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Měsíčník, jenž k Vaší                                                            Pravidelný  měsíčník 
potřebě je tu dán.                                                                  pro  Karlovy Vary a okolí. 

 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                .  

Informace  z výboru           Plán akcí                Komentáře            Zpravodajství   J  P  P 
.                                                                                                                                                                                                                                                                               . 
 

 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. 
 

O čem jednal výbor 3.dubna 2018: 
O ničem, výbor se nesešel a tak předseda 
spolku sešlost v 17.15  hodin rozpustil. 
 
Připravujeme : 
 
Zájezdy 
duben   
25.dubna – Vlašim, Velký Blaník 
 
květen 
14.května – Újezd u Domažlic, Trhanov, 
                      Wiesent  SRN 
23.5. – Křivoklát, Zbečno, Rakovník 
 
Společenské akce 
Duben  
21.4  od 15.00  restaurace  Sedlecká 
         pivnice – „Toulavé  boty obujeme„ při-        
         vítání jara ve stylu country 
Květen 
18.5. od 15.00 hodin restaurace Sedlecká 
          pivnice – Ženám pro radost (muži jsou 
          vítáni) – přátelské setkání s hudbou 
          a tancem 
 
Zájmová činnost 
Každé pondělí od 14.30 hodin pěvecký  
kroužek 

Sport 
Duben 
30.4. od 17.00 utkání v  bowlingu  
          v restauraci U Pařilů, Stará Role 
Květen 
28.5. od 17.00 utkání v  bowlingu  
          v restauraci U Pařilů, Stará Role 
 
Turistika 

Každý čtvrtek dopoledne vycházka nebo 

výlet turistického kroužku Vandrovníci  
dle plánu. 
 
Doporučujeme: 
Turistický kroužek Šlapáci  
vycházka každé pondělí odpoledne 
dle plánu.  Sraz u Tržnice  ve 13.30 hod. 
Známe cesty, chodníčky i zastrčené uličky. 
Tak se neboj  a pojď s námi, bude Ti dobře 
mezi námi. 
                                 Boženka Bauerová 
 
Kino Drahomíra – projekce pro seniory 
                                v 17.00 hod: 
10.4. – Věčně Tvá nevěrná 
17.4. – Tátova volha 
24.4. – S láskou,  Vincent 
 
Krajská knihovna budova Dvory 
Výstavy 



Od 3.4. Výstava Stavby Karlovarského kraje. 
              Stavby, projekty, zachraňované  
              památky  
12.4. od 17.00 -  PhDr  Daniel Švec:  
          Českoslovenští letci bojující v   RAF 
18.4.  v 16.30   Protektorátem Čechy  
           a Morava – PhDr  Jakub Formánek 
Pobočka Lidická 
20.4.  od 17.30  Irena Dousková, autorské 
           čtení 
Kostel Sv. Anny  Sedlec 
10.4.  v 18.00 jarní koncert lidových písní 
          ( dětský folklorní soubor Dyleň, 
         Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova) 
Karlovarský symfonický orchestr 
12.4.  v 19.30  Grad hotel  Pupp -  veliko- 
           noční koncert (Rossini) 
19.4 v 19.30 KMD (Čajkovskij, Kramář, 
        Brahms) 
26.4.  v 19.30   Grandhotel Ambasador 
           Národní  dům (Dvořák, Martinů) 
                                   Hana  Šebková 
 
Výroční členská schůze Piešťany  
 
 V pondělí  12.3.2018 se konala u naší 
družební organizace JDS Piešťany Výroční 
členská schůze, na kterou byli pozváni  
i zástupci našeho spolku. Předběžně byla 
domluvena návštěva hotelu Harmonia 
v září nebo v říjnu 2018 i návštěva 
delegace na našem III. MSS Vary 2018. 
                                Vladimír  Kameník 
 
Příspěvky našich členů: 
Náš spolek "Věčně mladí Varáci" se 

připravoval k organizaci Krajských 

sportovních her seniorů. Vítězové 

 se měli zúčastnit  mezinárodní soutěže        

( osmičlenné družstvo) v Praze. 

 

. Chtěli jsme tak dát příležitost všem  

seniorům v kraji, kteří  rádi sportují. 

ke změření sil. 

Překvapilo nás  však rozhodnutí Ústřední  

rady seniorů v Praze, že uzávěrka přihlášek 

byla jen do konce března 2018. V této době 

(zimní období) nebylo možné naše krajské 

hry uskutečnit. 

Abychom splnili termín přihlášky, museli 

jsme provést náhodný výběr, ne podle 

výkonnosti, ale podle zájmu. Myslím si, že 

toto rozhodnutí snižuje úroveň těchto her,  

neboť účelem této soutěže by mělo být 

přivedení co největšího počtu seniorů  

k aktivnímu pohybu. Přesto přeji všem 

účastníkům výborné sportovní výkony. 

                                Alena Mihalová 

                                        ∞ 
Výsledky březnového turnaje v bowlingu: 

 

1. K.Kondelíková......................251 bodů 

2. M.Krausová..........................240 

3. I.Driženko.............................233 

4. M.Kondelík...........................231 

5. Ing. V.Vlach..........................215 

6. A.Mihalová...........................210 

7. S.Štefek.................................198 

8. J.Svobodová..........................181 

9. J.Hájková..............................173 

10.V.Kameník................. .........157 

11.E.Teplíková...........................89         

 

Vítězce blahopřeji, ostatním děkuji  

za pěknou hru          Alena Mihalová 

                                      ∞ 
 

 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 

Informační měsíčník pro informování občanů Karlovarska o seniorech.  Vydávají Věčně mladí Varáci,  výbor. 
ZO SDČR, z.s. Severní 869/5,  360 05  Karlovy Vary. 

Adresa pro podej příspěvků:  osobně na náměstí M. Horákové č. 4, klubovna -   Úterý a Pátek od 9.00  – 15.00 hod. Tel. 354 422 035, 
Tel. 727 961 783.   E-mail: vecnemladivaraci@seznam.cz 
 Počítačová sazba:  Ludmila Fišerová s kolektivem 
Rozšiřuje vlastní distribuční síť, na webu vecnemladivaraci.cz, na nástěnce Klubu důchodců nám. Milady Horákové č. 4, 
Domovech  důchodců Severní 5 Karlovy Vary   a  Východní 16  Karlovy Vary. 

http://10.v.kameník/
mailto:vecnemladivaraci@seznam.cz

