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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 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. 
    A jsme zase o rok starší........... Nejeden z nás se s 
příchodem nového roku zastavil a zamyslel sám nad 
sebou – nad svým dosavadním způsobem života. 
Zhodnotil, co se mu v minulém roce povedlo a co se mu 
naopak nepovedlo a dal si  do nového roku i nějaká 
předsevzetí. Udělejte si  čas   v klidu popřemýšlet nad 
tím, co opravdu chcete, zda je třeba změny a určete  si 
směr, kterým chcete  jít a hlavně s kým.  I mně se 
podařilo vyřešit  své zdravotní problémy,dostala jsem 
možnost se vrátit  a pokračovat v rozdělané práci.    
     O tom, co nám uplynulý rok v našem kraji přinesl, nás 
již zajímavě informovaly Karlovarské krajské listy i denní 
tisk.  A co nám -" Věčně mladým Varákům" rok 2016 
ještě  přinesl? Nebudu provádět výčet všech akcí, které 
jsme - nejen pro naše členy -  připravili, organizovali, či 
se na nich podíleli. Naopak chci poděkovat Vám všem  
za Váš zájem o námi nabízené různorodé aktivity, který 
nás  přesvědčil o tom, že jsme se vydali správnou 
cestou. I pro letošní rok Vám můžeme slíbit, že budeme 
ve stejném duchu pokračovat  a průběžně  Vás  v našem 
"Měsíčníku"   o všem připravovaném  včas informovat.  
     V krásném prostředí našeho Městského divadla  
Adéla "stále večeří."Co třeba navštívit tento výpravný 
muzikál,v němž jednotliví aktéři z Karlovarského i 
Chebského divadla předvádějí skvělé herecké i pěvecké 
výkony za výborného doprovodu Karlovarského 
symfonického orchestru? Vřele doporučuji 
 

 

 

                                           Vaše šéfredaktorka                                                       

O ČEM JEDNAL VÝBOR  28.12.2016 
-  Zprávy vedoucích jednotlivých úseků 
-  L. Fišerová odstoupila z funkce předsedkyně RK 
   a znovu kooptována do výboru spolku a zvolená 
   místopředsedkyní  
-  Revizní komise doplněna o Ing.Hlavanovou a Viléma 
   Stranka, předsedkyní zvolena opět ing.Hlavanová 
-  Nebyly poskytnuté žádné dotace na Mezinárodní setkání 
    seniorů Vary 2016,   setkání  bylo  hrazeno ze      
    sponzorského daru naši členky. 
- ..Přihlášky nových členů budou projednány nejprve ve 
     výboru spolku v souladu se Stanovami 
-    Redakční rada Seniorky doplněna o p. Alenu Mihalovou 
-    Příprava VČS  25.1.2017 
-    Ukončení služeb na Zámecké Věži 
-    Poslankyně Parlamentu ing. Wernerová nabídla   
     zorganizování návštěvy Parlamentu ČR 
-   .Pan Mgr Klsák poděkoval za půlroční služby na  
     Zámecké věži a věří, že v případě potřeby budeme 
     i nadále nápomocni. 
-    Pan M.Riško slíbil prověření možnosti získání 
     nových prostor pro naši činnost, zorganizování  
     počítačových kurzů a vystoupení dechovky  na 
     Rolavě. 
 
PŘIPRAVUJERME 
Zájezdy: 
18.2.2017  Zájezd do Mostu s návštěvou večerního 
divadelního představení – muzikálu „Starci na chmelu“¨ 
Společenské akce: 
25.1.2017  3. výroční schůze – výjezdní  - od 14.30 hod 
V novém kulturním domě v Dalovicích 
Turistika: 
Každý čtvrtek od 9.00 hodin vycházka či výlet 
turistického kroužku „Vandrovníci“ dle plánu 
 
 



Vycházky šlapáků každé pondělí,  sraz ve 13.20-13.30 
na tržnici.  
 
Sport : 
30.1.2017  od 17.00 do 19.00 hodin  bowlingový turnaj 
v restauraci U Pařilů ve Staré Roli 
Různé: 
Každé pondělí od 13.30 se schází pěvecký kroužek  
v klubovně na náměstí M. Horákové č.4, K. Vary 
Každý pátek od 14.00 hodin probíhají společenské 
a karetní hry v klubovně na náměstí M. Horákové č.4. 
 
