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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

Informace
Konečně se zdá, že je vidět na konci tunelu
světýlko, alespoň u nás v karlovarském kraji.
Dochází už k určitým uvolněním-od pondělí 3.
května bude obnoven provoz holičství, kadeřnictví,
pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo
regenerační služby, péče o zvířata nebo lázeňské
léčebně rehabilitační péče. Do lázní mohou i
samoplátci, ovšem jen ti, kteří budou léčit následky
covidu.
K využití těchto služeb bude potřeba antigenní či
PCR test. Ten nepotřebují naočkovaní a ti, kteří
covid prodělali v posledních 90 dnech.
O případném otevření obchodů by měla vláda
rozhodnout ve čtvrtek. Podmínkou pro to je, aby se
počet případů na 100 tisíc obyvatel přiblížil stu.
Nyní je to 163.
I my se chystáme vrátit k normálnímu režimu
našich činností.
Monika Tobischová Vás seznámila s našimi
výtvarnými aktivitami, spolu s vedoucí výtvarných
dílen Mgr. Kamilou Součkovou chystají už další.
Dušan Soukup pro Vás připravuje zajímavé
zájezdy.
Celý pěvecký kroužek pod vedením Aleny Mihalové
se už velice těší na setkávání.
Jitka
Štěbetáková
pro
turistický
kroužek
Vandrovníci chystá zajímavé trasy na výlety.
Ing. Marie Bozděchová má připravený materiál pro
cvičení paměti.
Jitka Masopustová a Stanislava Pólová jsou
připravené zajistit organizaci společenských akcí.
Klubovna v omezeném režimu je otevřená vždy
v úterý od 10:00 do 15:00 hodin, kdy je také možné
zaplatit členský příspěvek.
Jakmile dojde k uvolnění a možnosti scházet se
v uzavřených prostorách ve větším množství osob,
svoláme výroční členskou schůzi, kde budete

seznámeni s činností, hospodařením a revizní
zprávou našeho spolku. Tady budete mít také
poslední možnost zaplatit členské příspěvky. Po
tomto datu, které včas zveřejníme, bude všem,
kteří nebudou mít zaplacený členský příspěvek,
ukončeno členství v našem spolku.
Množí se nám dotazy, kdy si mají členové přijít
vyplnit novou přihlášku. Přihlášku vyplňují pouze
noví členové. U všech stávajících nám vždy stačila
a nadále stačí již jednou vyplněná. Zřejmě se jedná
o novou přihlášku u jiného spolku, což nevylučuje
členství u nás.
O zahájení všech našich činností budete včas
informováni.
Celá rada spolku se velice těší na obnovení
aktivit a na vzájemná setkávání.
Přejeme Vám pevné zdraví a pokud možno i
zbytky optimismu, který budete potřebovat pro
návrat do normálního života. Kéž by to bylo
brzy.
MW

Činnost výtvarného kroužku
Členky našeho spolku spolu s výtvarnými dílnami
se zúčastňují výtvarné soutěže vyhlášené
Karlovarským krajským úřadem pro seniory.
Výstava spolu s vyhlášením vítězů by měla
proběhnout v červnu letošního roku. O měsíc

později, ve dnech 9. a 10. července se ve
Františkových Lázních uskuteční Mezinárodní
výstava kresleného humoru. Tu obeslala lektorka
výtvarných dílen Monika Tobischová. Kresby, s
nimiž jde do této soutěže, se zabývají historií. To je
také téma celé výstavy.
Ve dnech 15. až 19. září 2021 proběhne rovněž ve
Františkových Lázních výstava, jejímž tématem je
„Co chci vidět klíčovou dírkou“. I tady jsou ženy z
výtvarných dílen v hojném počtu zastoupeny. A jak
už se stalo zvykem, i zde pomáhají dobré věci.
Spolu s nimi se výstavy zúčastňují i významné
osobnosti veřejného a kulturního života spolu s
profesionálními i amatérskými výtvarníky. Výtěžek
z prodeje těchto děl a dílek bude předán primářům
jednotlivých onkologických zařízení Karlovarského
kraje, kteří pečují o dětské pacienty. A pro ně
budou také peníze využity. Výstava je putovní.
Na závěr je třeba dodat, že chuť do díla nám
nechybí. Jediným omezením, se kterým je třeba
bohužel počítat, je aktuální epidemiologická
situace.

Tobi

Kurz práce s počítačem, telefonem
Nadace Vodafone a Moudrá Sovička ve spolupráci s
paní Marií Wrbikovou, předsedkyní klubu Senioři
KV nabízí v měsíci květnu 2021 pro seniory 65+
zdarma prezenční semináře v délce 4 hodiny na
téma "Jak na chytrý telefon a tablet" nebo "Jak na
notebook".
Kapacita jednoho semináře 10-12 osob. Seminář je
možné rozdělit 2×2 hodiny do dvou dnů za sebou.
Přihlášky na e-mail seniorikvzo@seznam.cz nebo
telefon 604 627 665
MW

Svátek matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a
mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech
po celém světě, vychází z různých tradic. V Česku
se slaví druhou květnovou neděli, v roce 2021 tedy
připadá na 9. května. V Československu se začal
slavit tento svátek v roce 1923. Jeho
propagátorkou byla Alice Masaryková.
Den matek patří spíše k anglosaským svátkům, v
Česku nemá moc tradici, u nás se spíš vždycky
slavilo MDŽ. Na druhou stranu právě MDŽ má
značně pochroumanou pověst tím, jak byl
Mezinárodní den protlačován jako svátek žen za
socialismu. MDŽ má tak dnes spíš takovou pachuť
a mnozí tento den prostě záměrně ignorují.
Předchůdce dnešního Dne matek se slavil už v 16.
století jako tzv. Mateřská neděle. V tento den
dostávali sloužící volno, aby mohli navštívit své
matky. Neděle matek připadala na předvelikonoční
období a slavila se čtvrtou postní neděli. Ostatně
toto datum zůstalo ve Velké Británii dodnes.
Tradičně se den matek slaví druhou květnovou
neděli. V tento den se den matek masivně slaví v
USA, v Kanadě, v řadě zemí Evropské unie a také
v České republice a na Slovensku.
Obdobné svátky po celém světě existovaly už
dávno v historii, např. ve starověkém Řecku se
slavil svátek plodnosti a matek, spojený s
uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky
bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav
tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny
Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek.
Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V
roce 1914 vyhlásil
tehdejší
prezident
USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne
matek coby celonárodního svátku, konající se
druhou květnovou neděli.
V Československu se začal slavit tento den v
roce 1923. Po druhé světové válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne
žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál
v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se
opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává
také, podobně, jako v jiných zemích. V některých
zemích se oba svátky sloučily.
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