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 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. 
    ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Už od jara mě tato tři slova 
nenechávají  klidnou. Nejedná se jen o zdravé jídlo, ale 
o celý způsob života. Tisk, média i internet nás denně 
seznamují s množstvím ověřených rad, receptů, 
vědeckých studií, jak je možno se zdravým životním 
stylem dožít vysokého věku. Biopotraviny: ano, či ne? 
Pohádka pro bohaté nebo skutečná cesta, jak zachránit 
přírodu a jíst zdravě? Sama se v tom těžko orientuji: tu 
je jedna potravina zatracována, aby za několik let byla 
opět na výslunní zájmu. Tu vznikají nové cvičební a 
rehabilitační metody. Populárním slovem dnešní doby v 
oblasti zdraví a potravin je SUPERPOTRAVINA. Jedná se 
zejména o dary přírody, mezi které patří např.: 
kustovnice čínská, řasa Chlorella, Spilurina, Aloe-vera, 
mladý ječmen, různá semínka, ořechy, kakao, červená 
řepa, granátové jablko, borůvky.  Čemu dáváte přednost 
Vy, jaké jsou Vaše zásady zdravého životního stylu? 
Podělte se s námi, prosím, o ně. Například já se snažím v 
široké nabídce orientovat podle zdravého selského 
rozumu: "Všeho s mírou". 
         Máme před sebou krásný měsíc srpen. Naše 
organizace i město K. Vary pro Vás připravily řadu 
kulturních, společenských i sportovních aktivit. K 
utužení  zdraví a dobré nálady si stačí  jen vybrat. Nebo 
snad vyzkoušíte samosběr zázračných modrých bobulek, 
které slibují celkový restart? Záleží jen na Vás. 
     Milí čtenáři, máte-li i přesto chuť dát si dortíček, 
pečené vepřové kolínko, tlačenku  ...... klidně  občas 
zhřešte, protože ta nenaplněná silná touha po takových 
mňamkách  by Vám mohla nakonec  i ublížit.  
                                                             Vaše šéfredaktorka   

 
 
 

O ČEM JEDNAL VÝBOR  02.08. 2016 
- Stěhování na nám. M.Horákové 
- Provoz Zámecké věže 
- Příprava 1. MSS 2016 Karlovy Vary 
- Zajištění revize hospodaření 1. pololetí 
- Výsledky Sportovních her Praha 
- Zpráva o pobytu delegace v Piešťanech 
- Zpráva o hospodaření 
- Příprava tanečních odpolední 

 

PŘIPRAVUJEME 
Zájezdy:  
13.8. 2016   Putování po  Chodsku (Vavřinecká  
 pouť, Koloveč, Výhledy,Hrádek,  Domažlice) 
 25.8 až 28.8.2016  Zájezd na Jižní Moravu: Přímětice  
u Znojma, Němčičky. Den otevřených sklepů, zarážení 
hory, degustace vín ve 2.největším sklepě na světě,  
plavba lodí po brněnském moři, pobyt v přírodním 
parku Bílý potok, neckyáda a jiné. 
15.9. 2016  Zájezd do Vinohradského divadla-generálka 
hry G. Preissové "Její pastorkyňa" (činohra) 
23.9 2016   Zájezd do Jižních Čech (hrad Švihov, Zelená 
Hora u Nepomuku, Sudoměř, Písek, program ve  
Středověké krčmě:"Středověk  na vlastní kůži" 
15.10.2016  Zájezd do Valče (muzeum, zámek), výstup 
na Milešovku, burčáková slavnost  v Chrámcích, zámek. 
 17.- 19.10. 2016 MSS 2016 K. Vary.  
Turistika: 
 Každý čtvrtek od 9.00 hodin vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci" dle plánu 
(11.8. výlet s vnoučaty na Boží Dar- Jéžiškova cesta) 
 Každé pondělí od 13.20 hodin  turistický kroužek 
"Šlapáci".motto na srpen "Pár kilometrů pro zdraví - 
rozmary počasí   nás nezastaví"    
Společenské  akce: 
 Každý pátek od  15.00 hodin probíhají společenské a 
karetní hry v klubovně na náměstí  M. Horákové č. 4. 



