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Máj 
Každé roční období s sebou nese spoustu krás. Mám 
ráda kouzlo vánočních svátků, bílou zimu, úžasné 
předjaří, kdy první nesmělé pípnutí ptáčka a opatrné 
vykukováni sněženek testuje, kdy přijde jaro. Souboj 
zimy s jarem trvá dlouho a bez zjevných vítězů, když 
však jaro nastoupí, je to taková exploze vůní, barev, 
včelího bzučení, líhnutí kuřátek, znovuzrození v podobě 
mláďat a zpěv ptáčků-dříve tak vytoužený, nyní v té 
kakofonii zvuků jej téměř přestáváme vnímat. Jak 
prudce jaro nastoupí v plné síle, tak rychle přejde do 
horkého léta prázdnin a dovolených. Podzim vše zklidní 
a zkrášlí záplavou barev, které předznamenávají, že čas 
plyne a plyne rychle.  

Vracím se k tomu, 
o čem chci psát. 
Přes všechny 
krásy světa, 
nastává ten 
magický čas 

právě teď. Slovy klasika-Máj, lásky čas. A čeho nám je v 
dnešní době zapotřebí více než lásky, vzájemné úcty, 
pochopení, objímání-nejen mezi mužem a ženou, i mezi 
rodiči, dětmi, vnoučaty, být obklopeni přáteli a 
neuzavírat se před světem. Láska, to není jen polibek 
jeden den v roce pod rozkvetlou třešní, ale každičký den 
v roce, kdy si vzpomenu na své blízké příbuzné či přátele. 
Vždyť vytočit číslo v telefonu a prohodit pár milých slov, 
dá radost a nový smysl života volanému i volajícímu, i 
když nejsme právě čerstvě zamilovaní junioři. A 
nezapomínejme též na to mít rádi i sami sebe, každý den 
si najít nějakou drobnou radost a usmívat se na svět. 
Úsměv je totiž nejlepší lék a je zadarmo. Snad jsem vás 
moc neumořila svými úvahami, přeji krásný lásky čas po 
celý rok.           JVot 

 

Příspěvky členů 
Ve středu 20.4.2022 vyrazila skupina 57 členů našeho 
spolku seniorů na výlet na hrad Housku a do muzea 
hraček ve Velvarech. Temné pověsti o tajemství, 
ukrývajícím se v podzemí hradu nalákaly zájemce v tak 
hojném počtu, že musel být povolán největší autobus a 
díky velmi zkušenému řidiči jsme mohli dorazit k cíli-sice 
se zpožděním, ale bezpečně. Proti cíli naší cesty se totiž 

zřejmě spikly mocnosti pekelné a do 
cesty nám kladly překážky v podobě 
dopravní nehody, objížděk, zákazů 
vjezdu a nedostatečného dopravního 
značení. Objížďky nám však poskytly 
nečekaný bonus v podobě jízdy 
překrásnou krajinou Kokořínska. Tudy 
se proháněl malý Tomáš Holý na kole, 
s tatínkem patřícím do polepšovny lezl 
po skále, jezdila tu legendární 

Máňa...Uzoučkou a klikatou cestou pod větvemi stromů 
jsme s několika otáčkami a couváním dorazili asi 700 
metrů pod hrad. Tady zřejmě autobus nikdy neviděli, ale 
díky tomu, byla cesta mírným svahem pro všechny 
celkem pohodlná. 
 Přivítal nás kastelán pan 
Konopásek v dobovém 
kostýmu a krásných škorních, 
vhodných pro pohyb v hradu. 
Ač zámek (původně dřevěná 
tvrz, pak hrad) působí 
nenápadně jako dům na 
skále, velmi se nám líbil. Kromě hluboké historie odrážel 
i dobové zvraty z historie nedávno minulé. Zde, v 
loveckém salonku nahrála tajně rocková kapela The 
Plastic People od The Universe, díky pomoci tehdejšího 
kastelána Sváti Karáska své album. Další zajímavostí byl 
neblahý vliv Spolany Neratovice, která hrad chtěla 

