
 
S E N I O R    P R E S S                                            SRPEN  2018    
                 ONA                                                                 ROČNÍK    III/8 
            SENIORKA                                      ZDARMA 
                2016                         UZÁVĚRKA  31.7.2018 
 
Měsíčník, jenž k Vaší                                                            Pravidelný  měsíčník 
potřebě  je tu dán.                                                                  pro  Karlovy Vary a okolí. 
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Informace  z výboru           Plán akcí                Komentáře            Zpravodajství   J  P  P 
.                                                                                                                                                                                                                                                                               
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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. 
 

 
Srpnová výborová schůze se z důvodu dovo- 
lených nekonala 
 
PŘIPRAVUJEME: 
 
Zájezdy 
 
srpen 
11.8.   zámek Horšovský Týn, Domažlice - Chodské 
slavnosti 
 
22.8.2018  Pohádkové ukončení prázdnin na pohádkovém 
statku v Břasech a ZOO parku a DINO parku v Plzni. 
Děti do 15 let mají výlet zdarma. 
 
září 
6.9.    Čapí hnízdo, park Průhonice, Vitráže Lubenec. 
29.9.   Kadaň - Svatováclavské vinobraní, možnost pro- 
hlídek kulturních památek. 
 
Zájmová činnost  
 
Pěvecký kroužek se v měsíci srpnu neschází.  
 
Společenské události 
září 
22.9. od 15 hod. v Sedlecké pivnici -  Vítáme babí léto – 
přátelské posezení s hudbou a tancem. 
 
Od poloviny září budou každou sobotu taneční odpoledne 
s Aničkou Pišingerovou v restauraci v Horách, konečná 
stanice  MHD autobusu č. 22. 
 
Sport 
pondělí 27.8. od 17 hod. utkání v bowlingu v restauraci  
U Pařilů, Stará Role  
 
 

Turistika 
 
Každý čtvrtek dopoledne výlet turistického kroužku 
"Vandrovníci" - dle plánu. 
 
D O P O R U Č U J E M E : 
 
Turistický kroužek "Šlapáci"  - vycházka každé pondělí 
odpoledne - dle plánu 
 
Šlapácká sezona dobrá je,  
při ní se podíváš do kraje. 
poznáš místa, buď si jista, 
že s námi vždy dobře je.                  
                                                      Boženka Bauerová 
 
kino Drahomíra - projekce pro seniory od 17 hod. 
 
28.8.  Úsměvy smutných mužů 
 
Krajská knihovna 
Přijímají se přihlášky do jazykových kurzů 2018/2019  
(angličtina) 
 
Karlovarský symfonický orchestr 
30.8. od 19.30 hod. - Císařské lázně, Zanderův sál - Koncert 
k 333. výročí narození J.S.Bacha 
 
kostel sv. Anny Sedlec 
září 
23.9. v 18 hod.  Spirituál kvintet - koncert 
 
Volnočasový areál Rolava 
Léto Fest  24.8. 16.45 - 22.45 hod. 
                  25.8. 13.00 - 22.30 hod. 
 
Horní nádraží, nástupiště č. 2 
Možnost bezplatné prohlídky "Prezidentského vlaku" (t.j. 
vlaku se specielně upravenými vagony), který při svých  
 



cestách využívali prezidenti republiky počínaje 
T.G.Masarykem) 
13.8. 13 - 18 hod. 
14.8. 10 - 18 hod. 
 
Upozornění 
Od úterý 21.8. do úterý 27.8. je možné si u nás zajistit 
vstupenky do Karlovarského městského divadla na měsíc 
říjen 2018 (včetně představení pro seniory). Závazná 
objednávka divadlu se posílá 29.8.2018. 
 
                                                       Hana Šebková  
 
PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  ČLENŮ 
 
5. mezinárodni sportovní  hry senioru. 
I letos se osmičlenné  družstvo z Karlových  Varů  zúčast- 
nilo sport. kláni na mez. sport. hrách  seniorů,  tentokrát 
 v Praze. 
Získali  jsme 6 medaili - I. Kotalíková 5 medaili,  
a  A.Pulzová 1 medaili . Celkové umístěni - 11 místo.  
Všem účastníkům  děkujeme za sportovní  nasazeni. 
Nemohu se však nezmínit o tom, že loňský  ročník  ve 
Frýdku - Místku byl organizačně mnohem lépe zajištěn. 
Letos  chyběly výlety a závěrečné  posezeni,  při kterém 
jsme mohli podiskutovat s ostatními  účastníky,  navázat 
opět nová přátelství  a sdělit si zkušenosti ze svých zakl. 
organizací.  myslím si, že to nebylo zaviněno jen menšími 
příděly  financi, ale i neochotou některých zaměstnanců 
ubytovacího   zařízeni. Jak se říká - vše je v lidech............ 
                                                             Alena    Mihalová 

                      ∞ 
 
Stanovy Seniorů  ČR, z.s. účinné od  1.1.2018.  
 
V tomto novém seriálu budeme členskou základnu 
informovat  o  změnách,  schválených  sjezdem  
8.11.2017 a Ústřední radou  21.11.2017. 
Název:  Senioři České republiky, z.s. 
6  Členství:  6.1. Členem SČR se může stát každý  
                           člen či senior a dále kdokoliv, kdo 
                           má zájem naplňovat účel SČR. 
 
Jedná se o zásadní změnu, která umožňuje při- 
jímat za členy spolku i mladší uchazeče. 
 
 

 
7  Orgány:  7.4  prezident  
Nadále tedy nestojí v čele organizace předseda, 
ale prezident a víceprezidenti nebo víceprezi- 
dentky. 
 
13.4  Kontrolní a revizní komise  
         13.4.1.  Nejvyšší orgán základní organizace 
                      může revizní komisi ustavit také. 
V souladu s tímto novým ustanovením tedy naše 
výroční členská schůze nezvolila revizní komisi 
a revizi v našem spolku bude nadále  provádět  
Krajská KRK nebo  Ústřední  RK. 
 
14. Základní organizace  
      14.5.   Výkonným orgánem ZO je výbor, který 
      14.5.1  Volí předsedu ZO  
 
V souladu  s tímto ustanovením  tedy na příští 
Výroční členské schůzi nebudeme přímo volit 
předsedu spolku  ale výbor, který předsedu zvolí 
ze svého středu 

                      ∞ 
 
Pro  odlehčení času dovolených a rekreací uvádíme 
tentokrát ukázky od pana Steineckera  z JDS 
Piešťany z časopisu Senioráček. 
 
Děda uvažuje před návštěvou zubaře:  
Když nezaplatím, nebudu mít čím kousat. 
Když zaplatím nebudu mít co kousat 
 
 
„Moje stará je jako sopka“, říká Evžen Pepovi. 
„ To je tak žhavá“ ? 
„ Kdepak! Je vyhaslá, jen sedí a kouří“. 
 
 
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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