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Měsíčník, jenž k Vaší                                                            Pravidelný  měsíčník 
potřebě je tu dán.                                                                  pro  Karlovy Vary a okolí. 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                .  

Informace  z výboru           Plán akcí                Komentáře            Zpravodajství   J  P  P 
.                                                                                                                                                                                                                                                                               . 
 
 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.  

   
                           
O ČEM JEDNAL VÝBOR   6.3.2018: 
 

- Zprávy vedoucích jednotlivých úseků 
- Příprava zájezdů IV/2018 
- Zajištění sousedských slavností 2018 
- Stav vyúčtování EU  
- Sportovní hry Dalovice 5.5.2018 
- Sportovní hry Praha  9. – 12.7.2018 
- Poplatky OSA 
- Organizační zajištění změny názvu Spolku 
- Změna tanečního odpoledne Sedlec na 

21.4.2018. 
- Zpráva o jednání Krajské rady SČR 

 
 
PŘIPRAVUJEME : 
Zájezdy 
4.4.   Valeč, Vojenský výcvikový prostor Doupov   
25.4. Vlašim, Louňovice pod Blaníkem, Velký Blaník 
 
Společenské akce 
21.4. od 15 hod., Sedlecká pivnice Sedlec - "Toulavé 
boty obujem" - uvítání jara s hudbou a tancem ve stylu 
country 
 
Zájmová činnost 
Každé pondělí od 14.30 hod. pěvecký kroužek. 
 
Sport 
pondělí 26.3. od 17 hod. turnaj v bowlingu - restaurace 
"U Pařilů", Stará Role 
 
Turistika 
Každý čtvrtek dopoledne vycházka nebo výlet 
turistického kroužku Vandrovníci - dle plánu. 
 

 
D o p o r u č u j e m e : 
 
turistický kroužek Šlapáci - vycházka každé pondělí 
odpoledne, sraz u tržnice ve 13.30 hod. Od března již 
vycházky dle plánu. 
 
I jeden sluneční paprsek a pohled na to, co je v přírodě 
krásné dává šlapákům chuť se vydat objevovat znovu 
se probouzející přírodu.          Božena Bauerová 
A sezona č. 34  začíná  12.3.2018. 
 
kino Drahomíra - projekce pro seniory  
13.3. ve 14.30 hod. - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
20 3. v 17 hod. - Cukrář 
27.3. v 17 hod. - Padesát odstínů svobody  
 
Krajská knihovna 
13.3. od 16.30 hod. - "Protektorátem Čechy a Morava" - 
nový cyklus přednášek PhDr Jakuba Formánka. Hl. 
budova Dvory. 
 
KSO - koncerty 
14.3. 19.30 hod. Grandhotel Ambassador - Národní dům 
(Čajkovskij) 
28.3. 19.30 hod. Grandhotel Pupp (Velikonoční koncert) 
 
Galerie umění K. Vary - Každou první středu v měsíci 

všechny prohlídky zdarma.  

 

     Nepřehlédněte další kulturní programy na měsíc 

březen uveřejněné v Radničních listech. Zejména velmi 

zajímavé programy v divadle Husovka. 

 
 



 
PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  ČLENŮ: 
 
Zdravice  pro Výroční členskou schůzi  MO SČR 
Úvalská, nepřednesená z časových důvodů na této 
Výroční členské schůzi. 
 
Vážená paní hejtmanko,  páni náměstci, kolegyně   
a kolegové důchodci,  zdravím Váši výroční 
členskou  schůzi jménem  250 členů ZO SDČR 
i jménem svým. 
Před odchodem na VČ jsem listoval několika deníky 
I týdeníky a hledal někde zmínku o činnosti 
důchodců v karlovarském kraji. Je jen dobře, že 
jsem v žádném periodiku nenašel již článek o „válce 
důchodců“, vzájemné nevraživosti či napadání  
členy jedné či druhé organizace, což v době našeho 
vzniku bylo téměř na denním pořádku. Je jen 
dobře, že tato doba je již za námi a že jsme 
nezklamali důvěru pana náměstka Klsáka  při 
našem vzniku:  Vždyť je nechte, ať dokáží co 
dovedou. Myslím, že v rámci našich možností 
a schopností se nám podařilo přesvědčit důchodce 
karlovarského kraje o našich čistě spolkových  
záměrech. 
Není to však jen naše zásluha. K narovnání našich 
vzájemných vztahů velkou měrou přispěl nově 
zvolený výbor MO SČR pod vedením paní Jany 
Tymlové. Věřím, tento váš vloni zvolený výbor  
příjme tentokrát pozvání ke společné schůzce 
Výborů našich spolků. 
Je jen dobře, že v mediích se již nepíše a nemluví 
o válce seniorů, ale naopak se v denním tisku 
i Českém rozhlase  informuje o skutečném životě 
seniorů v  karlovarském kraji.  V poslední době 
připravujeme s jednou nejmenovanou televizí reportáž 
o radostech i  slastech života důchodců v karlovarském 
kraji, neboť našimi členy nejsou jen obyvatelé Karlových 
Varů, ale i nejbližšího okolí. 
A je jen dobře, že již nesoupeříme pomlouváním, 
osočováním ale naopak v soubojích na sportovním, 
kulturním i společenském poli. 
Nejbližší akcí, kde mohou zástupci obou spolků změřit  
své síly  na sportovním poli, jsou krajské sportovní hry 
pořádané našim spolkem pod záštitou Krajské rady 
 na dalovickém hřišti  5.5.2018, organizované  naším 
sportovním úsekem pod vedením paní Aleny Mihalové. 
 

 
Další, tentokráte kulturní akcí, kde bude vystupovat i  
váš spolek, Spolek z Krásna  je další ročník slavností  
Naše ulice – Sousedské slavnosti 2018, pořádané 
dne  31. května 2018 pod záštitou náměstka primátora 
pana Michala Rišky.  
 
Kolegyně a kolegové důchodci, dovolte mi vám všem 
poděkovat za stále se lepšící spolupráci mezi našimi 
spolky, paní předsedkyni Tymlové i celému výboru 
popřát klidné nervy a jasnou mysl při naší další 
spolupráci. 
Děkuji za pozornost                Vladimír Kameník 

                          
 

Bowling   únor  2018 
Výsledky  únorového  turnaje v bowlingu: 
 
1  M.Krausová                  235  bodů 
2  M.Kondelík                   221 
3  I.Driženko                     197  
4  A.Mihalová                   194 
5  K.Kondelíklová             192 
6  Ing. V.Vlach                  175 
7 V.Kameník                     170 
8  J.Hájková                      109   
 
Vítězce blahopřeji, ostatním děkuji za pěknou  hru. 
Opět se sejdeme 26.3.. v 17.00 hodin 
                                         Alena  Mihalová 
PS.   
Omlouváme se panu ing. Vlachovi za komolení 
jeho jména v minulých číslech Seniorky, současně 
se  omlouváme  i za „utajení“  jeh titulu ing. 
                                                        Redakce 

                                  ∞ 
 RŮZNÉ  - INZERCE      
Uzávěrka každého čísla je poslední den v měsíci. Do té 
doby prosíme o Vaše příspěvky, podněty, rady i názory 
ke zlepšení činnosti našeho spolku.  
                                       Redakce 
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