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                                                                                                 Cenzura je nepřípustná. 
 
Z A M Y Š L E NÍ …….. 
    Měsíc po Karlovi....dál nám život pádí a utíká, 
kdo chtěl, už ví, kde se vyrábí nejlepší akordeon-
harmonika, a taky jak to chodí u sousedů německých při 
oslavách Dne seniorů...přímo v teple vyhřátém kostele se 
zpívalo smutně i vesele, a kdo tam byl, má svoje 
vzpomínky, jak starali se o nás vzorně, ty dobré zákusky a 
koláčky, jako od maminky..... 
A opět Karel a jeho písnička poslední - Už z hor zní zvon - 
se nám do vzpomínání vrací v Klingenthalském 
kostele...opravdu už tady s námi není?  Uzavřel se život 
vzácného člověka, chybí tady jako každý posel míru a 
lásky a souznění. 
Uměl vyladit nás lidi do úsměvu a radosti a do pocitu, že 
bývá na světě i krásně, přes všechny trable a života 
strázně, které každého z nás občas hodně potrápí. A to je 
velký dar! 
Už dlouho nám tolik nikdo lidsky nechyběl....kolika lidem 
ukázal života směr? 
Každý může podle svého ctít jeho poselství, nenápadně 
nebo nahlas, jak se právě dá - kéž se šíří mezi námi jeho 
upřímný a milý úsměv, radost ze života, prostě Dobrá 
Nálada!                                                   Há-ček 
                                                                                               
                                      

 ŘÍJEN MĚSÍC  SENIORŮ 
 
Na pozvání předsedkyně krajské organizace seniorů 
města Plauen (SRN) paní Dagmar Nauruhn se členové 
spolku zúčastnili oslav týdne seniorů v Klingenthalu. 
Dne 15.10.2019 se 45 členů spolku podívalo na výrobu 
světově známých harmonik Weltmaister, poté byli 
pozváni na velmi chutný oběd společně s německými 
kolegy a navštívili místní zoo Tierpark. Po nezbytných 
nákupech se všichni vraceli spokojení domů.  
Dne 16.10.2019 vystoupil náš pěvecký kroužek Mihulky 
na přehlídce amatérských seniorských souborů 

v kruhovém  evangelicko-luteránském kostele zvaném 
„Zum Friedefürsten" v Klingenthalu. Vynikající akustika 
jen podtrhla velký úspěch našich zpěvaček (a zpěváka), 
jejich vystoupení se všem moc líbilo.  
 

 
Veškeré náklady hradila Krajská rada seniorů v Plavně.  
                                                                          HaPe 
 

PŘIPRAVUJEME  

Společenské, kulturní a jiné akce: 
 

13. 11.2019 - prohlídka Vánočního domu  a  Muzea    
                medvídků - s možností  vánočního nákupu  
 

 



16. 11.2019 – Sedlecká pivnice  od  15.00 hodin -zábava 
 ve stylu  Máme rádi country - s country kapelou Hoblíci 
                                    Stylový úbor vítán! 

 

Zájezdy: 
 06.11.2019 - výlet do Frant. Lázní a na hrad Seeberg, 

01.12.2019- adventní  prohlídka zámku Červený Hrádek 
v doprovodu hraběnky, varhanní koncert, občerstvení,  

Pěvecký kroužek  „Mihulky“  se schází  každé pondělí  
od 14.30 hodin, vedoucí  p. Alena Mihalová, 
 
Cvičení paměti:   každý sudý pátek od 14.30 hodin 
                      Vedoucí  Ing. Marie Bozděchová  
 
Turistika: 
 Každý čtvrtek od 09.00 hodin se koná vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci" dle plánu. 
                       Vedoucí  p. Jitka Štěbetáková 
 
Kresba, malba:    každé liché úterý od 15.00 hodin 
Výtvarná dílna:   každé liché úterý od 16.00 hodin 
                       Vedoucí  p. Monika Tobischová  
Sport: 
Turnaj v bowlingu: poslední  středu v měsíci od 17.00 h, 
restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli. Další  27. 11. 2019. 

Vedoucí p. Miluška Krausová 
 

Partnerská spolupráce s Jednotou dôchodcov  
na Slovensku Družba Bardejov : 

 Plnění uzavřené Smlouvy o partnerství 
 

 

Ve dnech 21. – 27.  října 2019 ve spolupráci s Jednotou 
dôchodcov Bardejov absolvovalo 17 našich členů  
lázeňský pobyt  v Lázních  Bardejov, hotel  Ministerstva 
vnitra  SR  Družba, pobyt  Senior RELAX.  Kromě 
lázeňských procedur a přátelských setkání jsme na 
pozvání primátora města Bardejov navštívili v rámci 
měsíce seniorů ochutnávku domácího chleba „Chlieb 
náš každodenný“ v místním Seniorcentru. Zde jsme měli 
možnost poznat lidové zvyky a obyčeje, místní kroje i 
ohnivou východňárskou muziku. 

V neposlední řadě nám přálo i počasí, na konci října 
letních 26 stupňů je dosti nezvyklé. Vše klapalo až 
neuvěřitelně hladce, sešla se úžasná parta lidiček, velice 
rychle a rádi jsme se přizpůsobili východoslovenské 
mentalitě. A ti, kteří se na poslední chvíli odhlásili, 
mohou jen  litovat. 

                               

 Naše seniorská trička slavila velký úspěch, natáčela je 
 i východoslovenská regionální televize. Závěrem by 
všichni účastníci chtěli z celého srdce poděkovat radě 
Karlovarského kraje a především paní hejtmance Mgr. 
Janě Mračkové Vildumetzové za finanční příspěvek na 
tuto skvělou akci. Mohu ji ujistit, že jsme náš 
Karlovarský kraj reprezentovali důstojně.              HaPe 
                                                                        

 
PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ 

 
Recept od Marcelky 

 
Tvarohové koblížky 
 
4 celá vejce, 20 dkg polohrubé mouky, 
25 dkg měkkého tvarohu, 4 lžíce rumu, 
1 prášek do pečiva. Dle potřeby mléko.  
Vše důkladně promícháme a necháme 10 minut 
odpočinout. Malou lžičkou ukrajovat do rozpáleného 
oleje malé koblížky a pozvolna smažíme, aby se 
propekly. 
Přidáme do oleje mrkev ( kolečka), aby se nepálily. 
                                                                          MaFr                                                          
                          
               Dobrou chuť všem svým členům   
přeje rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary 

Facebook : Senioři Karlovy Vary (uzavřená skupina, nutno požádat o přijetí) 
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 úterý a pátek od 09.00 do 15.00 hodin. mail : seniorikvzo@seznam.cz, seniorikvzs@seznam.cz Webové stránky: www.seniorikvzo.cz            


