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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.  
Léto pokračuje měsícem srpnem, v němž podle lidové 
pranostiky :....nelze slunci již moc věřit!   Pokuste se 
proto využít  všech srpnových slunných dnů  a vybrat si z 
naší nabídky vhodnou aktivitu, nejen pro sebe, ale i pro 
své protějšky, či svá vnoučata. Dnešní doba dává široké 
možnosti, jak kvalitně či nekvalitně prožít život. 
V denním tisku jsem se dočetla, že vzniká silná generace 
Čechů: lidé nad 85 let.  Podle demografů jich za dvacet 
let bude přes půl milionu. Vyššího věku se prý dožívají 
lidé aktivnější, kteří mají spoustu zdravých koníčků.  
Vedle vlivu prostředí (20%), dědičnosti  (20%), za  
pomoci medicíny ( 10%), plných 50% můžeme sami 
ovlivnit. Přemýšlím nad slovem stáří, o kterém se 
honosně říká, že je dobou moudrosti a zralosti. Je tomu 
opravdu tak ? Dokonce mě napadá , že to vymysleli ti 
mladší pro nás - dříve narozené -  jako milosrdnou lež. 
Vypadat mladě je dneska v kurzu, o čemž nás vytrvale 
přesvědčují farmaceutické firmy,které vědí, jak mnozí  z 
nás touží spíše po věčné mladosti než po zralosti a stáří.  
Nemohu se také  ubránit podezření, že pro staré lidi 
bylo vymyšleno sice hezké, ale tak trochu falešné 
označení "senior". Živě si pamatuji , jak jsem se snažila 
toto slovíčko před lety " zlidštit"   v Domově  pro seniory  
(nové označení pro Domov  důchodců  -  podle platné 
legislativy) tamním důchodcům.  Přece stáří zůstane  
stářím, ať ho nazýváme jakkoli.    
Milí čtenáři, víte, že poslední výzkumy ukazují 
překvapivý fakt, že staří lidé jsou mnohem šťastnější než 
mladí ?  Psychologové nad tímto zjištěním budou jistě 
ještě dlouho bádat, ale Vy se pohodlně začtěte do 
srpnového čísla našeho měsíčníku a nenechte si tu svou 
chvilku štěstí a dobré pohody ničím zkazit. To Vám ze 
srdce přeje 
 
                    
                                                Vaše šéfredaktorka    
                      

O ČEM JEDNAL VÝBOR   DNE  01. 08. 2017 
-  zprávy vedoucích jednotlivých úseků 
-   zpráva o sportovních hrách 2017 
-   informace o žádostech  o dotaci    
-   příprava setkání Vary 2017 
-   poděkování za vzornou reprezentaci ve Frýdku-  
    Místku, za nejlepší umístění ve čtyřleté historii 
-   příprava organizačních změn od 01. 01. 2018   
 -  různé                                                                                                                                                                    

 PŘIPRAVUJEME 

Zájezdy: 
26. 08. 2017 Valdštejnské slavnosti v Chebu 
Doprava vlakem z Horního nádraží, odjezd v 8.43 hodin. 
Přijďte i s vnoučaty 
 02. 09. 2017  Žatec - Žatecká dočesná  - 60. ročník  
slavností chmele  a piva v Žatci, prohlídka muzea. 
29. 09. 2017  Orlík, Temelín, Písek  -  zámek Orlík, 
projížďka lodí po Vltavě,Jaderná elektrárna Temelín, 
Zemský hřebčinec Písek, Středověká krčma Písek 
(program není v ceně) 
Společenské, kulturní, zájmové a jiné akce: 
Po dobu letních prázdnin se pěvecký kroužek neschází. 
23. 09. 2017 od 15.00 "Taneční veselice" v Sedlecké 
pivnici. K tanci a poslechu hraje Anička Pišingerová 
Turistika: 
 Každý čtvrtek  od 9.00 hodin vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci"  dle plánu. 
Sport: 
28. 08. 2017 - od 17.00 do 19.hodin utkání v bowlingu, 
restaurace "U Pařilů" ve Staré Roli 

DOPORUČUJEME 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory ( 17.00 hod.) 
29. 08. 2017  Srdečně vás vítáme 
Turistický kroužek "Šlapáci  
Motto: "Chůze je jedním z tajemství, jak se vyhnout 
stáří".  Pokračujeme ve vycházkách přírodou a les nám 
dává stín a nabízí své bohatství.  Pojďte šlapat s námi !                                                 
Sraz: každé pondělí ve 13.30 u Tržnice        B. Bauerová 
 



