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Měsíčník, jenž k Vaší                                                            Pravidelný  měsíčník 
potřebě je tu dán.                                                                  pro  Karlovarsko 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. 
 

SLOVO    ŠÉFREDAKTORKY 
Vážení čtenáři – milí  Věčně mladí Varáci. 
     Prázdniny skončily. Život se pomalu vrací do 
normálních kolejí.  Zůstaly vzpomínky a zážitky a 
mnohým z nás ubyly starosti i radosti s pobytem 
vnoučat. Děti a studenti  opět naplnili školy. Nebudou 
sami, kdo usedne do lavic ve třídách a posluchárnách. I 
mnozí z nás, "dříve narozených", se snaží držet krok s 
mladší generací. Nejen, že se pokoušíme orientovat v 
moderních technologiích, sedáme k počítačům, jejichž 
prostřednictvím hledáme informace, či komunikujeme s 
rodinou a přáteli, též využíváme řadu možností dalšího 
vzdělávání.  V našem městě kromě kurzů pořádaných 
Krajskou knihovnou (v roce 2016/2017 zejména 
jazykových), bude zahájen poslední ročník tříletého 
studia historie našeho města a regionu na Universitě 
třetího věku pořádané Západočeskou univerzitou v 
Plzni. Městská policie v K.Varech zajišťuje už sedmý 
ročník Senior akademie. Jsou tu i další možnosti 
prohlubování vědomostí - v oborech literatury, designu, 
finanční gramotnosti, tréninku paměti..... Součástí 
poznávání a vzdělávání je také divadlo, které nám 
seniorům od září v nové divadelní sezoně nabízí řadu 
zajímavých titulů.  
     Milí čtenáři, víte také, že  tanec nepomáhá jen k 
tomu, aby bylo Vaše tělo zdravé, ale udržuje v aktivitě i 
mozek? Dokonce lékařské výzkumy došly k závěru, že u 
těch, kteří tancují, existuje menší riziko rozvoje 
Alzheimerovy choroby. Máte možnost se o tom 
přesvědčit sami. Taneční škola Best nabízí  seniorkám i 
seniorům nad 60 let od října do prosince taneční kurz. 
Nenechávejte svá těla a mozky zahálet. I pro seniory 
platí: "ŠKOLA ZAČÍNÁ!"  
                       
                                                             Vaše šéfredaktorka 
 

 

O ČEM JEDNAL VÝBOR  06.09. 2016 
- příprava 1. Mezinárodního setkání seniorů Vary 2016 
- odstoupení ing. Štorkánové z výboru ZO a Krajské rady 
- doplňovací volba do KR - zvolen Kameník V. 
- zajištění služeb na Zámecké věži září - říjen 
- příprava založení oddílu cykloturistiky pí Mihalová 
- změna zájezdových letáků 
- informace z UR SDČR Praha 
- stěhování kanceláře na náměstí  M. Horákové 
- příprava dovolené 2017 Sicilie, Černá Hora, Bulharsko 
                                                                                

PŘIPRAVUJEME 
Zájezdy:  
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 Mezinárodní setkání seniorů K. Vary.  
Turistika: 
 Každý čtvrtek od 9.00 hodin vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci" dle plánu 
Společenské  akce: 
 Každý pátek od  15.00 hodin probíhají společenské a 
karetní hry v klubovně na náměstí  M. Horákové č. 4. 
Sport: 
26.9. 2016 od 17.00 do 19.00 hodin . Bowlingový turnaj 
v restauraci U Pařilů ve Staré Roli  

 
DOPORUČUJEME 
Kino Drahomíra:   projekce  pro seniory 

13.9.2016 od 17.00 hodin   film" Seznamka" 
20.9. a 27.9.2016 od 17.00 hodin film "Učitelka"   
 



Karlovarské městské divadlo 

1.10.2016 v 16.30 a 19.30  "Příběh Coco Chanel" 
divadelní představení ke Dni seniorů, pořádané 
Statutárním městem  K. Vary 
Různé 