https://mmkv.cz/cs
http://www.karlovyvarycard.cz/CS/uzitecne-odkazy.html


zbourat a na jeho základech postavit lázně se skleněnou 
střechou. K tomu ale nedošlo a Houska tak dál slouží pro 
potěchu návštěvníků a hledačům tajemna. Za svou osobu 
musím říci, že jsem negativní energii nezaznamenala, ale 
některým ženám se v „pekle“ točila hlava. Těšili jsme se 
též na návštěvu dřevěného pohyblivého pekla. Tvoří ho 
160 figurek z lipového dřeva, z větší části pohyblivých, ty 
zobrazují 11 obrazů-takzvaných limbusů-pekelných 
trestů za pozemské hříchy. Bohužel, z technických 
důvodů oprav, bez předchozího upozornění, bylo 
zavřeno. Cestou z Housky jsme zřejmě přejeli bludný 
kámen a při hledání cesty do Mělníka nabrali další 

zpoždění, které ohrožovalo náš oběd. V jídelně na 
náměstí na nás počkali a většina z nás si pochutnala-v 
dnešní době-za přijatelnou cenu. Čertovský spár z 
Housky ale dosáhl až do Mělníka, a to v přestrojení za 
Městskou policii-nepovolila vjezd na náměstí přímo před 
jídelnu a tím přinutila již značně unavené a hladové 
poutníky zdolat strmý svah. Pomáhat a chránit, to zní 
hezky a vyžaduje více empatie. Ale ubránili statečně 
prázdné náměstí před vpádem seniorů. Zpožděním jsme 
přišli o možnost utratit hříšné peníze v místních 
cukrárnách, ale pohled na soutok Labe s Vltavou jsme si 
vychutnali zdarma. Muzeum ve Velvarech nemá moc 
exponátů, ale byl to malý návrat do dětství a nad modely 
vláčků jsem se na chvíli vcítila do duše malého zvědavého 
kluka. Cesta zpět už z dosahu čertovin uplynula rychle, 
výlet byl fyzicky trochu náročnější, nevyvíjel se tak 
hladce, jak bylo plánováno, ale nabídl hodně zajímavostí 
a krás, každý si mohl vybrat podle svého vkusu. Děkuji, 
těším se na další cesty za poznáním.    JVot 

 

Vážení přátelé našich výletů. 
Máme za sebou první letošní 
dlouhý výlet na hrad Housku a do 
Muzea technických hraček ve 
Velvarech. Provázely jej problémy v 
dopravě a způsobily nám i velkou 
časovou ztrátu. Myslím si ale, že se 

výlet i přesto podařil a že 
se i líbil.  
Teď si trochu 
odpočineme. Na 
18.května připravujeme 
kratší výlet do Klášterce 
nad Ohří do porcelánky,  
 

kde se natáčel film Holky z porcelánu. Abychom zlevnili 
cenu zájezdů, využijeme hromadnou dopravu vlakem a 
autobusem. Na odpoledne plánujeme ještě výlet na 

Měděnec do štoly sv. Marie Pomocné. Snad se Vám i 
tento výlet bude líbit.  

 
Dále ještě 26. května ve spolupráci s vedoucí turistického 
kroužku paní Jitkou Štěbetákovou se skupinou 
Vandrovníci pořádáme výlet do Tiských skal. Využijeme 
rovněž hromadnou dopravu.  
Hned nato ale v červnu plánujeme další dlouhý výlet, a to 
na zámek Hluboká nad Vltavou. V červenci plánujeme 
výlet do Tachova a na koncert barokní hudby do Světců, 
do unikátní jízdárny.  
Vaše podněty a připomínky můžete už posílat i na 
facebook Senioři Zájezdy.  Naleznete zde i fotky z 
minulých akcí a další návrhy. Ještě jednou Vám děkujeme 
za přízeň a přejeme Vám, aby se Vám naše zájezdy, které 
pro Vás připravujeme, líbily. 