Karlovarské městské  divadlo 
Vstupenky na měsíc říjen 2017 (včetně představení pro 
seniory) bude možné si zajistit v kanceláři našeho 
spolku již od 22 .8. 2017. 
Karlovarský symfonický orchestr - 
Srpnové kolonádní koncerty  na Tržní nebo Mlýnské 
kolonádě - rozpis Karlovarské radniční listy 
19. 08. 2017 Tango Argentina na Tržní kolonádě  
17.00 - 18.00 hodin  Otevřená lekce 
18.00 - 22.00 hodin  Milonga pro tango milovníky  
Krajská knihovna 
13. 09. 2017 Cyklus besed Ozvěny Karlovarského kraje - 
Jan Becher, od 17.00 hodin  hlavní budova Dvory, sál 
19. 09. 2017 Cyklus besed s farářem a pedagogem L. 
Bujnou ,  od 17.00 hodin hlavní budova Dvory,  sál 
Volnočasový areál Rolava  -   programy pro seniory 
06. 08. 2017 Odpoledne pro karlovarské seniory s  
                      doprovodem lidové hudby 
od 07. 08. do 11 09. 2017 Cvičení pro seniorky - vždy v  
                      pondělí od 12.00 do 14.00 hodin 
05. 09. až 10.9. 2017 Karlovarský folklorní festival-
Nejvýznamnější folklorní akce v západních Čechách- 
bohatý program nabitý tancem a hudbou (tradice již 22 
let) - rozmanitá  a bohatá zahraniční účast  

 
OHLÉDNUTÍ, PODĚKOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKY                                     

Ohlédnutí a poděkování: 
4. MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
Osmičlenné družstvo členů Karlovarského kraje se 
zúčastnilo sportovního klání na Mezinárodních sport. 
hrách  seniorů ve Frýdku-Místku. Naši "sportovci" získali 
tři zlaté (I. Kotalíková- 2x, J. Masopustová), dvě stříbrné 
(J. Svobodová, S. Štefek) a dvě bronzové medaile 
 (J. Svobodová, J. Štěbetáková). Celkově se umístili na 
osmém místě (z 15 družstev), což ze čtyř ročníků bylo 
nejlepší umístění. Všem účastníkům děkujeme za 
společné získání bodů a úsilí, bez kterého by tento 
výsledek nebyl. Ve Frýdku- Místku se o nás starali velice 
dobře (výlety, stravování, aj.). Odnášíme si pěkné 
zážitky i setkávání s novými přáteli a těšíme se na další 
ročník v roce 2018.                              Alena Mihalová 
                                    ooooo 
        
I MISTR TESAŘ SE NĚKDY UTNE 
Toto lidové rčení mě napadlo při pádu při jízdě s 
kolečkem na sportovních hrách ve Frýdku-Místku 
minulý týden. Po místním kole v Dalovicích, tisíci 
kolečkách odvozených při stavbě rodinného domku i 
chaty, po tisíci kolečkách odvezeného krmení pro zvěř 
do krmelce, mě nenapadlo, že tato první disciplína bude 
také poslední, kterou na těchto hrách absolvuji. Stalo 
se, stalo se. Ještě, že jsem "odchodil" zbytek soutěže s 

utrpěným zraněním a tím umožnil hodnocení celého 
mužstva. Na kvalifikaci na soutěže v roce 2018 se budu 
připravovat již v zimních měsících. Tímto slibem děkuji 
celému mužstvu za obětavý výkon i dosažený výsledek. 
A motto v úvodu mého příspěvku je mi mementem, že 
vždy se může vloudit chybička s dalekosáhlými 
důsledky, neb neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. 
Ještě jednou promiňte, kolegové závodníci.         
                              V. Kameník - t.č. invalida na odpočinku 
                                         

 
 
Výsledky červencového turnaje v bowlingu:                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.   M. Krausová                            178 bodů 
2.   A. Mihalová                              144 bodů 
3.   J. Štefek                                     140 bodů 
4.   J. Svobodová                             136 bodů 
5.   V. Kameník                                127 bodů 
Vítězce  blahopřeji, všem  ostatním děkuji za účast. 
                                                        Alena   Mihalová                                       

 
Různé 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ.  
Motto: "Raději bych měl titul z univerzity, než zdobný 
klenot, který by mi někdo mohl ukrást." (Seneca) 
Opakovaně si Vás dovolujeme informovat o možnostech 
dalšího vzdělávání  seniorů v našem městě od září 2017     
1.  Západočeská univerzita v Plzni:  "Evropská kulturní 
      a duchovní studia" 
2.  Vysoká škola finanční a správní  K.Vary : Program   
      celoživotního vzdělávání, vybrané přednášky z oborů  
      PRÁVO, HISTORIE, PSYCHOLOGIE 
3.   I letos bude zahájen další ročník Senior akademie 
Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí již třetí semestr  
virtuální univerzity  3. věku na téma:   "České dějiny  
v souvislostech".  Přihlásit  se mohou posluchači 
minulých semestrů  i úplní nováčci  v Infocentru v 
knihovně ( volných je už jen 20 míst). Předpokládaný 
začátek dne 03. 10. 2017 od 9.00 hod. do 12.00 hod.                                                                                                                                             

                                                                                                                          
                  
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 přijímání příspěvků:  osobně na nám. Dr. M. Horákové č. 4 -  klubovna -  v úterý a v pátek  od 9.00  
– 18.00 hod. Telefon 354 422 035 . Telefon: 727 961 783, E-mail: vecnemladivaraci@seznam.cz.  Šéfredaktorka:  ing.  Jiřina  Hlavanová, telefon: 
 601 328 830. Rozšiřuje vlastní distribuční síť, na webu vecnemladivaraci.cz, na nástěnce Klubu důchodců na náměstí  Dr. Milady Horákové č. 4, 
Domovech  důchodců Severní 5,  K. Vary   a  Východní 16, K. Vary 


