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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. 
      Únor bílý -  pole sílí ..... na Hromnice o hodinu více.... 
Žádný z měsíců nemá tolik  lidových a léty prověřených 
pranostik jako měsíc únor. Únor je také obdobím, kdy 
vrcholí společenské akce, plesy, návštěvy divadel, 
koncertů,  maturitní plesy. Ti z Vás, kteří využili naši 
nabídku  z minulého čísla a  "protančili" střevíčky na 
mysliveckém plesu v Grandhotelu  Ambassador,  o tom 
jistě  ví své.  V dnešním čísle našeho měsíčníku Vám 
nabízíme další možnosti, jak společně s námi můžete  
vyplnit dlouhý zimní čas.       

   

                                                    Vaše šéfredaktorka                             

                                                                    
O ČEM JEDNAL VÝBOR  10.01. 2017 

- příprava výroční členské schůze 
- zpracování roční účetní uzávěrky 
- příprava 2. mezinárodního setkání seniorů  

 Karlovy Vary 2017 
- příprava  sportovních her seniorů Praha 2017 
- zprávy o činnosti jednotlivých úseků (kulturního, 
- sportovního, IT, osvětového a vzdělávacího,MTZ 
- zájezdová a kulturní  činnost v roce 2017 
- různé 

O ČEM JEDNAL VÝBOR  07.02.2017 
  -    zhodnocení Výroční členské schůze 
  -     zrušená návštěva u paní hejtmanky 
  -     zájezd do Parlamentu ČR 
  -     Mezinárodní setkání seniorů Vary 2017 
  -     dovolená Černá Hora- červen 2017 
   -    sportovní  hry seniorů Vary 2017    
                                                                           

PŘIPRAVUJEME 
Zájezdy: 
18.2.2017  Muzikál  „Starci na chmelu“ , večerní 
představení  v Městském divadle Most.  
15.3. 2017 Exkurze do porcelánky v Lesově u K.Varů 
17. 3. 2017  Pygmalion (B. Shaw) dopolední divadelní 
představení ve Vinohradském divadle v Praze 
Společenské, kulturní a jiné akce: 
24.2. 2017 „Výhody a benefity pro pojištěnce VZP“, 
 beseda s vedoucí klientského pracoviště VZP paní  
Jarmilou Šlapkovou, klubovna 13.30 hod. 
Každé podnělí  od 13.30 se schází pěvecký kroužek 
v klubovně na náměstí M. Horákové č. 4 
Každý pátek od  14.00 hodin probíhají společenské a 
karetní hry v klubovně na náměstí  M. Horákové č. 4. 
Turistika: 
 Každý čtvrtek od 9.00 hodin vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci"  dle plánu. 
Sport: 
 27.2. 2017 od  17.00 do 19.00hod. bowlingový turnaj 
 v restauraci „U Pařilů“ ve Staré Roli. 
DOPORUČUJEME 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory ( 17.00 hod.) 
21.2.  2017 Manžel na hodinu 
Turistika, sport: 
38. sezóna  turistického kroužku "Šlapáci" - začíná 
 11. 3. 2017. Sraz u Tržnice 13.20 - 13.30 hodin. 
Motto na únor: 
"Zima se krátí, s jarem se vrátí společných  vycházek čas     
  S novým jarem nám se vrátí elán do nové sezóny zas“. 
                                                                             B.Bauerová 
 OHLÉDNUTÍ, PODĚKOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKY 
Dne 25.1.2017 se konala 3. výroční schůze našeho 
spolku. Proběhla v příjemném prostředí 
Společenského objektu v Dalovicích. V rámci 
programu  zazpívali  členové našeho  pěveckého  



