
 
S E N I O R    P R E S S                                 leden   2018   
                 ONA                                                              ROČNÍK III/1 
            SENIORKA                                      ZDARMA 
                2016                         UZÁVĚRKA  31.12.2017  
 
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. 
Cenzura je nepřípustná. 
 

SLOVO   
Vážené seniorky a senioři, Věčně mladí Varáci. 
Rok s rokem se sešel a my všichni stojíme opět před 
rozhodnutím, co s ním. V roce, který nadešel, čeká 
náš Spolek  mnoho akcí, které chceme sami sobě  i 
ostatním občanům připravit. 
Prosím vás proto všechny o podporu při 
organizování těchto akcí, neboť jen na nás záleží, 
jak si náš podzim života zařídíme. Posláním spolku 
mimo jiné je dobrá týmová práce ve prospěch 
spolku 
Děkuji vám proto všem již teď za vaši pomoc při 
této naší práci. 
I když nás v tomto roce nečeká příprava žádné 
velké  akce, o to více se chceme zaměřit na drobnou 
práci  pro nás pro všechny tak, abychom se každý 
den dovedli radovat i z maličkostí. 
Věřím, že s vaší pomocí si letošní rok prací pro nás 
pro všechny jen zpestříme. 
                      Vladimír Kameník, předseda spolku 
 
O ČEM JEDNAL VÝBOR  9.1.2018 

- zprávy vedoucích jednotlivých úseků 
- příprava členské schůze 24.1.v Dalovicích 
- Nové stanovy Seniorů ČR – promítnutí do 

činnosti našeho spolku 
- příprava akce Naše ulice – Sousedské  

slavnosti 2018 
- různé – připomínky a příspěvky členů vý- 

boru a RK. 
 
PŘIPRAVUJEME : 
Besedy, přednášky 
19.1. od 13 hod. v Klubovně důchodců Nám. M.Horákové 4 
- Prevence kriminality, přednáší prap. Jan Fikrt, inspektor –  
preventista Policie ČR 

 
Zájmová činnost: 
Každé pondělí od 14.30 hod.pěvecký kroužek (Klubovna 
důchodců Nám. M. Horákové)  
 
Turistika: 
Každý čtvrtek dopoledne vycházka nebo výlet turistického 
kroužku Vandrovníci - dle plánu 
 
Sport: 
v pondělí 29.1. od 17 do 19 hod. utkání v bowlingu v 
restauraci U Pařilů, St.Role - 
 
DOPORUČUJEME : 
turistický kroužek Šlapáci - vycházka každé pondělí 
odpoledne, sraz ve 13.30 hod. u tržnice 
 
kino Drahomíra, projekce pro seniory od 17 hod. 
16.1. Nádech pro lásku 
 
Krajská knihovna:  
30.1. od 17 hod, hlavní budova Dvory: Protektorát Čechy a 
Morava, první díl pětidílného seriálu Jakuba Formánka 
 
Městská knihovna 
každé úterý od 14 hod. - jóga pro seniory 
 
Nepřehlédněte kulturní programy zveřejněné v Radničních 
listech. 
                                                                       Hana Šebková 
 
PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  ČLENŮ 
Poslední klání BOWLINGU 2017 se konalo v duchu 
sportovním a přátelském, ale neobešlo se i bez hodování 
před SILVESTREM. 
Ukázaly se sportovní kvality těch, co téměř vždy vítězí, ale 
i těch, co se snažili své výsledky vylepšit. 
Všem přeji v roce 2018 pevné zdraví, štěstí a výborné 
sportovní výkony.                               Alena Mihalová 



Spolek VMV již druhým rokem zajišťoval služby 
na  Zámecké věži, Prvním rokem byla odměna za 
tuto službu ponechána členům spolku, v roce 
druhém byla celá odměna ve výši  120 000,- Kč 
vložena do pokladny spolku. Z toho důvodu také 
zatím náš spolek nepřistoupil ke zvýšení členského 
příspěvku na 100,- Kč. Děkuji proto všem členům 
dle přiloženého rozpisu za jejich podíl i finanční 
dary za tuto práci pro spolek. Děkujeme také 
náměstkovi  primátora pro kulturu Mgr Klsákovi i 
celému odboru kultury za tento  „dar“. Jsme 
připraveni i nadále s odborem kultury 
spolupracovat.               
                  Jméno                          dny   

Fišerová  Ludmila 93  
Šulcová  jiřina 38  
Kameník  Vladimír 32  
Mihalová Alena 20,5  
Šebková  Hana 19,5  
Krausová  Milena 16  
Bauerová Božena 9 1 000,- Kč 
Wrbiková  Marie 6  
Kunertová Pavla 6  
Barešová Jarka 5 2 000,- Kč 
Masopustová  Jitka 3,5  
Bozděchová Marie Ing. 3 1 000,- Kč 
Fryčová  Marcela 2  
Hájková  Jitka 2  
Máslová Ivana 1  
   
Hlavanová Jiřina,ing 0  
Petrová Hana, JUDr, Mgr 0  
Štěbetáková Jitka 0  

Ludmila Fišerová,  místopředsedkyně spolku 
 
Výroční členská schůze 24.1.2018. 
Již čtvrtým rokem se společně sejdeme na VČS 
v Kulturním domě v Dalovicích. VČS je zatím 
jediným místem, kde mohou členové spolku svo- 
bodně přednášet své názory k činnosti spolku,  
kritizovat nešvary a přednášet náměty a návrhy na 
zlepšení činnosti. V souladu s novými  stanovami 
nově zvolený výbor za tři roky také bude volit ze  
svého středu předsedu spolku a ne jak je tomu  
dosud členská schůze. Tím také bude možné 
snadněji  předsedu spolku odvolat. 
 

Na této výroční schůzi budeme pouze volit druhého 
statutárního zástupce, neboť praxe při  organizová-  
ní zejména větších akcí a nedostupnosti předsedy 
spolku prokázala potřebu této volby. 
Dalším závažným bodem projednávaným na této 
schůzi bude činnost naší revizní komise. Vždy  
platilo a platí, že revizní komise a předseda revizní 
komise jsou odpovědni pouze členské schůzi  a ne 
výboru spolku nebo dokonce předsedovi spolku, 
jak je někdy mylně interpretováno. 
I když se nejedná o schůzi volební, přesto budeme 
výbor doplňovat o dva členy. 
Věřím proto, že členové spolku využijí této mož- 
nosti  svobodně projevit své názory, připomínky 
i přání. 
Není dobré, když se tyto názory sdělují 
v hospodách  IV. cenové skupiny, veřej- 
ných dopravních prostředcích či hromad- 
ných kulturních, sportovních a turistických 
akcích         Vladimír Kameník, předseda. 
 
SPORT 
Výsledky prosincového turnaje v bowlingu: 
  1  Míra  Kondelík                       284 bodů 
  2  Květa  Kondelíková                217 
  3  Vladimír Vlach                       210 
  4  Ilja Driženko                           197 
  5  Míla Krausová                        188 
  6  Standa Štefek                         177 
  7  Alena Mihalová                      156  
  8  Jana Svobodová                      152 
  9  Jitkas Hájková                        146   
10  Vladimír Kameník                  134 
11  Šimon  Teplík                         104 
12  Eva Teplíková                           61 
Další turnaj se koná 29.1.2018 v 17 hod  
                                        Alena  Mihalová 

                                        ∞ 
Už nám začal nový rok šlapáků vycházek, 
byť jen malých další blok. 
Těšíme se na společná setkání jako vždy 
ve  13.30  u Tržnice.    Boženka Bauerová 
 
 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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