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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. 
 

SLOVO    ŠÉFREDAKTORKY 
Vážení čtenáři  -  milí  Věčně mladí Varáci.  
     Nastává březen -  měsíc, kdy se zima "pere" s jarem o 
nadvládu nad počasím. Jeho  samotný název byl 
pravděpodobně odvozen od přírody,  a to od doby, kdy 
kvetou břízy. Březen nám nabízí  delší dny a jarní 
sluníčko nás láká  ven z našich obydlí. Z našich 
březnových aktivit  bychom  si Vám dovolili nabídnout 
zajímavou exkurzi do porcelánky Thun  v Lesově . 
Měsíc březen má několik významných dnů.  19. březen  
přináší radost zejména všem českým Josefům , kterých 
je v naší zemi dle poslední statistiky úctyhodných   
221 125 (6. nejčastější jméno v ČR, každý 46. obyvatel).  
28. březen je Dnem učitelů. 
    My ženy  si můžeme připomenout  8. březen  (MDŽ), 
mezinárodně uznávaný svátek, stanovený OSN k výročí 
stávky newyorských švadlen v roce 1908, který se po 1. 
Světové válce  slavil několik desetiletí  i u nás a po 
krátké odmlce se v roce 2004 vrátil znovu  do našich 
kalendářů.   Jeho hlavní myšlenky -  tedy boj  žen za 
rovnoprávnost v rodinném životě, v práci, v politice, ve 
vzdělání, je stále aktuální bez ohledu na jakýkoli 
politický režim.  
    Každý den je krásný a něčím výjimečný. Blahopřejeme 
všem  Josefům, Pepíkům, Pepanům, Jožinům a  i našim 
Josefinám a Pepičkám k jejich svátku  a všem  čtenářům  
přejeme , aby  prožili nadcházející březnové dny naplno.                                     
      
 

                                                              Vaše šéfredaktorka    

                          

O ČEM JEDNAL VÝBOR  07. 03. 2017 
-  zpráva vedoucích úseků 

-  dovolená Černá Hora 

-  naše ulice - sousedské vztahy 2017 

-  sportovní soutěž našeho spolku 

-  taneční odpoledne 

-  2.Mezinárodní setkání seniorů -  Vary 2017 

-  zajištění nových prostor 

-  dotace Plavno 
                                                       

PŘIPRAVUJEME 
Zájezdy: 
15. 3. 2017 Exkurze do porcelánky Thun v Lesově 
(doprava lin. autobusem, odjezd v 9.25hod, z terminálu) 
17. 3. 2017 Praha, divadlo Na Vinohradech,  G.B. Shaw 
Pygmalion , návštěva pražského Petřína.   
Zájezd je již plně obsazen 
30. 3. 2017  od 14.00 hod. Beseda s Mgr. J. Klsákem na 
téma: "Historie, přítomnost a budoucnost Zámecké 
věže v K. Varech", v klubovně důchodců, nám. Dr.M. 
Horákové č. 4 
3.  4.  2017 od 13.00 hod. Beseda s poslankyní Ing. M. 
Wernerovou na téma: "Práce poslance v Parlamentu 
ČR, v klubovně důchodců, nám.Dr. M. Horákové č. 4 
12. 4. 2017 Zájezd Praha - návštěva poslanecké 
sněmovny ( v době jednání parlamentu). Lubenec - 
Skloart, výroba vitráží (exkurze v dílně, historie vitráží) 
19. 4. 2017  Zájezd na Tachovsko (Svojšín - zámek, 
kostel Petra a Pavla, Kladruby - klášter, zámek, Tachov - 
jízdárna, muzeum Českého lesa) 
Společenské, kulturní a jiné akce: 
Každé pondělí  od 13.30 se schází pěvecký kroužek 
v klubovně na náměstí  Dr.M. Horákové č. 4 
Každý pátek od  14.00 hodin probíhají společenské a 
karetní hry v klubovně na nám.Dr. M. Horákové č. 4. 
Turistika: 
 Každý čtvrtek  od 9.00 hodin vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci"  dle plánu. 
Sport: 



 27. 3. 2017 od  17.00 do 19.00hod. utkání v bowlingu. 
Restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli. 
 

