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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. 
    Veškeré iluze léta nám pozvolna mizí a začíná podzim. 
Horoskop pro říjen 2016 ukazuje, že podle postavení 
hvězd bude toto období velmi stabilní. Po předchozích 
měsících, které nebyly vůbec lehké, si konečně zase 
oddychneme. Podzim si díky velmi příjemnému počasí 
zatím příliš nepřipouštíme a proto stále mezi jedinci 
panuje dobrá nálada. Mezilidské vztahy se tak mohou 
nerušeně rozvíjet. Věřte, že podzim není jen obdobím 
smutku a depresí, právě naopak. Je to čas, kdy se lidé 
rádi setkávají doma s rodinou, v divadle či kině s 
kamarády, nebo posedí u šálku dobrého čaje, či 
konečně dočtou dlouho odkládanou knihu. Vytěžte z 
barev podzimu to nejlepší.  Nabízíme a  doporučujeme 
Vám v textu Měsíčníku řadu  akcí a možností. Zjistěte, 
na co se můžete a chcete těšit v měsíci, kdy slunce na 
obloze ubývá, jeleni jsou v říji a vinaři hodnotí úrodu. 
Snad přijdeme společně na to, jak zůstat stále dobře 
naladěni.  
      Jaká překvapení , jaké nové naděje a nové výzvy nám 
tento měsíc přináší? Naděje - že po volbách se správy 
naší země ujmou moudří lidé, kteří zbytek naší 
domoviny nerozprodají  bezhlavě  s  krátkodobou 
vidinou relativně vysokých zisků. Každý správný 
hospodář by měl vidět  do budoucnosti a svůj majetek 
chránit pro své děti a vnoučata, aby oni zůstali  "pány " 
ve své zemi a ne levnými pracovními silami  v cizích 
firmách na pronajaté půdě. Výzva - ve dnech 17. až 19. 
10. 2016 nás v našem městě čeká  Mezinárodní setkání 
seniorů. Přijedou senioři ze Slovenska a Německa, kteří 
mají zájem o navázání přátelských vztahů s našimi 
seniory. Srdečně Vás zveme: "Přijďte společně "pobejt". 

                      

                                                             Vaše šéfredaktorka 

O ČEM JEDNAL VÝBOR  04.10. 2016 
-  příprava 1. Mezinárodního setkání seniorů Vary 2016 
- inventarizace   majetku po přestěhování k 31.10.2016 
- výbor doplněn o pí JUDr Petrovou a p. Zajíčka  
- dovolená  2017  letecky Černá Hora 
- jednatelkou prozatímně zvolena ing. Bozděchová 
- snížení stortnopoplatků u zájezdů pořádaných spolkem 
   na 20% 
- dotace 2017 MM, KÚ, EÚ 
-.vánoční besídka  7.12.2016 
- vánoční koncert Chýše  27.11.2016 
- VČS  25.1.2017 
 - nová pevná tel. linka   kanceláře  354 422 034 
- ukončení čajů do páté 
- zájezd KR do Drážďan 
                                                                            

PŘIPRAVUJEME 
Zájezdy:  
15.10.2016  Zájezd do Valče (muzeum, zámek), výstup 
na Milešovku, burčáková slavnost  v Chrámcích 
17.- 19.10. 2016 1.Mezinárodní setkání seniorů K. Vary. 
8.11.2016 Exkurze Globus (přihlásit v kanceláři)  
9.11.2016 Zájezd Luby (Cremona, muzeum hud. 
nástrojů, hrad Vildštejn  , Skalka u Chebu, Amati )  
Kraslice. 
 Turistika: 
 Každý čtvrtek od 9.00 hodin vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci" dle plánu 
 
Společenské  akce: 
 Každý pátek od  14.00 hodin probíhají společenské a 
karetní hry v klubovně na náměstí  M. Horákové č. 4. 
 
