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 Svoboda projevu zejména slova a tisku je zaručena v ústavě ČR, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech publ. ve 
vyhl. MZV č. 120/1976 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory 
slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat i rozšiřovat ideje a informace.           
                                                                                                 Cenzura je nepřípustná

Jak je důležité mít svého koníčka. 
Jeden život nám byl dán. Skládá se z mnoha drobných i 
významných událostí-mnohdy 
humorných, jindy náročnějších i 
smutných. To se nikomu z nás 
nevyhne, k životu to prostě patří. Ta 
jeho pestrost a rozmanitost nám 
pomáhá intenzivněji vnímat a 
prožívat dění kolem nás a radovat se 
z drobností, neuzavírat se před 
světem. Vždyť náš život je pouhou 
kapkou v moři času a škoda každého prosmutněného, 
osamělého dne.  

Život není jen o práci a 
povinnostech-už jsme si své 
odpracovali, vychovali děti, 
pomáháme si z plných sil. Teď 
je ten správný čas začít si 
užívat i my. Na to, mít rádi 
sami sebe není nikdy pozdě a 
není to nic špatného dělat 
věci, které máme rádi a na 
které dříve nezbývalo času. 

Třeba setkávat se s přáteli, číst, zazpívat si, cestovat-
třeba jen prstem na mapě a nepřestávat snít, toužit a 
usmívat se. Velice pomáhá mít svého koníčka. Krásně, ale 
nudně tu moralizuji, odpusťte.  
Mým koníčkem jsou 
ruční práce. Od prvních 
nesmělých pokusů a díky 
pochopení rodičů, kteří 
mi vytvořili pracovní 
koutek, kde jsem se 
mohla vyřádit, aniž bych musela nedokončenou práci 
hned zase uklízet, jsem postupně vyzkoušela vše, co se 
dalo vyrobit a (tehdy ještě neznámé slovo) zrecyklovat. 
Od pytlíků od mouky, provázků, drátů, dřívek, kamínků, 

šatiček pro panenky, loutek, po pletení, háčkování, 
drhání a vyšívání. A propos-za vyšívání ve 2. třídě dodnes 
cítím křivdu-museli jsme okrasným stehem obšívat 
pohlednice a má 
tehdy nejhorší 
známka 2 (přišlo mi 
to hrozně nevkusné 
a na výsledku to bylo 
znát). Ale pak už 
jsem se nikdy nenechala otrávit a motala a tvořila „o sto 
šest". Pak nastala doba, kdy se dívky chtějí líbit a 
sortiment zboží a možnosti byly omezené. Krásná, 
barevná a rozpustilá móda „květinových dětí" skryla 
různě velké stehy, opačně všitý zip nebyl módním 
prohřeškem. Nohavice do zvonu, dlouhé límce, 
pruhovaná sáčka, tulipánové sukně, pletené bláznivé 
vestičky, na minisukni stačilo 30 centimetrů látky. Pak 
nastala éra plesů-stačilo 90 Kčs na látku v partiovce a 

stejné šaty měli v Unitexu 
na kolonádě za 850 Kčs. A 
dětské soupravičky? Co se 
nepropašovalo z NDR, se 
šilo, pletlo po nocích 
takzvaně „na koleně".  
Moc ráda na ty časy 

vzpomínám. Nyní je trh přesycen množstvím levných 
výrobků „dětí z Bangladéše", šití se již nevyplácí. Zbývá 
tak prostor pro tvorbu milých drobných dárečků od srdce 
svým blízkým a přátelům nebo jen radost z toho, že nám 
ty naše zlaté české ručičky ještě dobře slouží. A ten relax 
pro někdy pocuchané nervy je k nezaplacení.        JVot 
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Vážení přátelé. 
V sobotu 27. srpna jsme jeli 

vlakem do Kadaně na Císařský 

den. Program byl bohatý. 

Jednalo se již o 30. ročník. 

Účast našich členů byla 

nevelká, chyboval každý, kdo mohl jet a nejel. Před 

samotnou akcí nás po Kadani provedl a na zajímavá 

místa upozornil náš kadaňský přítel a kamarád 

Vladimír Novák. Moc mu děkujeme. 

Na září připravujeme 

přes DPKV zájezd na 

Orlík, Zvíkov a 

Blatnou. Uvidíme 

vypuštěnou přehradu, 

projížďku lodí na 

Zvíkov si musíme bohužel odpustit. I tak věřím, že 

se bude na co koukat. Vstupy 

si platí každý sám, prohlídky 

jsou pro naše členy zajištěny, 

DPKV je nezajišťuje. Oběd 

je také řešen individuálně.   

Na říjen již připravujeme 

samostatný výlet do Klatov a Sušice. Vše ještě 

upřesňujeme a včas Vás budeme informovat.   
Doufám, že se vám námi připravované akce budou líbit.                                                                                                                                      
                                                                 Dušan Soukup   
 

 

Poděkování 
Od paní primátorky Ing. Andrei Pfeffer Ferklové 
jsme dostali zdarma 60 vstupenek na koncert Marie 
Rottrové na 20.8.2022 před hotelem Thermal.  
Nabídku jsme rozeslali všem našim členům, kteří 
mají e-mailovou adresu. Zájem o ně byl velký, 

podařilo se nám všechny 
vstupenky udat. Byl to moc 
hezký zážitek.  
 „Vrátili jsme se díky jejím 
písničkám zpět do našich 
mladých let. Moc jsme si to 
užili, a to včetně 
Karlovarského festivalu vína. 
Ten byl také fajn. :-))))))     
Miluše Cirklová“ 
Chtěli bychom poděkovat 

paní primátorce nejen za věnované vstupenky, ale i 
za podporu, kterou nám soustavně poskytuje.    MW 

 

 

Naše akce 
 
Bowling se hraje 2x měsíčně pod vedením Milušky 
Krausové. 

Turisti chodí na vycházky 
každý čtvrtek za každého 
počasí, vede je Jitka 
Štěbetáková. 
Pěvecký kroužek se po 
prázdninové přestávce začne 
scházet od 5. září opět každé 
pondělí pod vedením Aleny 
Mihalové. 
Zájezdy pro Vás svědomitě 

připravuje Dušan Soukup ve spolupráci s Jarmilou 
Votíkovou. 
Výtvarný kroužek-výtvarné dílny vede Mgr. Kamila 
Součková. Po prázdninové přestávce se začnou 
scházet opět v září 
Tvůrčí dílny povede Jaroslava Soukupová 
27. srpna výlet na Císařský den do Kadaně 
24. srpna návštěva německých 
seniorů u nás spojená s exkurzí 
do sklárny Moser a do muzea 
Becherovky.  
7. září zájezd do Plavna spojený 
s prohlídkou muzea krajky a 
výšivek a s plavbou lodí po 
přehradě.  Požádali jsme 
zástupkyni Karlovarské 
Becherovky paní Kláru Meineltovou o sponzorský 
dar pro německé přátele, byl nám přislíben.  
10. září zájezd na zámek Orlík, na Zvíkov, Blatnou 
4.10 – 9.10.2022 pobytový zájezd v Sezimově Ústí 
19. října zájezd do Klatov a do Sušice 
 
 

 
 

Přejeme Vám klidný a pohodový zbytek léta. 
Těšíme se na další setkávání 
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