 
 
PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  ČLENŮ 
Námět pro zájezd 2017. 
Vzhledem ke kladnému ohlasu na zájezd do Středověké 
krčmy Písek navrhuji zopakovat zájezd  tento rok     
některý pátek v září. 
Doprovodný program bych navrhoval takto: 
Z Karlových Varů směr Plzeň s klasickou zastávkou 
u Globusu, Žďákovský most (ve své době s rekordním 
rozpětím oblouku), Orlík nad Vltavou – návštěva  
zámku, přeprava motorovou lodí po Vltavě na Zvíkov -
..návštěva hradu, oběd ve Zvíkovském Podhradí, 
přejezd do Temelína, exkurze v jaderné elektrárně. 
Odjezd do Písku, krátká prohlídka centra města, dle 
času muzeum, odjezd do krčmy. Po skončení programu 
cca ve 22.00 hodin odjezd domů. Návrh je zatím jen 
předběžný, slouží hlavně k průzkumu, zda by o takto  
naplánovaný zájezd byl zájem. Případní zájemci 
dejte nezávazně vědět výboru, nebo  na akcích či 
vycházkách. Děkuji      Ilja Driženko. 
 
Výsledky prosincového turnaje v bowlingu: 
 
1.   Květa    K o n d e l í k o v á…….......... 214  bodů 
2 . Ilja Driženko……………………………….……210 
3.  Milena  Krausová …………………………….208 
4.  Vladimír  Kameník …………………………..203 
5.  Alena  Mihalová……………………………….196 
6.  ing. Marie Bozděchová…………………….173 
7.  Ludmila Fišerová………………………..…… 127 
8.  Eva Teplíková…………………………….….…..99 
9.  Alena Pulzová……………………………..…….69 
 
Vítězce blahopřeji  k  vítězství, ostatním děkuji 
za účast           
                                                     Alena  M. 

                                        ∞ 
 

Výroční členská  schůze 25.lena 2017. 
V souladu se stanovami našeho spolku nemůže 
být výroční členská schůze zahájena při menší než 
poloviční účasti členů a musí se čekat jednu hodinu 
do zahájení další schůze. Prosíme proto členy, aby  
se v co největším počtu zúčastnili již ve 14.30 hod 
a nenechali ty svědomité 1 hodinu čekat. 
Děkuji                                               Vlk 

                                        ∞ 
DOPORUČUJEME: 
 
Kino Drahomíra projekce pro seniory  (17.00 hod) 
31.1.2017 Bratříček Karel  (česko-polský dokument 
o písničkáři K.Krylovi  legendě dvou československých 
Krajská knihovna: 
Výstavy, vernisáže 
11.1. - 24.1.2017 "Stín na duši"-  centrální hala Dvory 
 (vzpomínky a osudy pamětníků holocaustu)  
31.1. - 28.2. 2017 "Jan Blažej Santini  Aichi" -  půjčovna 
pro dospělé (kolorované fotografie největšího českého 
architekta barokní gotiky -  340. výročí narození 
Přednášky: 
18.1. 2017 - 17.00 hodin  "Půl roku na cestách" - sál 
Dvory -  Pavel Rusev cestovatelské povídání 
31.1. 2017 - 17.00 hodin "Mýty a fakta První republiky 
II"- Vznik a zánik státu - první část pětidílného cyklu  v 
rámci Univerzity volného času  -sál Dvory 
Herní klub  - A-klub Dvory - každý čtvrtek od 15.00 hod. 
(pro zájemce o hraní strategických, logických a 
společenských deskových her: věková hranice není 
stanovena¨. vstup zdarma) 
Městská knihovna: 
Každé úterý :  Senior Klub -  od 13.30hodin -  posezení 
nad knihou pro seniory 
Každé úterý : Joga pro seniory - od 14.15 hodin 
Koncerty :  
18.1.2017  - od 19.00 hod.  Kostel  Sv. Anny v Sedleci  
(koncertní síň O. Jeremiáše) hraje  Jihočeská filharmonie 
1 .3. 2017  - od 19.30 KMD -  Věra  Špinarova A. P.Band 
Různé: 
4.2.2017 Okresní myslivecký ples –od  20.00 hodin 
v Grandhotelu Ambassador   (Národní dům) 
 
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 
  

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:  Náměstí M. Horákové č. 4, klubovna -   Úterý a Pátek od 9.00  – 18.00 hod. Tel. 354 422 035 
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 č. 4, 
Domovech  důchodců Severní 5  a  Východní 16. 