 I nadále dotazy a připomínky lze posílat na mail: 

soukup.sekvzo@seznam.cz 

 

 
5.4.2022 se konala v Alžbětiných lázních v pořadí 
již 3. výroční členská schůze našeho spolku. 
Pozvání přijali: 
hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek 
primátorka Statutárního města Karlovy Vary Ing. 
Andrea Pfeffer Ferklová 
regionální koordinátorka Eurocentra Karlovy Vary a 
vedoucí střediska Europe Direct Karlovy Vary Ing. 
Jana Michková 
předsedkyně Senior klubu Karlovy Vary paní Jana 
Tymlová 

Se zprávou o 
činnosti a 
stavu spolku 
za rok 2021 a 
s plánem 
činnosti na 
rok 2022 

seznámila 
členy předsedkyně Marie Wrbiková. 
Zprávu o hospodaření za rok 2021 a návrh na 
rozpočet na rok 2022 přednesla ekonomka našeho 
spolku paní Alice Hoffmannová.  
Se zprávou o kontrole hospodaření nás seznámila 
předsedkyně kontrolní a revizní komise paní Věra 
Karasová. Nebyly shledány závady. 
Předání poháru vítězi celoročního bowlingového 
turnaje Ing. Vladimíru Vlachovi. 

mailto:soukup.sekvzo@seznam.cz


 

Poděkování paní primátorce za poskytnutí 
občerstvení (koláčky a minerálky) a Eurocentru Karlovy 
Vary za oplatky pro členy našeho spolku na VČS.  

Zpráva mandátové komise – k 5. dubnu 2022 máme 
246 platících členů. Schůze se zúčastnilo 91 členů, 
podle Stanov jsme po 15 minutách odkladu začátku 
jednání usnášeníschopní. 
Zpráva volební komise – předsedkyně volební 
komise nechala hlasovat o přijetí paní Vendulky 
Machálkové do revizní komise. Návrh byl schválen 
všemi hlasy. 
Slovo hostů – pozvaní hosté pozdravili přítomné 
členy a vyjádřili se k pozvání i průběhu VČS.  
Ing. Petr Kulhánek seznámil přítomné se záměry 
Karlovarského kraje týkajících se v řadě aspektů i 
života seniorů. 
V podobném duchu se zaměřením na město se nesl 
projev Ing. Andrei Pfeffer Ferklové. 
Oba pozdravili přítomné v sále a popřáli nám všem 
hlavně zdraví, optimismus a radě spolku hodně 
úspěchů v činnosti. 
Regionální koordinátorka Eurocentra Karlovy Vary 
Ing. Jana Michková krátce pohovořila o náplni 
činnosti Eurocentra a o započaté spolupráci s naším 
spolkem a s již proběhlou zdařilou součinností a 
finanční podporou, která dala vzniknout akci 
Krušnohorská řemesla. Ženy z výtvarné dílny tak 
dostaly jedinečnou příležitost opět potvrdit svou 
kreativitu a um.  
Paní Jana Tymlová přítomné informovala o ustavení 
Senior klubu Karlovy Vary, kterého je předsedkyní a 
s problematikou, s níž se při svém odchodu ze Svazu 
důchodců ČR potýkali.  

Diskuze měla setrvávající 
úroveň. Nikdo neměl 
připomínky k činnosti spolku, 
ani nepadly žádné inovativní 
návrhy. 
 
 

 
 

 

 

 

Naše akce: 
 
Bowling se hraje 2x měsíčně 
Turistický kroužek každý čtvrtek  
Pěvecký kroužek každé pondělí  
Výtvarný kroužek-výtvarné dílny-úterky 
Cvičení paměti-pátky 
Divadelní přednáška Senior bez nehod v úterý 3. května 
v naší klubovně 
Jarní přátelské setkání ve středu 4. května v Sedlecké 
pivnici 
Výlet do Klášterce nad Ohří a do štoly na Měděnci ve 
středu 18. května 
Výlet do Tiských skal ve čtvrtek 26. května 
Účast ve výtvarné soutěži na téma Moje oblíbené místo 
v Karlovarském kraji 
Červen 2022 pobytový zájezd Harkány 
Říjen 2022 pobytový zájezd Sezimovo Ústí 
 

 
 

Svátek matek 
Den matek je den, kdy se 
vzdává pocta matkám a 
mateřství. Slaví se v různé 
dny na mnoha místech po 
celém světě, vychází z 
různých tradic. 
V Československu se začal 
slavit tento den v 
roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.  

Všem našim členům, nejen matkám, přejeme 
pohodový, ve zdraví prožitý krásný měsíc 
máj, milá, přátelská setkávání. 
Rada spolku Senioři Karlovy Vary 
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