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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. 
Cenzura je nepřípustná. 

Děkuji všem příznivcům, sponzorům, hostům, 
členům a účinkujícím za přispění ke zdárnému 
průběhu II.ročníku MSS Vary 2017 v Březové u 
Sokolova.          Vladimír Kameník, předseda spolku. 
 

Slovo:  
Sbohem, babí léto! Sbohem laskavý časný podzime 
plný slunce, které už nepálí, čistých obzorů, 
barevného listí, houbařského potěšení i radosti 
z úrody na našich zahrádkách. Čeká nás čas 
plískanic. Nekonečná doba, kterou my –  
karlovaráci,  tak nemilujeme. 
Ale co, aspoň bude víc času na pěknou knížku, 
zajímavý film, výstavu, přednášku či jinou z mnoha 
dalších akcí v našem městě. Letos je jich opravdu 
hodně. Lázeňské město ožívá. Snaží se dostát své 
někdejší pověsti společenského  a kulturního 
centra. Dokázat, že kultura neznamená jen plnění 
nákupních košů v hypermarketech. Z bohaté 
nabídky programů si jistě každý z vás najde něco 
pro sebe. Chce to jen zajímat se a nepodlehnout 
pohodlnosti. Že je venku mizerně? Od čeho 
vynalezli deštníky.                     Hana Šebková 
                        

 O čem jednal výbor 7.11.2017: 
. -  vyhodnocení  II.MSS  Vary 2017 
.-   zprávy vedoucích jednotlivých úseků 
.-   příprava předvánočního posezení 
.    změna úředních hodin na Horákové 4 

.    rezignaci předsedkyně RK Jiřiny Hlavanové 

.    hodnotící zprávě Euregia  egrensis o II.MSS 

.    o dopise paní hejtmanky  Ludmile  Fišerové 

Připravujeme: 
Exkurze:  
pátek 24.11  v 9.00 – krajské středisko TYFLO- 
SERVIS – Karlovy Vary Drahovice 
Zájmová činnost:   
každé pondělí od 14.30 pěvecký kroužek 
Sport: 
pondělí 27.11.  17 – 19 hodin utkání v bowlingu 
restaurace u Pařilů  Stará Role 
Turistika: 
každý čtvrtek dopoledne vycházka nebo výlet 
turistického kroužku Vandrovníci. 
Doporučujeme: 
turistický kroužek Šlapáci – vycházka každé pondělí 
odpoledne, sraz u Tržnice ve 13.20 – 13.30 hod. 
Poslední nám měsíc zbývá,  
 kilometru nám přibývá. 
Kdopak asi diplom získá  
a kdo bude nakonec  ? 
Pro všechny však na besedě 
bude jídlo , pití i ten tanec.                B.B. 
 



PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  ČLENŮ 
 
 

 
 
Děkuji paní hejtmance karlovarského kraje za 
ocenění mé práce pro seniory u Věčně mladých Varáků  
v roce 2017 i pěkný kulturní zážitek v karlovarském 
městském divadle  8.11.2017. 
            Ludmila Fišerová, místopředsedkyně  spolku. 
 
 

Vánoce 2017 
V měsíci prosinci připravujeme zájezd na vánoční 
trhy Plavno s tímto programem: 
.-  dopoledne návštěva krasových jeskyní Syrau 
     u  Plavna 
.-  návštěva obchodního centra Zelený park  
     u Plavna 
.-   návštěva vánočních trhů na centrálním náměstí 
     v Plavně. 
Podrobnosti budou zveřejněny do konce měsíce na 
Web stránkách. 
                                                      Redakce 
 

Bowling říjen 2017 
Výsledky turnaje v říjnu 2017: 
1 – 2  Květa Kondelíklová                             252  bodů 
1 – 2  Miroslav Kondelík                               252 
3    Jitka Hájková                                            223 
4    Milena Krausová                                            212 
5    Alena Mihalová                                              210 
6    Ilja Driženko                                                    169 
7    Jana Svobodová                                              165 
8    Eva Teplíková                                                  153 
9    Standa Štefek                                                  147 
10  Jitka Masopustová                                           95 
Vítězům blahopřeji těšíce se na další turnaj 27.11. 
v 17 hodin                               Alena Mihalová 

DOPORUČUJEME : 
 
Kino Drahomíra, projekce pro seniory v 17  hodin 
7.11. Zahradnictví Dezertér 
14.11. Který je ten pravý 
21.11. Zahradnictví Dezertér 
28.11. Po strništi bos 
 
 
Krajská knihovna 
Výstavy: 
Paličkovaná krajka – po celý listopad budova Dvory  
 
   Přednášky: 
21.11.  17 – 18.30  - Lukáš Bujna: sekty a nová 
                        náboženská hnutí ( Dvory) 
16.11.    10 – 12  hoídin  Dějiny umnění pro seniory 
               ( pobočka Lidická) 
 
 
Literární pořady: 
23.11.   10 – 12  hodin  Literární klub seniorů (pobočka 
               Lidická 
19.11.    17 – 19 hodin  - Labyrint světa a ráj poezie 
               (pobočka  Lidická) 
 
 
RŮZNÉ  - INZERCE 
Výroční členská schůze našeho spolku se uskuteční 
24. ledna  2018  v 16  hodin v kulturním domě  
Dalovice. 
Členové spolku obdrží písemné pozvánky koncem 
tohoto roku. 
                                                 Redakce 
 
 
Kroužek Šlapáků zahájí činnost po  novém roce 
2.ledna 2018. 
sraz  účastníků u Tržnice ve 13.30 hodin 
 
 
Zaniknou po 37 letech  Šlapáci? 
 
                                                                                       
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:  osobně na náměstí M. Horákové č. 4, klubovna -   Úterý a Pátek od 9.00  – 15.00 hod. Tel. 354 422 035, 
Tel. 727 961 783.   E-mail: vecnemladivaraci@seznam.cz 
 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 Karlovy Vary   a  Východní 16  Karlovy Vary. 