DOPORUČUJEME 
Nepřehlédněte programy kulturních a 
společenských akcí v Radničních listech 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory ( 17.00 hod.) 
28. 3. 2017    Padesát odstínů temnoty 
Krajská knihovna: 
14.3. a 23.3. 2017 od 17.00 do 19.00 hod. pokračování 
cyklu přednášek PhDr. J. Formánka "Mýty a fakta první 
republiky II" 
Koncerty, Různé : 
17.3. - 9.4. 2017 Galerie Becherova vila - výstava 
soutěžních návrhů na další sochu Karla IV. pro naše 
město 
26. 3. 2017 v 17. 00 hodin Kostel sv. Anny Sedlec ,  
Koncert lidových písní 
28. 3. 2017 v 19.30 Galerie umění K. Vary, kabaret 
"Inspektor Kluzo" ( herec T. Matonoha, zpěvačka V. 
Příhodová, klavírista  a skladatel  Z. Král) 
31.3. - 2.4. 2017 Čokoládový festival- největší sladká 
slavnost v ČR, Lidový dům ve Staré Roli (10.00-18.00) 
 7.3. - 30.4. 2017 Zámecká věž - výstava (porcelánové 
tabulky, Karlovarské katastrofy a neštěstí, aj.) otevřeno: 
Út - Ne od 10.00 do 16.00 hodin/vstupné 25,-Kč 
Turistika, sport: 
38. sezóna  turistického kroužku "Šlapáci"  
Motto na březen: 
"Z jara nás přivítá příroda, to však není náhoda. Těšíme 
se celou zimu, až budeme spolu v týmu šlapat cesty, 
chodníčky Mařenky a Janičky".   Vycházky  začínají   
13. března 2017. Sraz u Tržnice ve 13.20 - 13.30 hodin. 
                                                                             B. Bauerová 

 
OHLÉDNUTÍ, PODĚKOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKY 
Od 17.3.2017 budou v Galerii Becherova vila 
prezentovány soutěžní návrhy na sochu Karla IV. 
Občané města mají možnost se s návrhy seznámit a 
formou ankety vyjádřit svůj názor. Doporučujeme 
výstavu navštívit a ankety se zúčastnit. Umělec má 
právo na tvůrčí fantazii i vlastní vidění světa. Je dobře, 
že návrhy nebude hodnotit  jen odborná komise, ale i 
řadoví občané města.  Nová socha pořízená za nemalý 
finanční obnos by měla naše město zkrášlit, ne ztrapnit. 
                                                                                Redakce 

 
V sobotu 18.2.2017 jsem se zúčastnila zájezdu na 
večerní představení muzikálu "Starci na chmelu" v 
Městském divadle Most. Zájezd byl, bohužel, málo 
obsazený. Noční návrat asi seniory příliš nelákal. 
Zbytečně a k jejich škodě. Do mosteckého divadla s 
námi jeli lidé různých generací: my pamětníci, mládež 
šedesátých let, pro něž byl dnes už kultovní muzikál 
něco jako zjevení. Krásné melodie, výborné texty, které 
nahlas říkaly to, o čem se dříve raději nemluvilo. Ti o 
něco mladší, kteří si písničky z muzikálu rádi zpívali. A 
lidé ještě mladší, dychtící poznat, co jejich rodiče a 
prarodiče kdysi tolik zaujalo. Myslím, že inscenace 
nezklamala žádného. Svižné, vtipné představení. Škoda, 
že Most není "za rohem". Tamější divadlo má řadu 
pěkných inscenací. Her, které nejen polechtají bránici, 
ale také zaměstnají mozek. 
                                                                              H. Šebková    
      

Výsledky únorového turnaje v bowlingu: 
1. Květa Kondelíková...................................... 274  bodů 
2. Ilja Driženko .............................................   229  b. 
3. Alena Mihalová ......................................... 134   b. 
další pořadí: 4. Ludmila Fišerová  132 b.,5. Šimon (mladá 
posila 122 b., 6. Jitka Masopustová  117 b., 7. ing. Marie 
Bozděchová  114 b., 8. Jitka Hájková  109 b., 9. Eva 
Teplíková  82 b. 
Vítězce blahopřeji k vítězství, ostatním děkuji za účast. 
                                                                               Alena M.      
                                                       
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 
1. Upozorňujeme všechny naše členy a příznivce, že 
jsme natrvalo přestěhováni již od listopadu 2016 
 v klubovně na náměstí Dr. Milady Horákové č. 4, 
kde pro Vás držíme službu každé úterý a pátek od 
9.00 hod  do 18.00 hodin. 
 
2. Zájemci o dovolenou v Černé Hoře se mohou 
ještě přihlásit,  a to  nejpozději do 25.3. 2017 
 
                        .                                               Redakce                                                      
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