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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. 
 

 
O ČEM  JEDNAL VÝBOR  2.10.2018 
 
.-  příhraniční spolupráce  Česko – Sasko a Česko -                     
    Bavorsko 
.-  zájezd vánoční trhy a nákupy Plavno 
.-  vánoční koncert  2018  Chýše 
.-  zpráva  z jednání KR SČR 
.-  z důvodu časté poruchy bowlingu ve Staré Roli 
    zajistit jinou dráhu 
.-  informace o vystoupení Mihulenek  24.10 na KU 
.-  o zrušení výjimky o neplacení poplatků  OSA 
.-  zajištění vánoční besídky. 
 
PŘIPRAVUJEME: 
 
Společenské akce 
17.10. od..16.00..hod. Lidový dům Karlovy Vary-  
Stará Role: 3.mezinárodní setkání seniorů 
 
Besedy 
16.10. ve 13 hod. v Klubovně důchodců, 
Nám.M..Horákové: Beseda s vedoucím občanské 
poradny Mgr. Jiřím Pilařem , KSK centrum, o.p.s., 
na téma:" Problematika spotřebitelství a s ním 
spojených rizik." 
 
Zájmová činnost 
Pěvecký kroužek "Mihulky" každé pondělí od 14.30 
hod. 
 
Sport 
pondělí 29.10. od 17 hod. utkání v bowlingu v 
restauraci U Pařilů Stará Role 

                    ∞ 
 

Turistika 
 
Každý čtvrtek dopoledne výlet nebo vycházka 
turistického kroužku Vandrovníci - dle plánu 
 
DOPORUČUJEME: 
 
Turistický kroužek Šlapáci - vycházka každé 
pondělí odpoledne - dle plánu 
 
Stromy zlátnou, den se krátí, 
vycházkám je namále. 
Ještě nám však měsíc zbývá, 
dál šlapeme vesele.      Boženka Bauerová 
 
kino Drahomíra - projekce pro seniory od 17 hod. 
9.10. Chata na prodej 
16.10. Všechno bude 
23.10. Jan Palach 
 
Karlovarské muzeum 
Výstava "Události roku 1968 v Karlových Varech"  
(do 2.12.2018) 
18.10. od 17 hod. přednáška historika Lukáše 
Svobody "Rok 1938 v K.Varech" 
 
Krajská knihovna 
přednášky - hl. budova Dvory 
11.10., 25.10. od 17 hod. "Významné osmičkové 
roky 20.století a jejich odkaz v našem regionu" 
(PhDr Jakub Formánek) 
18.10. od 17 hod.:" Možnosti moderních metod 
mikroanalýzy v kriminalistice"   
pobočka Lidická 
26.10 od 18 hod.: 5. podvečer nejen o jazzu 
 
 



Karlovarský symfonický orchestr  
10.10. v 19.30 hod. Grandhotel Ambassador: 
Koncert v rámci Jazzfestu - Georg Gershwin, 
Jaroslav Ježek 
13.10. Frank Sinatra Story 
28.10. Grandhotel Abassador- B.Smetana: Má vlast 
                                              Hana  Šebková 
 
 
PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  ČLENŮ 
 
Největší akcí, která nás v  měsíci  říjnu čeká, je 
3. ročník Mezinárodního setkání seniorů VARY 
2018. Vzhledem k tomu, že tento rok nepořádáme 
tuto akci za finančního zajištění EU, obrátili jsme se 
s žádostí o příspěvek na Krajský úřad Karlovar- 
ského kraje, který nám na tuto akci přispěl. 
Děkujeme proto nyní alespoň touto cestou za fi- 
nanční pomoc, která nás však zavazuje k zodpověd-  
nému a šetrnému čerpání těchto finančních prost- 
ředků. 
V bohatém kulturním programu po několika letech 
opět vystoupí taneční skupina z Ostrova nad Ohří s 
 Českou besedou a Country tanci, opět také vystou- 
pí dechová folklorní muzika z Plavna,  Retro-Duo 
z Karlových Varů, kulturní program zahájí již tra- 
dičně náš pěvecký sbor MIHULENKY a zakončí 
taneční Country skupina seniorů z MO Úvalská. 
Po zbytek večera bude k tanci i k poslechu hrát 
dechová taneční kapela KARLOVARKA. 
Vstup na tento slavnostním večer, věnovaný ke 
100. výročí vzniku samostatné Československé  
republiky je pro všechny volný. 
Druhý den se účastníci setkání z Plavna, Bardějova 
i naši členové zúčastní autobusového zájezdu do 
Mariánských Lázní, Teplé a Františkových Lázní. 
Přejeme všem účastníkům pěkný kulturně – spo- 
lečenský zážitek.                Vlk 
 

                    ∞ 
 
Spolek připravuje na prosinec zájezd na vánoční 
trhy do Plavna nebo Drážďan. Při obou zájezdech 
také počítáme s návštěvou obchodního centra 
k nákupu věcí denní spotřeby.  O definitivním vý- 
běru cíle bude jednat výbor spolku na své pravidel- 
né schůzi dne 6.11.2018. 
                                               Ludmila Fišerová. 
 

Informace o dovolené  2019. 
Listopadová výborová schůze bude také jednat  
o přípravě dovolené 2019. Doposud jsou  ve hře 
dva návrhy a to jižní Itálie nebo Řecko. Po obdr- 
žení  katalogu cestovních kanceláří budete včas 
informováni o místě, čase i ceně zájezdu. 
                                            Redakce 

                    ∞ 
Přání. 
Blahopřejeme nově zvolenému zastupitelstvu 
Karlových Varů hodně úspěchu při řízení města 
a odstupujícím  zastupitelům  děkujeme za 
jejich práci nejen pro město, ale i pro nás dů- 
chodce. 
 
SPORT 
 
Výsledky v bowlingu – září  2018: 
 
 (výsledky jsou pouze z prvního kola, druhé kolo se 
z technických důvodů nedohrálo) 
 
1. A. Mihalová............................................102 bodů 
2. T. Alexandrová.........................................97 b. 
3. M. Krausová..............................................95 b. 
4. J. Svobodová................. ...........................93 b. 
5. E. Teplíková..............................................91 b. 
6. S. Štefek....................................................85 b. 
7. R. Zemanová....................... .....................79 b. 
8. A. Pulzová.................................................58 b. 
9. A. Bínová..................................................40 b. 
 
Příští turnaj se koná 29. 10. 2018 .  Všem děkuji za 
účast.                    A.Mihalová 

                    ∞ 
RŮZNÉ:  
Vstupenky do divadla na prosinec 2018 si bude 
možné zajistit v Klubovně důchodců od 23.10.2018. 
 
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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