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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 

Hromnice 
Únor má s jarem společné jen jedno: Hromnice. Tento 
svátek připadající na datum 2. 2. se totiž, mimo jiné, pojí 
také s vítáním jara. Podle našich předků už z chladné zimy 
zbývá jen ta slabší polovina a příroda se pomalu 
probouzí, aby ukázala první sněženky. 

 
Původ a význam svátku: 
V lidovém křesťanství byly Hromnice důležitou oslavou 
přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský 
svátek Imbolc. K němu se pojil i zvyk hodování, stejně 
jako později k období masopustu plnému zabíjaček a 
veselí. 
Slovanská obdoba svátku původně souvisela s Perunem, 
bohem hromu a blesku, který se burácivě probouzel ze 
zimního spánku. Lidé uklízeli po zimě, vymetali stáje, 
čistili topeniště a zapalovali hranice. Posvátné ohně měly 
očistný charakter a zaháněly zlé duchy. Mezi další zvyky 
patřil rituál první orby nebo návštěvy u posvátných 
studánek. 

Křesťané tento svátek slaví pod názvem Uvedení 
Páně do chrámu. Podle Lukášova evangelia se Marie 
a Josef vydali se čtyřicetidenním Ježíšem dle 
židovského zvyku do chrámu, kde svého syna 
symbolicky zasvětili Bohu. 
Převzato z Google                                                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 schází každé pondělí ve 14.45 
hodin pod vedením Aleny Mihalové. 
Zájezdy pro Vás svědomitě připravuje Dušan 
Soukup ve spolupráci s naší novou členkou Jarmilou 
Votíkovou. 
Výtvarný kroužek-výtvarné dílny vede Mgr. Kamila 
Součková, scházejí se podle rozpisu (viz příloha). 
Ing. Marie Bozděchová připravuje besedu v 
TyfloCentru Karlovy Vary pro zrakově postižné 
(udělat předběžný průzkum jaký bude zájem 
seniorů). 
Dne 14.1.2022 se uskutečnila beseda s Policií ČR se 
zaměřením na prevenci kriminality. Přišly dvě velmi 
příjemné policistky-paní Danielová a paní 
Hofmanová z oddělení prevence a dohledu Městské 
policie Karlovy Vary, které po besedě rozdaly 
přítomným seniorům bezpečnostní balíčky získané 
z dotačního programu KÚKV. Zároveň nám předaly 
pozvánku na kurz sebeobrany, kterou jsme Vám 
přeposlali. 

 
 
 
 
 
 
 

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


Dále se připravuje ve 
spolupráci s ředitelkou 
Oblastního spolku 
Českého červeného kříže 
v Drahovicích paní Věrou 
Sládkovou návštěva 
areálu spojená 
s praktickou ukázkou první pomoci, prohlídkou 
areálu a besedou s malým občerstvením-v současné 
době bojují s Covidem-19.  
 
Navázali jsme spolupráci s Domovem seniorů 
Karlovy Vary se speciální péčí, kam bylo pozváno 6 
členů našeho výboru na prohlídku a seznámení s 
provozem zařízení. Domov je nový, účelný, 
prostorný, světlý, zaměstnanci, se kterými jsme měli 

možnost se seznámit, byli velice vstřícní, jejich práce 
vyžaduje velkou míru empatie, obětavosti. V jejich 
případě se jedná o obdivuhodný přístup k povolání.  
Pěvecký kroužek našeho spolku byl požádán o 
vystoupení pro klienty 
Domova seniorů na 
31.1.2022. Vzhledem 
k vyhlášení karantény 
v Domově seniorů 
v souvislosti s covidem-19 
se vystoupení přesouvá na 
dobu po pominutí opatření. 
Náš výtvarný kroužek bude 
připravovat velikonoční 
přáníčka pro tyto klienty. 
 
Vážení přátelé výletů. 

Na únor jme pro Vás 
připravili výlet vlakem na 
Masopust do Kadaně. 
Bohužel z důvodů 
vládních opatření se 
Masopust nemůže konat 
v plném rozsahu. V Kadani 
se proto bude konat 

náhradní program, a to Masopustní trh od 10:00 
do 16:00, celý den by měly hrát kapely Motovidlo 

 
a Brass band, 
dále     tam 
bude pár 
pouličních 
kejklířů. O 
masopustní 
pochoutky nepřijdete, plánují stánky se 
zabíjačkovými pochoutkami atd. Pokud budete mít 
i o takto zredukovaný program zájem, platí 
stále možnost dopravy vlakem za stejných 
podmínek, které jsme již avizovali. 

  „Dotazy a připomínky lze posílat na mail: 
soukup.sekvzo@seznam.cz´´ 
 

Z jednání výboru: 
Byly projednány organizační záležitosti týkající se 
připravovaných akcí. 
VS odsouhlasila zakoupení skříně pro naši výtvarnou 
dílnu. 
Revizní komise provedla kontrolu pokladny-
pokladna ve výborném stavu. Zprávu přednesla 
předsedkyně revizní komise Věra Karasová. 
A. Hoffmannová přítomné seznámila s 
hospodařením spolku. 
Spolek již zaplatil zálohy Čedoku na pobyt v 
Harkánech v červnu 2022, a to 121432,- Kč. 
K 31.12.2021 máme 252 platících členů. 
Hodnotila se účast členů na zájezdech.  
V loňském roce se uskutečnilo 8 tuzemských výletů, 
1 do Německa. Většina zájezdů byla pro nízkou účast 
prodělečná, ztráty byly kryté z dotací Statutárního 
města Karlovy Vary. 
Výroční členská schůze se uskuteční na jaře, až 
pominou bezpečnostní rizika spojená s covidem-19. 
Do té doby si můžete zaplatit členské příspěvky buď 
v klubovně nebo na účet 2401649969/2010, do 
zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení 
plátce. 
VS uložila M. Wrbikové zjistit podmínky pro pobyt v 
Sezimově Ústí, V. Karasové zajistit jednoho člena na 
doplnění revizní komise. 
Znovu 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.                                                          MW 
 
Přejeme všem našim členům i příznivcům zdraví, 
pohodu a optimismus při zvládání nelehké covidové 
doby. Těšíme se na setkávání. 
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