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                2016                         UZÁVĚRKA  30.06.16 
 
Měsíčník, jenž k Vaší                                                            Pravidelný  měsíčník 
potřebě je tu dán.                                                                  pro  Karlovarsko a okolí. 

 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                .  

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

 Svoboda projevu zejména slova 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, 
        také Vám to už doma propuklo? Mám na mysli 
přípravy a plány na letošní prázdniny.  U nás doma se 
slovo prázdniny poprvé v tomto roce vyslovilo již v 
únoru, kdy se starší syn nesměle v telefonu  zeptal, co 
plánujeme s dědou letos v létě  podniknout. Jakoby za 
ta dlouhá léta nevěděl, že dědovi je nejlépe doma a ke 
štěstí mu stačí místnost o rozměrech cca 6 x 5 metrů, 
které se říká garáž. Za 30 let manželství se mi zatím 
nepodařilo odhalit její kouzlo.  Na synovu otázku jsem 
odpověděla, že ještě nevím, co budeme dělat o 
prázdninách, co když se jich třeba nedožijeme .............  
V březnu v dalším telefonu otázku nahradilo prosté 
sdělení: babi piš si : 1. červencový týden přijedu sám s 
oběma vnoučaty, od 18.7. se k Tobě těší Klaudinka  a v 
srpnu bude cca 14 dní u Tebe Matýsek ......................... 
     Mám svá vnoučata ráda, jsem vždy připravena 
pomoci, protože si ještě dobře pamatuji, jaké jsem já 
sama měla problémy s obsazením prázdnin, a to v době, 
kdy moje maminka nebyla ještě v důchodovém věku a 
já měla jen tři týdny dovolené.  
     Naše organizace připravila pro Vás i Vaše  vnoučata 
na letní měsíce společné výlety, které jsou zaměřené na 
děti. Dále v textu měsíčníku  se o nich dozvíte více. 
     Být babičkou nebo dědečkem je krásné poslání. 
Užívejte si sebe navzájem, vyprávějte vnoučatům  o 
svém životě, předávejte jim své zkušenosti, radujte se s 
nimi, naslouchejte jim....... Život letí mílovými kroky a 
nic se nedá vrátit. Věřte, že ty dětské bytůstky, které  za 
chvíli vyletí z rodného hnízda, se často v myšlenkách 
budou rády vracet do těch krásných a bezstarostných 
chvil, které s Vámi společně prožily. 

                                                     Vaše šéfredaktorka 
 
 

 
O ČEM JEDNAL VÝBOR  04. 07.  2016 
 - zprávy jednotlivých úseků 
 - zpráva o jednání o nové klubovně 
 - sportovní hry Praha 
 - zhodnocení zájezdu Chorvatsko 
 - informace o navázání družby  
   s Plavnem v Německu 
 - projedníní finanční situace spolku 
 - zájezd do středověké krčmy 
 - urgence předsedy o doplnění  
                jednotlivých úseků 
 -.kvalifikované vystoupení místopředsedkyně 
                Krajské rady SDČR paní Daniely Černé. 
 

PŘIPRAVUJEME 
Zájezdy:  
 13.7. 2016               Zámek Kynžvart, lázně Kynžvart,     
                                   naučné stezky : Kladská, Smraďoch 
 13.8. 2016               Putování po  Chodsku (Vavřinecká  
                                   pouť, Koloveč, Výhledy,  Domažlice) 
 27.8 až 29.8.2016  Zájezd na Moravu ( piknik, návštěva 
                                   2. největšího vinného sklepa na 
                                   světě, den otevřených sklepů) 
15.9. 2016                Zájezd do Vinohradského divadla 
23.9 2016                 Zájezd do Středověké krčmy-bohatý 
                                   program-"Středověk  na vlastní kůži" 
říjen 2016                 Valeč, Žatec, Milešovka, burčákové  
                                   slavnosti Chrámce. 
Turistika: 
 Každý čtvrtek od 9.00 hodin turistický kroužek 
"Vandrovníci" 
V obou prázdninových měsících bude vždy jedna 
vycházka věnována výletu s vnoučaty 
 Každé pondělí od 13.20 hod   turistický kroužek 
"Šlapáci"                         



Společenské  akce: 
Stolní a karetní hry:  Každý pátek od  15.00 hodin 
v klubovně na náměstí  M. Horákové č. 4. 
Sport: 
25.7. 2016 : v pondělí  od  17–19 hodin Bowlingový      
                      turnaj v restauraci U Pařilů  autobus č.  3,     
                      13, 15 
19.7. až 22.7. 2016 Sportovní hry v Praze 