Každou neděli od 11.9.2016 (14. - 17.00 hod.) budou 
obnoveny taneční odpoledne v restauraci "U Průšů" 

DOPORUČUJEME 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory 
  9.8. 2016  Carol  ( USA/V.B., romantické drama) 
30.8. 2016 Teorie tygra ( ČR, komedie) 
Různé 
13.8. 2016 Hraná večerní prohlídka města (sraz v 19.00  
na Šibeničním vrchu, altán Bellevue) 
26.8.- 28.8. Mezin. lázeňský festival dechových hudeb 
3.9.a 4.9. 2016 Dny otevřených památek města K.Vary 
6.9. až 11.9. 2016 Karlovarský folklorní festival 
9.9. 2016 Lidový dům - dvojkoncert skupiny Olympic a 
Coda 
Sport: 
 29. 8. 2016 od  17.00 do19.00hod. 4. Bowlingový turnaj 
 v restauraci U Pařilů ve Staré Roli 
 

OHLÉDNUTÍ,PODĚKOVÁNÍ,PŘÍSPĚVKY 

 
  Od 19.7. do 22.7.2016 pořádal SDČR ve spolupráci s 
Policií ČR  v areálu Policejní akademie v Praze  
  III. Mezinárodní sportovní hry seniorů.  Jako každý rok 
byla účast sportovně založených seniorů hojná a dost 
bylo i těch kteří , byť sportovat již nemohou, přišli své 
vrstevníky  podpořit. Náš kraj reprezentovalo 
 8 seniorek. Byli jsme svědky  velikého  lidu potýkání 
v kláních převelikých. Na závěr byli vyhlášení tři nejlepší 
v každé z deseti disciplin. Zlatou medaili za "golf snag"" 
si přivezla paní Alena Hillitzerová, stříbrnou za „hokej“ 
získala paní Libuše Heindlová, obě z MO K.Vary. 
Sportovní klání bylo po celou dobu her doplněno 
bohatým kulturním programem. Nádherné počasí,  
krásné prostředí a perfektně pořadatelsky zvládnuté hry 
našim seniorům zpříjemnily čtyři dny v Praze. Tak zase 
za rok "sportu zdar".  
 Účastnice Sportovních her  z naší ZO       Žofie Marková 

 
V pondělí 25.7.se uskutečnil 4. den v bowlingu, 
kterého se zúčastnilo 12 členů naší ZO i dvou 
členek MO.  
Na 1. místě se umístila paní Milena Krausová, další 
místa pro poruchu záznamového zařízení 
nemůžeme se zárukou zveřejnit.          Vlk 

 
 
Nejen všem Aničkám hrála v sobotu dne 23.7.2016  
v restauraci U Průšů k tanci a poslechu Anička 
Pišingerová.  Děkujeme a blahopřejeme.               
                                                              Marie Wrbiková 
 
Výbor blahopřeje členkám MO Úvalská paní 
Aleně Hillitzerová za zlatou a paní Libuši Heindlové 
za stříbrnou medaili, které získaly na III. Sportov- 
ních hrách v Praze. Členky naší ZO při svém prvním 
vystoupení sbíraly cenné zkušenosti. Škoda jen, že 
Krajská rada neorganizuje po vzoru jiných krajů 
Krajské sportovní hry, na nichž by členky získávaly 
zkušenosti. Snad příště. 
 
Výbor ZO  děkuje srdečně předsedovi ÚR Praha 
Ing. Pospíšilovi a místopředsedovi ÚR panu Práš- 
kovi za rychlou a účinnou pomoc při zajištění sa- 
nitky při zranění naší závodnice. Přispěli tak ke 
zmírnění bolesti i urychlení léčby naší závodnice. 
 
Měsícem srpnem končí divadelní prázdniny, 
vstupenky na měsíc říjen si můžete zajistit  
od  23. do 30. srpna. Vstupenky budou k dispozici 
od 5. září. 
 
Zájemci o službu v Zámecké věži v měsíci srpnu 
a září mohou kontaktovat místopředsedkyni  
paní Lídu Fišerovou. 
 
Znovu upozorňujeme všechny zájemce o naše 
zájezdy, že tyto jsou přístupny pro všechny  
účastníky bez ohledu na členství  v organizaci  a 
bydlišti. 
 
Na říjen 2016 připravujeme tiskovou konferenci 
ke 2. výročí našeho spolku. 
 
                                                                      Redakce 
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