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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.  
V dubnu nás čekají  delší dny a s nimi zejména   oslavy 
svátků jara - Velikonoce.  Jsou nejvýznamnějším 
svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k 
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce se 
pojí s řadou tradic, z nichž některé se uchovaly dodnes. 
Zvyky se napříč českými zeměmi mírně mění, ale co 
zůstává je fakt, že stále oblíbená pomlázka je symbolem 
zájmu mužů o ženy.  Podle zvyků muži pomocí 
pomlázek, tatarů, či žil šlehají ženy, aby neuschly a 
zůstaly celý rok zdravé. "Vyšupaná"  žena  pak dává 
muži nejlépe vlastnoručně zdobené  vajíčko jako projev 
jejích díků a prominutí. V některých oblastech ženy 
mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na 
muže kbelíky studené vody.  
Vážení čtenáři,  v našem měsíčníku si Vám dovolujeme 
nabídnout řadu možností a aktivit,  jak příjemně strávit 
nadcházející dubnové dny.  Třeba se  někteří z Vás  
nechají  inspirovat velikonočními zvyky a nás ženy mile 
o velikonočním " Červeném pondělí" překvapí.......... 
 
 
                                                              Vaše šéfredaktorka    

                          

O ČEM JEDNAL VÝBOR  05. 04. 2017 
-  informace o návštěvě u paní hejtmanky KK 
-  zpráva o jednání Krajské rady 
-  informace o zájezdu do Černé Hory 
-  změny náplně jednotlivých úseků 
-  podpis dohody o spolupráci  s JDS Bardějov 
-  příprava májové veselice dne  06.05. v Sedleci 

-  projednání Výroční zprávy pro KR 

-  informace o daňovém přiznání 

-  jednání s panem Ing. Hejským 

Dne 12. 04. 2017 se koná Krajská konference SDČR KK. 
Z našeho spolku jsou nominováni na tuto konferenci  
L. Fišerivá, V. Kameník, M. Krausová a J. Šulcová. Do 
Krajské kontrolní komise je delegována paní L. Fišerová, 
do Krajské rady V. Kameník. 
                                           ooo 
Ve dnech 14. -  16. 05. 2017 odjede delegace našeho 
spolku na Slovensko k JDS v Bardějově k projednání a 
podpisu smlouvy o partnerství. Vzhledem k tomu, že 
členové si veškeré výdaje platí z vlastních prostředků, je 
možné se přihlásit do této delegace. Bližší informace na 
letácích v kanceláři spolku na nám. Dr. M. Horákové č.4. 
                                           ooo 
Tak jako 1. máje zve ku lásce hrdliččin hlas, tak i naše 
členka A. Pišingerová  Vás zve  06. 05. t.r. na májovou  
veselici  do restaurace v Sedleci od 15.00 hodin, kde si 
všichni při její produkci můžete zatančit, zazpívat a 
zavzpomínat, jaké to bylo za našich mladých let. 
Vstupné obvyklé, výborné jídlo i pití v této restauraci. 
                                             ooo 
Vzhledem k tomu, že spolek finišuje s žádostí o dotaci 
na naši spolupráci s organizací seniorů v Plavně, 
obracím se na naše členy, kteří ovládají německý jazyk 
slovem i písmem, o pomoc při zajištění pobytu seniorů 
zde v K.Varech a naopak našeho pobytu v Plavně. Jedná 
se též  o překlady dokumentů do němčiny a opačně. 
Případní zájemci  mne mohou kontaktovat na čísle 727 
961 783 nebo na e-mailu: vlkamenik@seznam.cz. 
Děkuji.                                                Vladimír Kameník 

 

PŘIPRAVUJEME 

Zájezdy: 
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) 
10. 5. 2017 Zájezd Krásný Dvůr - zámek, Dětanský chlum 
- přírodní památková rezervace, Nepomyšl - zámek, 
novogotický templ 
19. 7. až 21.7.2017 Poznávací zájezd do Ostravy - 
Industriální Areál Dolní Vítkovice. Jedná se o světový 
unikát, nitro vysoké pece, autentické fárání do podzemí 
nejstaršího černouhelného dolu. Součástí zájezdu je 
bohatý doprovodný program. Vhodné i pro děti. 
Společenské, kulturní a jiné akce: 
Každé pondělí  od 14.30 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: 
 24. 4. 2017 od  17.00 do 19.00hod. utkání v bowlingu. 
Restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli. 

