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                                                                                                 Cenzura je nepřípustná

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEM 
Jak se ukázalo, ani atakující vir nás nedokázal 
rozdělit. Bohužel existují viry, které nelze potlačit 
ani sebeúčinnější vakcínou. 
Jsou to viry napadající naše mezilidské vztahy. A to 
napříč dějinami. 
Co lidských existencí už na ně doplatilo. Ostatně, 
bohužel, i takový je život. 
No a tak se stává, že lidé, kteří mají táhnout za 
jeden provaz, se odpojí a postaví se na druhý 
konec. Vznikne napětí. Je protitah a hrozí, že se 
provaz přetrhne. Praskne! 
Proto jsme svolali členy rady a hlasovali jsme. 
S notnou dávkou optimismu vám můžeme říct:   
Pár nás sice ubylo, zato však táhneme opět za 
jeden provaz. 
Společně to zvládnem. Vy jste naší motivací. 
                                                           Tobi 
 

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY 21.7.2020 

Oslava narozenin paní L. Kováčové - poděkování 
Zprávy z jednotlivých úseků: 
- turistický kroužek - J. Štěbetáková 
- výtvarný kroužek - M. Tobischová 
- pěvecký kroužek - A. Mihalová 
- cvičení paměti - Ing. M. Bozděchová 
- bowling - M. Krausová 
- osvěta - H. Šebková 
- zájezdy - M. Fryčová, D. Soukup 
Vyúčtování zájezdu do Maďarska – hodně ztrátové, 
  od vedoucích zájezdu je vyžádána konečná 
  faktura z Harkan s vyúčtováním všech služeb. 
  Rada spolku nemá k dispozici ani jméno, ani 
  tel. číslo, ani e-mail na kontaktní osobu, se kterou  
  byl pobyt   v Harkanech zajišťován, proplacené  
  byly dvě zálohové faktury  
Pokladní zpráva - A. Hoffmannová 

Aktualizace evidence členů - vyřazení neplatičů 
Žádosti o dotace 
Organizační záležitosti - rada 8 hlasy proti 3  
  odvolala JUDr. H. Petrovou z rady pro neplnění 
  povinností vyplývajících z její funkce a pro   
  opakované stížnosti na její chování z řad 
  členů spolku. 
Zrušení zájezdu na Moravu - opět nemá rada k     
dispozici   ani objednávku, ani žádný kontakt, 
   vyúčtování by bylo   opět neprůhledné. 
Všechny zálohy vyplacené odhlášeným účastníkům 
  zájezdu jak do Maďarska, tak na Moravu se  
  budou vracet každé úterý v klubovně.       MW 

 
PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ 

Veď mne dál, cesto má . . .  
Tuhle písničku máme rádi. Podle ní jsme - se 
souhlasem Hoblíků - nazvali naše přátelské setkání 
ve stylu country původně naplánované na 
16.května t.r. Hudba oblíbeného žánru, kapela, 
které fandíme. K tomu měsíc máj, voňavý a 
rozkvetlý. Věřili jsme, že jarní pohoda a radost nám 
aspoň na chvilku vrátí dávný elán a jiskru. Ovšem 
virus byl jiného mínění. 
Prý už to nikdy nebude jako dřív, hlásali zasvěcení 
již v době karantény. To nám tedy řekli novinku! Ani 
dřív se včerejší den nedal vrátit, ale zítřek vždycky 
nastal a přijde zas. A je na nás, co v něm budeme 
hledat a nacházet. 
Nevíme, kam nás povede naše cesta, ani kdy a jak 
skončí. K čemu hlubokomyslné úvahy. V sobotu 
15.srpna postačí, když nás docela prozaicky 

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


zavede do Sedlecké pivnice. Poslechnout si 
muziku, zažít pohodu a radost, ale hlavně - být 
zase spolu. Restaurace Sedlecká pivnice, 15.8. 
2020 od 15.30 hod., hraje country kapela HOBLÍCI 
 
Těšíme se na vás.                               HaŠe 

 
 

Šikručky opět tvořily 

Již začátkem června, když došlo k uvolnění z pout 

,,Coronaviru- Covit 19“, se sešly pilné členky výtvarného 

kroužku našeho spolku, a pustily se s neobyčejnou chutí 

do práce - tvorby misek, talířků a hrnečků. Práci s hlínou 

si již několikrát v předchozím období vyzkoušely, nyní 

ale šlo o další novou techniku dekorace a glazování. 

Stejně jako minulé techniky i tentokráte se jim dařilo, a 

ještě před prázdninami si mohly spokojeně prohlédnout 

výsledky svého úsilí. Dekorace byly hodně abstraktní, 

ale zajímavé, podle vkusu každé výtvarnice. Na ukázku 

připojujeme pár fotografií. Jak se Vám líbí misky a 

talíře? S netrpělivostí očekáváme konec prázdnin, 

abychom se opět pustily do práce. Je mnoho nápadů a 

mnoho různých technik, které se nám líbí a díky naší 

lektorce, p. Mgr. Kamile Součkové, jistě něčím novým 

překvapíme. Naše heslo do nepohody: ,,Dělání, dělání, 

všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék!“                

Za Šikručky Lída Moschnerová / LIMO/ 

 

 

 

 

P Ř I P R A V U J E M E 

15.8. 2020 – přátelské setkání Sedlec 

5.–12. 9. 2020 – Jizerské hory – pobyt v penzionu 

Kitty v Lučanech nad Nisou 
 

9.9.2020 – účast na vyhlášení soutěže Babička 
roku v Městském domě kultury v Sokolově  

   
23.9.2020 – zájezd – Plavno 
 

Předběžná informace 
Dostali jsme v rámci přeshraniční spolupráce 
nabídku od Krajské rady seniorů v Plavně na zájezd 
našich členů do Plavna – prohlídka města, nákupy, 
oběd. Pak by měl být odjezd na přehradu cca 10 km 

od Plavna, projížďka parníkem.                                
Vše by mělo být hrazeno z jim přidělených dotací - 
doprava, oběd a jízdenky na loď. Příspěvek každého 
účastníka by byl 5 Euro. 
Pokud nás neohrozí nová vlna koronaviru, 
uskuteční se zájezd ve středu 23. září. 
Němečtí senioři by k nám přijeli, stejně jako vloni, 
14. října. Prošli bychom s nimi město od dolního 
nádraží k Puppu, kde by jim dělaly průvodce opět 
Stáňa Pólová a Ivanka Máslová. Potom lanovkou na 
Dianu, oběd, rozhledna, motýlí dům … 
Vloni se u nás seniorům velice líbilo, obdrželi jsme 
od nich děkovný dopis. 
Věříme, že bude vzájemná spolupráce zdárně 
pokračovat i nadále. 
MW 
 

Přejeme Vám pokud možno klidný a 
pohodový zbytek léta, těšíme se na další 

společná setkávání. 
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