Sport: 
24.10. 2016 od 17.00 do 19.00 hodin . Bowlingový 
turnaj v restauraci U Pařilů ve Staré Roli  
 



DOPORUČUJEME 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory (17.00 hod.) 
11.10. 2016 Tohle je náš svět (drama - USA) 
18.10. 2016 Božská Florence (biograf.drama -USA,VB) 
25.10. 2016 Dítě Bridget Jonesové (rom.komedie - USA) 
 
Koncerty 
23.10. 2016 Kostel Sv. Anny v Sedleci: známé klasické 
melodie ze všech koutů Evropy 
27.10. 2016 Granhotel Ambassador: KSO Slavnostní 
koncert k výročí založení republiky ( B. Smetana: Má 
vlast) 
 
Krajská knihovna 
od 11.10. 2016 Universita 3. veku - "Výuka přichází za 
seniorem"  
20.10. 2016 Beseda s Ivankou Devátou 
25.10. 2016 Porcelánový rod Haas - první vyprávění z 
cyklu "Ozvěny našeho kraje" 
Výstavy  - hlavní budova Dvory 
Jiří Kubík: Fotografická magie 
Světlo mého života 
 Život ve středověku aneb , jak žil Karel IV. 
 Dvory - A- klub - Herní klub (pro zájemce o hraní 
strategických, logických a společenských her) 
 
Sport: 
Každé pondělí od 13.20 hodin funguje  turistický 
kroužek "Šlapáci" Motto na říjen: ."Stromy žloutnou, 
den se krátí,vycházkám je namále. Však říjen nám 
ještě zbývá, dál šlapeme do kraje."                                                                                                                                                                      
                                                                      B. Bauerová 
 
Různé 
16.9. až 30.10.2016 Alžbětiny lázně výstava "České 
korunovační klenoty na dosah" 
 
OHLÉDNUTÍ,PODĚKOVÁNÍ,PŘÍSPĚVKY 
 

                                                                                  
 

V pátek  23. 9. 2016 jsem se společně s karlovarskými 
seniory vydal na celodenní výlet do Jižních Čech. Naše 
cesta vedla na hrad Švihov, kde se natáčela pohádka 

"Tři oříšky pro Popelku". Další zastávkou byla Zelená 
hora u Nepomuku, kde "řádil" major Terazky-  v dnes již 
kultovním filmovém snímku " Černí baroni".  Při 
procházce  městem Písek, kde na mě čekala moje 
sestra, jsme si společně zavzpomínali na naše dětství,  
které jsme prožili s rodiči v oblasti Písecka. Výlet jsme 
ukončili ve Staročeské krčmě, kde  nás zaujal bohatý  
večerní  program, ve kterém jsme  se přenesli  do doby 
našich předků . Chutná krmě i žejdlíky dobře 
vychlazeného pivního moku nás vrátily do reality 
dnešních dnů. Moc jsem si to vše užil. Děkuji za krásně 
prožitý  den.                                   
                                 Účastník zájezdu - pan Josef Rákosník       
 

V pondělí  26.9. 2016 se uskutečnil již 6. den 
v bowlingu, kterého se zúčastnilo sedm  členů naší ZO. 
Vítězkou zářijového klání se stala se 186 body  paní 
M.Krausová. Na dalších místech se postupně  umístili: p. 
L. Fišerová - 155 b., p. A. Mihalová - 150 b., p. 
V.Kameník -130 b., Ing.Bozděchová - 79 b.,p. P. 
Dvořáček- 77b., p.J. Barešová - 73 bodů. 

RŮZNÉ  - INZERCE 
 
Stěhování  kanceláře:  Od 03.10.2016 nás najdete na 
nové adrese: Klub důchodců, nám. M. Horákové č. 4, 
Karlovy Vary.   Hodiny pro členskou základnu:                  
Út a Pá od   9.00 - 18.00 hodin. Děkujeme za pochopení. 
                                                                   Redakce   
                                                                                       
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 
Prosba 
 
Výbor a RK ZO se obrací na členskou základnu s prosbou 
o vyjádření k organisaci zájezdu na Vánoční trhy 
do Plavna 
 
Po ukončení 1. Mezinárodního setkání seniorů 
připravujeme  ustavení pěveckého sboru při našem 
spolku. 
 
Kroužek se bude scházet každé pondělí 
od  16.00 do  20.00 hodin 
Bližší informace  Maruška Wrbiková 
                                                 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:  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. 


