
 
S E N I O R    P R E S S                                               ČERVEN   2017 
                 ONA                                                                 ROČNÍK    II / 6 RROČNÍK  I/1 
            SENIORKA                                      ZDARMA 
                2016                         UZÁVĚRKA  31. 5. 2017 
 
Měsíčník, jenž k Vaší                                                            Pravidelný  měsíčník 
potřebě je tu dán.                                                                  pro  Karlovarsko a okolí. 

 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                .  

Informace  z výboru               Plán akcí                Komentáře            Příspěvky členů 
.                                                                                                                                                                                                                                                                               . 
 

 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.  
ČERVEN  je měsícem, kdy se nám před očima v přímém 
přenosu jaro mění na léto, kdy se noci zkracují,  teploty 
se zvyšují  a dny prodlužují. Měsícem, jehož  jméno  je 
spojeno  s červenou  barvou prvních jahod a třešní, 
rudých růží a pivoněk ....... Červen je také měsícem 
myslivosti a ochrany přírody. V této době přichází v 
přírodě na svět největší množství mláďat všech 
živočichů a bují veškerá vegetace.  1. června slavíme s 
dětmi jejich svátek  a  společně plánujeme  jejich blížící 
se prázdniny  a naše dovolené. 
 Mílí čtenáři, při svém plánování je možno se inspirovat 
našimi  připravovanými  či doporučovanými  sporty a 
pohybovými  nabídkami. Snažme se být , samozřejmě v 
rámci svých možností , aktivní, neboť se praví , že : "ve 
zdravém těle sídlí zdravý duch".  Dovolujeme si Vám 
nabídnout : sportovní hry na hřišti v Dalovicích, 
seznámení s  oblíbenou hrou francouzských seniorů 
"petangue"  na Rolavě, nebo pravidelné utkání v 
bowlingu v restauraci "U Pařilů".  Pro účastníky 
turistických kroužků  "Vandrovníci" a "Šlapáci"  jsou 
připraveny  červnové vycházky a výlety.  Nejen  patrioty 
Karlových Varů zveme na výlet do Kyselky, kam bude od 
01.07.2017 po dobu prázdnin jezdit historická 
"singrovka". Přeji Vám, abyste si dobře  vybrali a 
pokusili se každý den v měsíci červnu prožít naplno. 
   
                                                    Vaše šéfredaktorka    

                          

 
 
O ČEM JEDNAL VÝBOR  06. 06. 2017 
-  příprava akcí Sousedské slavnosti, sportovní    
    odpoledne 
-   Mezinárodní setkání seniorů K. Vary 2017   

-   smlouva o partnerství JDS Bardějov  
-   zavedení internetového bankovnictví od 01. 07. 17 
-   příprava jednání v Plavně 28. 06. 2017  
 -  zprávy vedoucích jednotlivých úseků 
 
Kudy z nudy? 
Kolegové senioři, na zdánlivě jednoduchou otázku v 
záhlaví tohoto článku je nesnadné odpovědět několika 
větami. Přesto se budu snažit na tuto otázku 
odpovědět. Již druhým rokem je náš spolek pověřen 
Městskou galerií K. Vary zajištěním provozu při 
výstavách na Zámecké věži v K. Varech. V tomto roce je 
to, dle mého názoru, zatím nejzajímavější výstava: 
"Slavní návštěvníci K. Varů", která potrvá až do 
31.12.2017. V této souvislosti nabízíme našim členům 
jedinečnou možnost shlédnout tuto výstavu zdarma a 
při tom si důkladně prostudovat vše dostupné o 
jednotlivých návštěvnících, jejich vztahu ke K. Varům i 
přínosu k rozvoji města. Co k tomu stačí? Zvednout 
mobil, vytočit č. 737 048 840 paní L. Fišerovou, 
objednat 1,2....x službu na této věži od 10 do 16 hod. 
bez náhrady mzdy a máte možnost se 6 hodin 
seznamovat s těmito slavnými návštěvníky.  
Závěrem jen dodám, že je možné se přihlásit vždy jeden 
člen na jeden den, takže při současném počtu 226 členů 
spolku se nedostane ani na všechny členy. Kdo však dřív 
zavolá, ten dřív slouží. Pokud jste dočetli až sem, znáte 
odpověď na otázku v záhlaví. Děkuji za pozornost.                        
                                                                                        VLK                                                
                                           oooo 
 
 Krajské kolo Sportovních her ano či ne? 
Další ročník Celostátních her seniorů klepe na dveře a 
Vary spí na vavřínech. Místo nejlepších sportovců z řad 
důchodců vzešlých z řádného krajského kola byla účast 
vnucena jen jedné organizaci v duchu hesla "každý rok 
jedna organizace". Ptám se tedy: "Je to správné"? Vždyť 



reprezentovat kraj by mělo nejlepší družstvo. Vyzýváme 
proto všechny aktivní seniory našeho kraje k účasti na 
předkole dne 3. července v 10.00 hodin na novém 
sportovním hřišti v Dalovicích u OÚ a SZŠ, konečná 
autobusu MHD č. 17 v Dalovicích. Účastnit se mohou 
všichni sportovci z řad seniorů z celého Karlovarského 
kraje. Osmičlenné družstvo sestavené na základě 
výsledků této soutěže potom pojede ve dnech 26. - 29. 
7.  2017 na soutěž "jen" do Frýdku-Místku. Není to ten 
pravý důvod nezájmu o tyto hry? Jedná se totiž o 
sportovní klání, ne o" familiární posezení, či pokec". 
Účast ve Varech si platí každý sám za sebe (nejsou 
peníze), účast družstva ve Frýdku - Místku je hrazena z 
prostředků SD ČR Praha. Těšíme se již teď na klání dne 
03. 07. 2017. 
                                                                              VLK                                                                                   
PŘIPRAVUJEME 

