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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

A už je to tady

Náměty na výlety, zájezdy

Vážení členové, přátelé.
Rok 2020 odpočítává poslední hodiny, minuty,
vteřiny.
Dopadají
poslední
zrnka
písku
v přesýpacích hodinách.
Vánoční svátky máme za sebou.
I když nás trápí Covid-19 a bojíme se, jak to
dopadne, Ježíšek se vůbec nebál a přinesl nám
dárky.
A já věřím, že všem lidem nadělil i naději, že ten
Covid-19 všichni zvládneme a příští rok se opět
sejdeme s rodinou u svátečního stolu.
Až 31.12.2020 odbije poslední vteřina roku 2020,
budeme svým přátelům, a i sobě přát hlavně hodně
zdraví, štěstí a pohody.
A je tady Nový rok a mnoho z nás začne
rekapitulovat rok 2020 a začne si dávat novoroční
předsevzetí.
Znáte to, že? Musím zhubnout, přestat kouřit, začnu
cvičit, chodit na procházky, zdravěji jíst…
Nejsnadněji splnitelným novoročním předsevzetím
je zachovat si všechny neřesti ze starého roku.
Přátelé, v novém roce hodně zdraví, lásky a životní
pohodu.

A ať i v roce 2021 držíme stále spolu.
Hoff

Vážení přátelé výletů po skvostech Koruny české.
Předem bych Vám rád popřál do nového roku 2021
hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v osobním
životě a také mnoho příjemných zážitků při vašem
cestování. V roce 2020 se nám moc cestovat k vůli
covidu a jednotlivým opatřením přijatých naší
vládou nedařilo. V následujícím roce jsme se
rozhodli vzhledem k situaci, kdy nevíme, jak bude
možné cestovat, pro trochu komornější začátek
našich cest pořádaných pod hlavičkou Senioři
Karlovy Vary z.s. Začátkem roku, zhruba okolo
10.2.2021 bychom pro vás rádi uspořádali
netradiční zájezd do Lokte nad Ohří za použití
hromadné dopravy. Určitě byste ušetřili na ceně
jízdného a ušetřené penízky mohli použít jinde,
třeba na vstupu na hrad nebo do muzeí, která Loket
nabízí, např. Muzeum lázeňských pohárků, knižní
vazby apod. To je jenom na Vás. Pro vaše možné
náměty nebo dotazy jsem zřídil mail:
soukup.sekvzo@seznam.cz, přes který můžeme
komunikovat. Přeji Vám mnoho příjemných cest a
šťastných návratů domů.
Dušan Soukup

Uskutečněné akce, poděkování

Turnaj v bowlingu

I v roce 2020 probíhal turnaj v bowlingu, a to kromě
doby, kdy byl vyhlášen nouzový stav, vždy poslední
středu v měsíci, v prosinci dokonce 2x. Výsledky jsou
uvedené v tabulce - vítěz Ing. Vladimír Vlach obdrží
putovní pohár.
Měli jsme za celý rok ušetřené peníze, a tak jsem pro
všechny účastníky objednala pizzu, při níž jsme si
poseděli v restauraci. Celé odpoledne jsme si krásně
užili.
Už se těšíme na další setkávání v roce 2021.
M. Krausová

1.

Ing. Vlach

Vladimír

2190

2.

Krausová

Miluška

1992

3.

Uher

František

1845

4.

Alexandrová

Tamara

1760

5.

Hájková

Jitka

1596

6.

Pulzová

Alena

1504

7.

Zemanová

Renata

1419

8.

Teplíková

Eva

1400

9.

Dvořáková

Vlasta

1266

10. Uhrová

Jaroslava

1135

11. Kučera

Jan

975

12. Kučerová

Alena

937

13. Andělová

Marie

755

14. Landenbergerová Soňa
15. Burian

V uplynulém roce naši činnost velmi ovlivnila
koronavirová epidemie. Přesto se nám podařilo
s dobrými výsledky udržet výtvarný, turistický a
pěvecký kroužek, cvičení paměti, celoroční
bowlingový turnaj, společenské zábavy, jednodenní
i pobytové zájezdy, veřejné vystoupení našeho
pěveckého kroužku, vzájemná setkávání se
spřátelenými seniory z Plavna a z Bardejova.
Děkuji všem, kteří se spolupodíleli na těchto našich
aktivitách, i členkám rady, které ochotně každé
úterý a pátek zajišťují styk s veřejností v naší
klubovně. Zvlášť děkuji všem členům rady spolku a
revizní komise za bezvadnou spolupráci.
V neposlední řadě děkujeme našim sponzorům za
peněžní dary, městu Karlovy Vary a Karlovarskému
kraji za podporu naší činnosti a za poskytnuté
dotace.
Předpokládáme, že klubovna bude zprovozněna
v úterý 5. ledna od 9:00 do 15:00 hodin a v pátek od
10:00 do 12:00 hodin. V té době si můžete přijít
zatím nezávazně objednat červnový a říjnový
pobytový zájezd a zaplatit 100,- Kč členský
příspěvek na rok 2021. Vzhledem k mimořádným
opatřením bude povolen vstup do klubovny vždy
jen jedné osobě. Je možné zaplatit si čl. příspěvek
na č. účtu 2401649969/2010, do zprávy pro
příjemce napište jméno a příjmení plátce.
Na závěr bych chtěla vám všem v této nelehké
době popřát do nového roku 2021 především pevné
zdraví, štěstí, pohodu a optimismus.
MW
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