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Pravidelný měsíčník

Nejen pro seniory

pro Karlovarsko a okolí
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Příspěvky členů
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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.

R O ZJ Í M Á N Í –

.

Doma je doma, ale,.... co když je najednou doma
jen polovina z dřívějšího páru? A jak s tím, co se
stalo (a co se bohužel stále stává) naložit, aby se
dalo ještě pěkně žít?
Pěkně žít i v době "překotných technických
objevů".....fakt už nám starším z toho není do
zpěvu, když téměř u každého v dlani mrká
Nejchytřejší z chytrých to mobil...a kdo ho nemá,
připadá si občas jako..... kdyby ani nebyl..... nebo
jako z hodně minulého století...
Ach, ty dnešní všeho znalé děti!!!
A jak nám pádí ten čas od roku 2000 a víc...Jenže,
už i za nás se létalo až na Měsíc!!!
My ve Zpívánkách na to lék svůj máme,
jednoduše si proti stresu 10 písní dáme.
Dáme (místo dřívějších 10 km běhu) a s chutí si
je odzpíváme.
A kdeže všechny smutky jsou? Je nám dobře na
druhou!
Há-ček

O ČEM JEDNAL VÝBOR dne 5. února 2019
-

Vyhodnocení výroční členské schůze,
Schválení smlouvy o partnerství s JDS Bardejov
Účast na výroční členské schůzi JDS Piešťany
Vyloučení členů Kameníka, Fišerové a Driženka
z naší základní organizace – dle Stanov SČR

PŘEČETLI JSME, ZJISTILI JSME, ZEPTALI JSME SE

Každoročně české zdravotní pojišťovny přispívají svým
pojištěncům na různé aktivity, které nejsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění. Naše největší
zdravotní pojišťovna VZP nám dospělým v roce 2019
např. přispěje na tyto aktivity:

1) na vybraná očkování nehrazená z veřejného
zdravotního pojištění,
- až 1000 Kč na očkování proti pásovému oparu
(klientům nad 50 let),
- až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě,
- až 500 Kč na očkování proti pneumokokovým
nákazám (klientům od 50 do 65 let),
- až 150 Kč na očkování proti chřipce (klientům do 65
let), starší mají očkování zdarma,
- až 500 Kč na očkování do zahraničí (proti vzteklině,
břišnímu tyfu, žluté zimnici choleře, malárii, apod.)
2) na pravidelné pohybové aktivity jako prevenci
kardiovaskulárních onemocnění a poruch duševního
zdraví,
- až 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu (kursy
cvičení, permanentky na cvičení - ne ovšem jednotlivé
lekce, pokud kursovné činí alespoň 1500 Kč/rok – pro
klienty do 65 let),
- až 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu nebo
organizovanou sportovní činnost (např. Sokol,
turistické oddíly a kroužky – členské příspěvky) klientům nad 65 let
Více detailních informací lze získat přímo na pracovištích poboček VZP nebo na www.vzp.cz/výhody .
Z materiálu VZP zpracovala
LiMo
Informace Dopravního podniku Karlovy Vary:
Výměna Karlovarské karty - dle časového harmonogramu podle číselné řady (data vydání Karlovarské karty
Období od dubna 2019 do dubna 2021.
Magistrát města : Senior expres -nově od 70 let věku
a osoby ZTP a ZTP-P, možnost využití 4 x měsíčně.

PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ
„TEPLÁKOVÁ MAŠKARÁDA“

Sedlecká pivnice 10. dubna 2019
Jak jste se mohli
dočíst v únorovém Zpravodaji, několik našich členů
pobývalo koncem ledna v Bardějově na pozvání
družební seniorské organizace. Zúčastnili se i
teplákového bálu. Přijeli nadšení. Netradiční zábava se
jim moc líbila. Méně společenský úbor ve společenském
sále nikomu nevadil. Spíše naopak. "Předepsaný" oděv
byl vcelku jednotný, někdy už kapku omšelý, ale
pohodlný.
Zrodil se nápad zkusit něco podobného i u nás. Kdo
slyšel chválu účastníků, byl pro. Jenže - ujme se něco
podobného i v našem městě? Umíme se bavit stejně
spontánně a bezprostředně jako naši přátelé z kdysi
opačného konce republiky, nyní už z ciziny? Vždycky
platilo: "Nezkusíš, nedozvíš se." Tedy zkoušíme.
Vyvstal problém jak naši akci nazvat. "Teplákovým
bálem" jsme se nechtěli opičit. A navrhovaná
"tepláková párty"? To znělo náramně in. Jako zpoza
Atlantiku. Ale my jsme doma v jiném koutku světa. Když
se u nás tropily legrácky v rozličných "mundúrech",
říkalo se tomu maškaráda. U pojmenování jsme zůstali.
Co dodat? Pro vás, kteří máte rádi muziku, legraci
(i trochu pohybu), kteří se chcete bavit a nejen být jen
baveni, platí: 10. dubna v Sedleci - s chutí do
tepláků!
HaŠe

„KOLO ŠTĚSTÍ – SAMI SOBĚ“
Součástí programu "Teplákové maškarády" je i „Sami
sobě“ - obdoba tomboly. Kdo máte doma nějaký
předmět (i maličkost), pro který už nemáte využití, ale
někoho jiného by ještě mohl potěšit, budeme vděčni za
jeho darování.
.
Případné dárky noste do Klubovny důchodců, nám.
Milady Horákové 4, v úterý a pátek od 9 do 15 hodin.
Děkujeme.
Výbor SČR ZO Karlovy Vary

PŘIPRAVUJEME
Společenské, kulturní a jiné akce:
19.3.2019 – beseda „Senior bez nehod“ od 10.00 hod.
v klubovně nám. Horákové 4,
22.3.2019 -návštěva divadelního představení „Periferie“
(autor František Langer) ve Vinohradském divadle Praha
10. 4.2019 – Sedlecká pivnice od 15.00 hodin historicky
první Tepláková Maškaráda. Podmínkou účasti je
předepsaný dress-code: tepláky a bavlněné tričko. Vítěz
soutěže o nejoriginálnější tepláky získá láhev sektu.
K tanci zahraje živá hudba (klávesy a harmonika).
Součástí této akce bude i Kolo štěstí – sami sobě.
Zájezdy:
20. 3. 2019 - Libavské údolí exkurze ALLIGARD, výroba
záclon a Kynšperk nad Ohří, prohlídka Kynšperského
pivovaru. Odjezd od Tržnice v 08.00 hodin.
3. 4. 2019 – Kyselka, procházka po stopách Mattoniho,
Kyselka lázně, Kyselka muzeum a Radošov – Na Špici,
Radošovský dřevěný most. Odjezd od Tržnice v 08.00 h.
7. 6. – 16. 6. 2019 – Maďarsko, Harkány, relaxační
a lázeňský pobyt v maďarských termálních lázních.
Autobusová doprava z Karlových Varů, 4 hvězd. hotel.
Pěvecký kroužek „Mihulky“ se schází každé pondělí
od 14.30 hodin v klubovně, nám. Horákové 4.
Turistika:
Každý čtvrtek od 09.00 hodin se koná vycházka či výlet
turistického kroužku "Vandrovníci" dle plánu.
Sport:
Turnaj v bowlingu: poslední středu v měsíci od 17.00 h.,
restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli

DOPORUČUJEME

Krajská knihovna Karlovy Vary- Dvory :
14. 3. 2019 - konference Den zdravého mozku a paměti
od 09.00 – 19.30 hod.

Krásné a pohodové jarní dny zalité sluncem přeje Vám všem výbor ZO SČR Karlovy Vary
Vydává výbor ZO SČR, z.s,. nám. Horákové 4, 360 01 Karlovy Vary. Telefon do kanceláře : 354422035, mail : seniorikvzo@seznam.cz
Naše webové stránky: www.seniorikvzo.cz
Celorepublikový web: www.senioricr.cz, sekce Karlovarský kraj – akce KV