Zájezdy: 
14. 6. 2017 Osek - cisterciánský klášter, Křížová cesta, 
klášterní pivovar, Duchcov - zámek 
19. 7. 2017 Příbram - Svatá Hora 
  2. 9. 2017  Žatec - Žatecká dočesná  - 60. ročník 
slavností chmele  a piva v Žatci, návštěva muzea. 
Společenské, kulturní, zájmové a jiné akce: 
7.6. 2017 od 16. 00 hodin Sousedské slavnosti - před 
Domem s pečovatelskou službou K. Vary, Severní 5 
25.6. 2017 od 15.00 hodin Taneční veselice, restaurace 
"Sedlecká pivnice" Sedlec 
Každé pondělí  od 14.30 se schází pěvecký kroužek 
v klubovně na náměstí  Dr.M. Horákové č. 4 
Každý pátek od  14.00 hodin probíhají společenské a 
karetní hry v klubovně na nám.Dr. M. Horákové č. 4. 
Turistika: 
 Každý čtvrtek  od 9.00 hodin vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci"  dle plánu. 
Sport: 
12. 6. 2017 od 17.00 hodin - volnočasový areál Rolava - 
seznámení s hrou "petangue" 
3. 7. 2017  od 10.00 hodin - hřiště Dalovice - sportovní 
hry členů naší ZO - výběr na Celostátní sportovní hry 
seniorů ve Frýdku-Místku ve dnech 26. až 29. 7. 2017 
26.6. 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.) 
  6. 6. 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel 
13. 6. 2017  Špunti na vodě 
27.6. 2017 Lady Mackbeth   
Turistický kroužek "Šlapáci"  Vycházka každé pondělí 
dle plánu. Sraz ve 13.30 u Tržnice 

OHLÉDNUTÍ, PODĚKOVÁNÍ, PŘÍSPĚVKY 
Vandrovníci 

Strohé oznámení: "Vycházka nebo výlet každý čtvrtek". 
Žádná velká propagace našeho turistického kroužku se 
nekonala a nekoná. Dobrá věc si dělá reklamu sama. A 
je to pravda - vytvořila se správná parta. Ale přeci by 
Vandrovníci stáli za pár slov. Vandrujeme rádi,místní a 
dokonce i "přespolní". Občasná nepohoda nás neodradí.  

"Pár kapek a pár nesnází,nikdy nám náladu nezkazí" 
- platí i pro nás. Dovolte mi ještě připojit malé 
vandrovnické "díkuvzdání":  D í k  za nohy schopné nás 
donést, kam je třeba,  d í k  za oči vnímající krásu kolem 
nás,  d í k  za kamarády, bez nichž bychom asi nevytáhli 
paty z domu. Nashledanou ve čtvrtek.  
                                                                               H.Š. 

                                         oooo                                                                                                                                                                                                                                                 
Poděkování  
Děkuji všem členům, seniorům i občanům K. Varů za 
podporu zájezdové činnosti našeho spolku. Vždyť se to 
ještě ve čtyřleté historii spolku nestalo, aby  u tří 
zájezdů po sobě byl velký autobus beznadějně 
vyprodán. Děkuji i vedoucí zájezdového úseku paní M. 
Fryčové, neb na tomto "rekordu" má nemalou zásluhu. 
Tak tedy dík Vám všem.                                   V. Kameník 
                                         oooo                                                                                                                       
Výsledky květnového  turnaje v bowlingu: 
1.  M. Kondelíková  .........................     358  bodů 
2.  M. Kondelík ................................     306 bodů 
3.   V. Kameníkk ...............................    293  bodů 
další pořadí:  4.M.Krausová 254 b., 5. A.Mihalová   
245 b., 6. E. Teplíková 182 b. 
Vítězce  blahopřeji, ostatním děkuji za účast. 
                                                                       A. Mihalová  
                                           oooo 

Různé 

Spolkové sportovní hry 
Zveme všechny zájemce o účast na sportovním 

zápolení, které se bude konat dne  3 .7. 2017  od 

10.00 hodin na hřišti v Dalovicích (naproti Střední 

odborné škole).  Na základě výsledků tohoto 

zápolení budou delegováni naši členové na 

Celostátní sportovní hry seniorů do Frýdku-Místku 

ve dnech 26.-29.7.2017. Veškeré náklady (cestu, 

ubytování, stravování) hradí Ústřední rada SDČR. 

                                                                A. Mihalová 
                                           oooo 
Poděkování určitě patří neznámému důchodci (chce 
zůstat v anonymitě), který u Tržnice našel  a k nám do 
kanceláře na nám. Dr.M. Horákové č. 4 doručil 
neporušenou peněženku paní O. Popelkové (naší 
členky), se kterou jsme se spojili a peněženku jí vrátili. 
Byla moc ráda. Tímto děkuje neznámému nálezci. 
Poučení: noste ve své peněžence náš průkaz o členství.                                                       
                                                                  M. Bozděchová                                                                                        

 
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 