 
DOPORUČUJEME 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory (vstupné Kč 50,-) 
26.7. 2016 v 17.00 hodin "Příběh lesa" dokumentární  
                                  film, Francie, český dabing 
Krajská knihovna: 
Výstavy :       pokračují :  "Hendikep není překážkou" 
                                            "Prostě krásná" 
                                            "UMPRUMka v A-klubu 
od  7.7. 2016  vernisáž   :  "Krajiny Karlovarska"  
                                               (fotografie  S. Wiesera) 
Prázdninový provoz omezen :   Po-Pá od 9.00 do 19.00 
hodin,  So a Ne  ZAVŘENO                                          
 
Volnočasový areál Rolava 
11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8. Cvičení pro seniorky na  
vždy od 12.00 hodin              Rolavě                
 5.8. až 21.8. 2016                 Sportovní  léto Rolava 
(společné, pohodlné a zábavné sledování XXXI. letních 
OH v Riu s řadou doprovodných programů) 

Amfiteátr Loket 
15.7. 2016     21.00 - 23.00   Dagmar Pecková s  KSO                     
23.7.2016      18.00 - 19.00   koncert  Monkey-Business  
29.7.2016      18.00 - 20.00   koncert Divokej Bill a hosté 
5.8. a 6.8. 2016   21.00 - 23.00   W. Shakespeare:   
                                                         Mnoho povyku pro nic 
                                                         (komedie) 

Letní kino 
7.8. 2016            Jarek Nohavica - recitál ( vstupné Kč  
                             450,- v předprodeji, Kč 500,- na místě) 

Zámecká věž 
Od 1.7.2016 od 10.00 do 16.00 hod. ve spolupráci s 
Barandovskými ateliéry je instalována ve 2. patře 
expozice "Karlovy Vary ve filmu" (vstupné Kč 25,-) 
Náměstek primátora pan Mgr Jiří Klsák požádal náš 
spolek o zajištění provozu expozice až do 
31.12.2016 
Pokud má některý z členů našeho spolku o tuto 
službu zájem ať kontaktuje jednatelku spolku paní 
Jitku Štěbetákovou. 

 

OHLÉDNUTÍ, PODĚKOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKY 

 
Výlet do Českého Krumlova dne 30.6.2016  se vydařil. 
Nadchla nás krása města a nezapomenutelným 
zážitkem bylo shlédnutí komedie "Ženy Jindřicha VIII, 
aneb Chudák králem"  s vynikajícím hereckým výkonem 
Petra Rychlého před otáčivým hledištěm. 
                                                             Milada Dubská 
 
V pondělí  27. června se uskutečnil  v restauraci  
U Pařilů ve Staré Roli   již  3. Turnajový den v Bowlingu. 
Devět členů naší ZO předvedlo i tentokrát  vyrovnané 
výkony  i  nové  styly hry. Výsledky: 
1.  Ilja Driženko 136 b,2.  M. Krausová 114 b. 
3.-4. J. Štěbetáková, K. Fůrová78 b,5. Jiří Záhora 75 b, 
6.-7. L.Fišerová, V. Kameník 72 b.8. J. Hájková 56 b, 
9.J. Grosser 50 b. 
Děkujeme všem za účast a blahopřejeme. 
                                                            Milena Krausová 
  

RŮZNÉ  -  INZERCE 
- Bezplatná právní poradna pro seniory je Vám 

               k dispozici každé první pondělí  v měsíci na  
               Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 
               v 5.poschodí 
            -  Červencové výborové schůze se zúčastnila 

    místopředsedkyně  Krajské rady SDČR 
               paní Daniela Černá, která přislíbila našemu 
               spolku v dalším období pomoc, zejména v eko- 
               nomické  oblasti 

-  Ve dnech 17. – 19. října 2016 připravujeme 
1.  Mezinárodní setkání seniorů K.Vary 

     2016 za účasti JDS Piešťany, seniorů z Plavna 
     a našeho spolku.    

-  Tato rubrika je také určena pro podnikovou  
inzerci, politickou agitaci a kuriozity za 
příslušný finanční obnos.    

-  Na září před 1. MSS připravujeme tiskovou 
konferenci k 2. výročí vzniku spolku.  
    

                                                 Redakce       +  Vlk    
 

Informační měsíčník pro informování občanů Karlovarska o seniorech.  Vydávají Věčně mladí Varáci,  výbor a revizní komise 
ZO SDČR, z.s. Severní 869/5,  360 05  Karlovy Vary. 
Adresa pro podej příspěvků:  Kancelář č. 62,  1. patro Alžbětiny lázně Karlovy Vary denně v pracovní dny   9.00  – 11.30 hod. 
Tel. 727 961 783 
Šéfredaktorka:  ing.  Jiřina  Hlavanová, telefon: 601 328  830 
Počítačová sazba:  Ludmila Fišerová s kolektivem 
Rozšiřuje vlastní distribuční síť, na webu vecnemladivaraci.cz, na nástěnce Klubu důchodců nám. Milady Horákové 4, 
Domovech  důchodců Severní 5  a Východní 16 a na informačním stojanu před kanceláří v Alžbětiných  lázních 