DOPORUČUJEME 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory ( 17.00 hod.) 
18. 4. 2017 Psí poslání (dobr./drama, USA) 
28. 4. 2017 Bába z ledu (drama/komedie, ČR, SR, Fra) 
Koncerty, Různé : 
25. 4. 2017 v 18.00 hodin Kostel sv. Anny Sedlec : 
Koncert swingových melodií - Big band ZŠ a ZUŠ K.Vary a 
saxofonista M. Krajíc 
Turistika, sport: 
38. sezóna  turistického kroužku "Šlapáci"  
"S jarem jsou tu Velikonoce a Šlapáci se těší převelice, 
vycházkám pod jasnou oblohou." Kdo rád chodíš, přijď 
mezi nás. Sraz každé pondělí u Tržnice ve 13.20. hod. 
                                                                             B. Bauerová 

OHLÉDNUTÍ, PODĚKOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKY 
Vesele, jen vesele. 
Jaro klepe na dveře, ptačí hejna se již vracejí ze svých 
zimovišť a k nám do pěveckého kroužku se slétají každé 
pondělí odpoledne naši členové (spíše jen členky), aby si 
také svým zpěvem a smíchem přivolali nejen jaro, ale 
hlavně zlepšili náladu. Od zimního vystoupen s koledami 
a trampskými písničkami, představenými na členské 
schůzi, se náš repertoár značně rozšířil o další písně 
lidové i zlidovatělé, a i  o taneční rytmy, které  nám 
dělají dobře. Také nás přibylo do počtu. Už se blížíme k 
dvacítce členů. Bylo by dobré, kdyby k našemu 
jedinému mužskému pěvci přibyli další zájemci, aby 
hlasy byly vyrovnané. Nicméně, zpěv nás baví a  
současně zpěvem přispíváme ke zlepšení svého zdraví. 
Správným dýcháním, které je při zpěvu to nejdůležitější, 
posilujeme pravidelně bránici a hlasivky.  Kdo nám 

fandí, tak nás jistě neopomene přijít povzbudit při 
našem dalším veřejném vystoupení, které se již blíží !! 
Pro informaci  dodávám, že se scházíme každé pondělí 
od 14.30 hod. v klubovně na nám. Dr. M. Horákové č. 4. 
Za členy našeho zpěvavého hejna - Lída Moschnerová 
                                                 ooo 
Dne 28.3. 2017 se dožila významného životního jubilea 
místopředsedkyně našeho spolku,paní Liduška Fišerová. 
Jménem všech Věčně mladých Varáků přeje hodně 
štěstí, zdraví a osobní i pracovní pohody výbor a revizní 
komise spolku. 

                                                              
Výsledky  březnového turnaje v bowlingu: 
1.  I. Driženko  ................................ 389  bodů 
2.  K. Kondelíková  ...........................370  b. 
3.  M. Krausová ................................304  b. 
další pořadí: 4.V. Kameník 265 b., 5. A. Mihalová 221 b., 
6. L.Fišerová 205 b.,7. E. Teplíková 201b. 
Vítězi blahopřeji, ostatním děkuji za účast. 
                                                                        A. Mihalová  
                                                  ooo 
Dne 18. 4. 2017 zahájí svou činnost cyklistický kroužek 
v  15.30 hodin v areálu Rolava (u posilovacích strojů). 
Zveme všechny zájemce. V případě nepříznivého počasí 
se sraz odkládá na další úterý. 
Za ZO SDČR  vedoucí  kroužku   Alena  Mihalová 
                                                  ooo 
Ze závažných důvodů se ruší beseda 24. dubna  s 
krajským koordinátorem BESIP Plzeň- panem Václavem 
Ircingem.   Za ZO SDČR   JUDr. Hana Petrová 

 
Různé 

 UPOZORNĚNÍ:  Na poznávací zájezd do Ostravy je 
nutno se přihlásit co nejdříve  v pobočce CK OK TOURS 
a.s. "Cestování pro seniory"   v Alžbětiných lázních, 
kancelář - dveře číslo 63 -Nutricentrum-   u paní I. 
Bozděchové. Telefon :  732 354 410, email: 
cestovanikv@seznam.cz.   Celou finanční  částku za 
zájezd je nutno uhradit v termínu do 31.5.2017. Další  
informace k tomuto zájezdu  je možno získat  i v 
klubovně  našeho spolku na náměstí  Dr. M. Horákové  
č. 4.     
                                                                          Redakce   
 
 
 
                                           

 
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 přijímání příspěvků:  osobně na nám. Dr. M. Horákové č. 4 -  klubovna -  v úterý a v pátek  od 9.00  
– 18.00 hod. Telefon 354 422 035 . Telefon: 727 961 783, E-mail: vecnemladivaraci@seznam.cz.  Šéfredaktorka:  ing.  Jiřina  Hlavanová, telefon: 
 601 328 830. Rozšiřuje vlastní distribuční síť, na webu vecnemladivaraci.cz, na nástěnce Klubu důchodců na náměstí  Dr. Milady Horákové č. 4, 
Domovech  důchodců Severní 5,  K. Vary   a  Východní 16, K. Vary 


