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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 

Všechno zlé je k něčemu dobré, 
říkávali už naši předkové. Mělo to být spíše útěchou v 
neúspěchu, neboť, když už nic jiného, je třeba se 
alespoň poučit. Manuál na pandemii covidu-19 nikdo 
neměl, analýzy, statistiky a poučení vypracované s 
odstupem času, jak se to mělo nebo mohlo dělat lépe, 
budou určitě v budoucnu užitečné. Raději než sledovat 
hrůzostrašné zprávy, je třeba se zamyslet nad tím, kolik 
a jaké poučení nám zatím pandemie přinesla. 
Tato zvláštní doba, kterou si teď každý prochází, 
přinesla nejen negativa, ale také kladné věci, které si 
většina z nás nikdy pořádně neuvědomovala. Myslím, že 
během pandemie si spousta lidí uvědomila, jak důležité 
je naše zdraví, ohleduplnost k ostatním lidem okolo nás, 
trávit čas s rodinou, nikam nespěchat a nehnat se jen za 
prací a penězi. Mnoho lidí si myslí, že za peníze si 
mohou koupit cokoliv. Spousta věcí se za peníze koupit 
samozřejmě dá a na několik věcí jsou vydělané peníze 
potřebné, abychom mohli v našem životě normálně 
fungovat, například bydlení, auto, jídlo, pití.  Ale další 
řadu věcí, které nám dělají radost, si nikdo z nás za 
peníze nekoupí, například zdraví, zážitky, rodina, radost 
z maličkostí apod.  
Jsem ráda, že se situace stabilizuje, že se můžeme 
pomalu vracet k našim aktivitám, hlavně ale že se 
můžeme opět setkávat, což je pro většinu z nás jistě 
důležité.  
Těšíme se.                                                             MW 

 

 

P Ř I P R A V U J E M E 

Po dlouhé přestávce způsobené covidovou epidemií se 
postupně vracíme k přerušeným aktivitám. 
V současné době máme připraveno: 
 

07.-14.06. 2021 – Jizerské hory – pobyt v penzionu        
Kitty v Lučanech nad Nisou 
 
16.06.2021 – zájezd do skanzenu Doubrava a do 
Aše 
 

 
 
 

23.06.2021 – Výroční členská schůze v 15.00 hodin 
ve společenském sále Lidového domu ve Staré Roli 
 
05. – 10.10.2021 – rekondiční pobyt v Sezimově 
Ústí 
 
Cvičení paměti: každý sudý pátek od 12.00 hodin 
Vedoucí Ing. Marie Bozděchová 
 
Pěvecký kroužek „Mihulky“ každé pondělí 
od 14.30 hodin v naší klubovně – termín zahájení bude 
upřesněn                                                                             
Vedoucí p. Alena Mihalová 

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


Kresba, malba: každé sudé úterý od 15.00 hodin 
Vedoucí p. Monika Tobischová 
 
Výtvarná dílna: každé sudé úterý od 16.00 hodin 
Vedoucí Mgr. Kamila Součková 
 
 
Turistika: 
Každý čtvrtek od 09.00 hodin se koná vycházka či výlet 
turistického kroužku "Vandrovníci" dle plánu. 
Vedoucí p. Jitka Štěbetáková 
 

 
 
Turnaj v bowlingu: poslední středu v měsíci od 14.00 
do 17.00 hodin v Eurobaru Morava ve Staré Roli 
Vedoucí p. Miluška Krausová 
 
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 zveřejněné v Informačním zpravodaji 
č. 1/21 - vítěz Ing. Vladimír Vlach obdrží na Výroční 
členské schůzi 23. června putovní pohár. 
Gratulujeme. 

 
 
 

Seminář „Jak na chytrý telefon, tablet“ 
V květnu jsme uspořádali ve spolupráci s „Moudrou 
sovičkou“ seminář na téma "Jak na chytrý telefon, 
tablet", který měl velice kladný ohlas. 
S lektorkou paní Kristýnou Herinkovou a ve spolupráci s  
koordinátorkou spolku „Moudrá sovička“ paní Petrou 
Plašilovou máme rozjednanou možnost uskutečnění 
semináře „Jak na notebook a počítač“. 
Jakmile budeme znát podrobnosti, budete o možnosti 
zúčastnit se semináře včas informováni. 

 
 

Bazárek „Sami sobě“ 
Rada klubu seniorů se dohodla na uspořádání bazárku 
„Sami sobě“. Bazárek by se konal každé úterý od 9.00 
do 15.00 hodin v naší klubovně. V tu dobu můžete do 
klubovny nosit nejen dospělé a dětské oblečení, ale i 
všechno to, co už můžete doma postrádat, a zároveň si 
vybrat z donesených věcí.  Organizace akce se ujala paní 
Jitka Masopustová. 
Předpokládáme, že by provoz mohl být zahájen v úterý 
8. června 2021. 

 
 

Poděkování 
Rada našeho spolku děkuje Statutárnímu městu 
Karlovy Vary za ochotu a vstřícnost při jednáních a 
v neposlední řadě za přidělené dotace na činnost a 
na provoz v letošním roce. 
Rovněž děkujeme Karlovarskému kraji za 
vstřícnost a podporu naší činnosti a za dotace, 
které nám byly přidělené v loňském roce. 
Podpora ze strany města i kraje nám pomáhá 
zkvalitňovat naši činnost, a tím přispívá ke 
spokojenosti našich členů. 
 

 
 

Krásné slunečné léto přeje vám všem 
rada spolku Senioři Karlovy Vary 
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