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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

Vážení přátelé,
stalo se, bohužel, to, čeho jsme se obávali. Vláda se
znova rozhodla přitvrdit a přijmout opatření, která by
měla pomoci zastavit masivně se šířící koronavirus. I my
jsme se museli přizpůsobit aktuální situaci. Od 14. října
jsme pozastavili činnost posledních dvou kroužků, a to
výtvarného a turistického. Stejně se ruší i soutěž
v bowlingu. Na nejbližší dobu neplánujeme ani žádné
společenské a kulturní akce. Připravované akce tak, jak
byly zveřejněné v minulém Informačním zpravodaji, byly
buď zrušené, nebo byly odložené na příznivější dobu. Až
do odvolání zůstává uzavřená klubovna. O všech
změnách Vás budeme včas informovat.
A proto opakuji to, co jsem Vám sdělila již při první vlně
epidemie: V současné nelehké době Vám chceme
popřát, aby se Vám vyhnuly všechny viry včetně
nešťastného koronaviru. Myslíme na Vás, věříme, že
všechny zákazy a nařízení, v této situaci tak potřebné,
povedou při jejich dodržování k jejich brzkému odvolání,
a tím k obnovení našich aktivit. Přejeme Vám klidné
prožití podzimu, hodně sil a pevných nervů, a těšíme se
brzy na shledanou. Pokud by někdo z Vás potřeboval
jakoukoliv pomoc, zavolejte na telefonní číslo 604 627
665 - M. Wrbiková. Pokud to bude v našich silách, rádi
Vám pomůžeme nebo pomoc zprostředkujeme.
Za radu Senioři Karlovy Vary
předsedkyně Marie Wrbiková

Tvoříme, tvoříme
/ zpráva z výtvarného kroužku/
K nadpisu shora hned dodávám….i když se také trochu
COVIDU 19 bojíme , nejsme hrdinky, ale výtvarná činnost
nás stále moc baví. Po prázdninách nás ubylo v důsledku
současné epidemie, ale stále zůstalo „zdravé jádro“,
máme elán, a hlavně nápadité lektorky. Už pracujeme i
v rouškách, pokud sedíme blízko sebe, což je vidět i
z přiložených snímků a říkáme si: „Těžko na cvičišti, lehko
na bojišti“, a v boji se musí disciplína udržovat, to je
obecná zásada a platí pro všechny, i pro kamarádky v naší
skupince! Vždyť možná budeme muset později nosit ty
roušky i na veřejnosti, a delší dobu, tak my už budeme
mít natrénováno. (Snímky v příloze).
Koncem září jsme podpořily celorepublikovou výtvarnou
výzvu „Co vidíš klíčovou dírkou“, jejíž peněžní výtěžek po
aukci shromážděných děl půjde na podporu léčby
onkologicky nemocných dětských pacientů v České
republice. Každá z nás vytvořila krabičku s otvorem ve
tvaru klíčové dírky a v jejím průhledu znázornila výtvarně
svoji osobní představu, která by měla podpořit
optimismus a radost ze života u malých pacientů. Na
připojených fotografiích vidíte některé hotové krabičky
a i kresby. Naše práce budou reprezentovat nejen nás
samotné, ale hlavně i naši seniorskou organizaci.
Krabička obsahuje i náš osobní vzkaz neznámému

pacientovi, abychom se mu nejen krátce
představily, ale hlavně mu dodaly sílu k další léčbě.
Osud nemocných dětí nás, babičky, nemůže nechat
klidnými, a snad i takto přispějeme k jejich úspěšné
léčbě. Vždy rády podobné akce podpoříme.
Do Vánoc už toho asi moc nestihneme, poněvadž naše
schůzky už za současné situace asi nebudou, ale ještě
uvažujeme o výrobě vánočních přání, která by od nás

obdržely mj. i Domovy důchodců v našem okolí. Tato
tvorba by proběhla doma, a až se po odeznění
omezujících opatření opět v plném počtu sejdeme,
uděláme si „vernisáž“ naší domácí tvorby. Jak víme,
žádná z nás neumí zahálet a bude vyrábět ozdoby jak na
svátek Dušiček, tak i k Vánocům, pro sebe i svoji rodinu.
(Napsáno začátkem října).
LiMo

Výběr z jednání rady 6.10.2020:
Vyhlášení nouzového stavu – opatření
Zprávy jednotlivých komisí
Dotace od MMKV – jsou připraveny podklady pro její
vyúčtování
A. Hoffmannová nás seznámila se stavem financí spolku.
K 30. září 2020 má spolek na bankovním účtu 45 989 Kč
a pokladní hotovost činí 724 Kč.
Dále podala informaci o vyúčtování zájezdů od počátku
roku do července 2020. Ztráta ze zájezdů byla 3 348,- Kč.
Jsou připravené členské známky na rok 2021
VS uložila:
A. Hoffmannové a M. Wrbikové vyúčtovat dotaci
z MMKV – do konce října-splněno
A. Hoffmannové a M. Wrbikové podat na MMKV žádosti
o dotace na příští rok-splněno
A Hoffmannové připravit podklady pro revizi
hospodaření, vzhledem k mimořádné situaci provést
revizi do konce ledna 2021

Připravovaná akce
Jizerské hory – penzion Kitty, Lučany nad Nisou
Vážení členové, přátelé.
I v příštím roce plánujeme rekreaci v penzionu Kitty.
Máme potvrzený termín pobytu od 7.6. - 14.6.2021,
od pondělí do pondělí.
Těší nás, že se dosud předběžně přihlásilo 28
zájemců, což svědčí o tom, že se letošní pobyt
vydařil, že se nám tam líbilo.
Pokud máte zájem se pobytu zúčastnit, můžete se
předběžně, nezávazně přihlašovat na email:
seniorikvzo@seznam.cz nebo můžete zavolat na
číslo: 723 310 197
Mějte se pěkně a hodně zdraví.
Hoffmannová Alice

Bezplatná linka pro seniory
V případě potřeby se můžete obrátit na bezplatnou linku
telefonické krizové pomoci pro seniory, osoby pečující o
seniory a osoby v krizi.
Linka seniorů – 800 200 007
Denně od 8:00 do 20:00 hodin.
Pomůžou Vám se zorientovat a najít správné informace.

Poděkování
Děkujeme Statutárnímu městu Karlovy Vary za
finanční pomoc a za podporu naší činnosti.

Přejeme Vám pevné zdraví, pohodu a optimismus.
Těšíme se brzy na shledanou.
Vydává rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary, z.s., nám. M. Horákové 4, 360 01 Karlovy Vary. Telefon do kanceláře: 354 422 035, úřední hodiny úterý
od 09.00 do 15.00 hodin, pátek od 10.00 do 12.00 hodin. mail: seniorikvzo@seznam.cz, webové stránky: www.seniorikvzo.cz