kroužku za kytarového doprovodu paní Aleny Mihalové. 
K tanci a poslechu zahrála skupina Hoblíci. Členové 
výboru ve svých příspěvcích podrobně seznámili 
přítomné s činností spolku v roce 2016, s  jeho 
hospodařením, plněním  plánu, kontrolní a revizní 
činností. Byla zavedena tradice "putovních cen". M. 
Krausová obdržela pohár za nejlepší výsledky 
v bowlingu,  V. Bártová svítilnu za účelem nalezení vždy 
té správné cesty.  Uznání za nezištnou pomoc a práci 
pro náš spolek ve formě  "Děkovného listu" získali:  
Hana  Šebková (kulturní činnost), PaeDr. V. Emler 
(ředitel Karlovarské  krajské knihovny), D. Neumannová 
(ředitelka KMD,) A. Pišingerová (hudební činnost), Ing. 
P.Brychta (správce PC,web. stránky), Ing. S. Brychtová 
(ekonomická činnost), Bc. A. Jandová (vedoucí Městské 
knihovny). Součástí schůze byla volba předsedy spolku, 
místopředsedů, členů výboru i členů KRK na další 
čtyřleté období. Následně byl schválen plán činnosti a 
návrh rozpočtu  na rok 2017. Současně byli schváleni 
delegáti na Krajskou konferenci SDČR. Staronovým 
předsedou spolku byl zvolen pan Vladimír Kameník. 
Blahopřeji jemu i ostatním zvoleným a přeji jim hodně 
zdraví, síly a trpělivosti do další práce.         M. Krausová   
                                                                                                   

         
 

                                     
 
PODĚKOVÁNÍ 
Vážené seniorky a senioři, dovolte mi z hloubi srdce 
Vám poděkovat za opětovné zvolení předsedou 
spolku "Věčně mladí Varáci" na další 4 roky. Mé 
poděkování především patří  členům  výboru, 
revizní komisi  i všem, kteří mi na této cestě naši 
"káru" pomáhali tlačit. Bez této pomoci Vás všech 
by  Věčně mladí Varáci nebyli tam, kde dnes jsou ku 
prospěchu velké většiny seniorů K. Varů. Ať Vám 
tato soudržnost vydrží i na další léta.      V. Kameník 

Na výroční členské schůzi mi byl předán "Děkovný 
list" naší ZO SDČR a byla jsem na dlouhé 4 roky 
zvolena členkou výboru. Velmi si tohoto ocenění a 
Vaší důvěry vážím a slibuji Vám, že dokud mi zdravý 
duch a zdravé tělo dovolí, budu pro Vás ráda 
pracovat. Je mi mezi Vámi dobře.  
                                           Děkuji Vaše Hanka Šebková 
    
V lednovém čísle Hejtmanských listů byla 
zveřejněna informace o paní Marii Haakové, která 
se v našem městě  13. 1. 2017 dožila  úctyhodných 
sta let. Sto let v dějinách  lidstva  tvoří nepatrný  
časový zlomek,ale v životě jednotlivce je to dlouhá, 
často velmi klikatá cesta. Díky  programu, jehož 
cílem je, aby staří lidé mohli zůstat, co nejdéle v 
domácím prostředím, do něhož jsem se osobně 
zapojila, jsem měla tu čest  poznat paní Haakovou 
blíže. Žije u staršího syna obklopena dalšími 
milujícími členy rodiny.  Poznala jsem, že jejich 
láska a stálý zájem jsou pro ni  těmi nejlepšími 
doktory světa.  Paní Haaková,  přeji Vám   za sebe i 
za celý náš spolek do další "stovky"  hlavně  to 
zdravíčko:  vše  ostatní - pro život důležité -  už 
máte.                                                J. Hlavanová                            
                                                                                                                                                                                    

     
 
Lednový turnaj v bowlingu se z důvodu chřipkové 
epidemie  nekonal.  Další   bowlingový turnaj  bude  
v pondělí dne 27. 2. 2017. Srdečně Vás zveme. 
                                                                   A.  Mihalová                                           
 
RŮZNÉ 
Upozorňujeme všechny zájemce o dovolenou  
v Černé Hoře, že na základě prosby CK musíme 
přihlášky omezit dnem 25. 3. 2017. Po tomto datu 
již nebude možné se přihlásit. 
                                                                      V. Kameník

 
 

 
                                                         

 
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.  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 nám. Milady Horákové č. 4, 
Domovech  důchodců Severní 5  a  Východní 16. 