6.9. až 11.9. 2016 Karlovarský folklorní festival včetně 
doprovodných programů 
16.9. až 30.10.2016 Alžbětiny lázně výstava "České 
korunovační klenoty na dosah" 
Od 5.10. 2016 Taneční škola BEST manželů Zíkových  
zahajuje dotovaný taneční kurz pro seniory nad 60 +AAA   
16.9. až 23.9.2016 Evropský týden mobility- různé  akce 
pro veřejnost - rozpis v Karlovarských radničních listech 
Krajská knihovna 
Akreditovaný kurz "Právo pro laiky III.-říjen až listopad 
Výstavy, kurzy a semináře, hlasité čtení 
Literární klub seniorů, Herní klub 
Sport: 
Každé pondělí od 13.20 hodin funguje  turistický 
kroužek "Šlapáci" Motto na září: ."Šlapácká sezona 
dobrá je, při ní se podíváš do kraje. Poznáš místa, buď 
si jistá, že s námi vždy dobře je.                B.Bauerová                                     

                                                                    
OHLÉDNUTÍ,PODĚKOVÁNÍ,PŘÍSPĚVKY 
 

"Šlapáci" jsou nezávislým turistickým kroužkem, 
který úspěšně funguje už čtvrtou desítku let . 
Nepatří pod žádnou organizaci Svazu důchodců ČR, 
byť plní jeho základní ideu: "Aby člověk nebyl sám." 
Příjemné, méně náročné pondělní odpolední 
vycházky jsou určené starším a pohybově hůře 
disponovaným lidem. Jde v nich hlavně o setkávání, 
vzájemnou komunikaci a kamarádství. Ať už 
společně putujeme zdejší krásnou krajinou nebo 
poznáváme nová místa na zájezdech, není to jen o 
prožitku, ale i o jeho sdílení. Společný zážitek je  
 umocněný zážitek. I když se třeba necítíte jako 
"věčně mladí", také pro Vás platí: "Samota 
smutkem zavání, v partě jsou trable k zasmání". 
                                                               H. Šebková          
 

 
 

 
 

V sobotu 13.8.2016 jsme podnikli celodenní výlet na 
Chodsko. Navštívili jsme  Muzeum techniky a řemesel  
v Kolovči, kde je největší raritou mlýn na přemílání 
starých bab na mladé děvčice. Nenechali jsme si ujít 
památná místa Chodů s památníky J.Š. Baara a J.S. 
Koziny. Výlet jsme ukončili Vavřineckou poutí v 
Domažlicích, kde jsme si pochutnali na Chodském 
koláči.                                                        M. Krausová 
       
V pondělí dne 29.8. 2016 se uskutečnil již 5. den 
v bowlingu, kterého se zúčastnilo 8 členů naší ZO.  
Dosažené výsledky:  1.I. Driženko  236 bodů, 
2.V.Kameník 184 b., 3.L.Fišeová 183 b., 4.A.Mihalová 
165b.,5.M.Krausová 129 b.,6.M.Bozděchová 127 b., 
7.J.Štěbetáková 96 b.,8.J.Hájková 70 bodů.            
Srdečně blahopřejeme.                              Vlk 

                                                                          
Různé 
Zájemci o službu v Zámecké věži v měsíci září 
až říjen 2016 mohou kontaktovat místopředsedkyni 
organizace - paní  L. Fišerovou  
ZO SDČR Severní 5 ukončila pořádání tanečních 
odpolední v restauraci U Průšů. Další tanečky budeme 
pořádat od 02. 10. 2016 ve stejném čase v jiné 
restauraci, jejíž jméno zveřejníme po 15. září.  
Výbor ZO iniciuje vznik nového oddílu cyklistiky   
"Varami cyklistickými stezkami". Bližší informace paní 
Alena Mihalová, tel. 737173346 
Stěhování  kanceláře:  Od 01.10.2016 nás najdete na 

nové adrese: Klub důchodců, nám. M. Horákové č. 4, 

Karlovy Vary.   Hodiny pro členskou základnu zůstávají 

nezměněny:  Po - Pá  9.00 - 11.30 hod.                

Děkujeme za pochopení.                        Vlk 

                                                                      

 
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 podej příspěvků:  Kancelář č. 62,  1. patro Alžbětiny lázně Karlovy Vary denně v pracovní dny   9.00  – 11.30 hod. 
Tel. 727 961 783 
Šéfredaktorka:  ing  Jiřina  Hlavanová, telefon: 601 328 830 
Počítačová sazba:  Ludmila Fišerová s kolektivem 
Rozšiřuje vlastní distribuční síť, na webu vecnemladivaraci.cz, na nástěnce Klubu důchodců nám. Milady Horákové 4, 
Domovech  důchodců Severní 5  a Východní16 a na informačním stojanu před kanceláří v Alžbětiných  lázních 


