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Měsíčník, jenž k Vaší
potřebě je tu dán.

Pravidelný měsíčník
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 5.6.2018:
.¨- Výbor projednal smlouvy o poskytnutí dotací našemu spolku Magistrátem města Karlovy
Vary a obě smlouvy schválil. Magistrátu města
děkujeme za finanční podporu našemu spolku.
. - Nadále jednáme o dotaci pro náš spolek od
Krajského úřadu na III. Mezinárodní setkání
seniorů Vary 2018, protože v letošním roce
nežádáme o dotaci od EU.
.- Byl projednán zápis z VČS a po projednání
schválen.
.- Při vyplňování přihlášek na zájezdy a jiné akce
uvádět kontaktní telefony přímo na formulář
a ne po papírcích.
.- Uskutečněné akci Naše ulice – sousedské slavnosti 2018 tentokráte přálo více počasí než
v loňském roce, což se projevilo jednak na
počtu účastníků, jednak na kvalitě jednotlivých
vystoupení. Výbor tedy touto cestou děkuje
150 účastníkům, účinkujícím ze ZO Krásno,
MO Úvalská Karlovy Vary, ZO Karlovy Vary,
kapele Hoblíci a pěveckému triu s pásmem
Moravou od severu k jihu za jejich vystoupení
a naplnění účelu této již druhý rok konané
akce. Naše poděkování patří též panu náměstkovi Riškovi za jeho záštitu nad touto akcí i
velkou pomoc při organizaci tohoto setkání.
Poděkování rovněž patří odboru kultury Magistrátu města Karlovy za poskytnutou dotaci
a také panu inženýru Hejskému za sponzorování vystoupení Tria Moravou od severu k jihu.
Jak již bývá při našich akcích SAMI SOBĚ zvykem, všechny skupiny vystupovaly zdarma.

.- Dovolená Bulharsko 2018 zajištěn plný
počet objednaných míst a tudíž nebudeme
cestovní kanceláři platit žádné pokuty či
penále.
.- Byl projednán dopis od EU o ukončení celkové prověrky naší akce MSS Vary 2018.
Prověrka byla bez závad, drobné nesrovnalosti byly odstraněny během prověrky, za což
patří mé poděkování účetní paní Marii Píšové
a místopředsedkyni spolku paní Ludmile Fišerové.
Soupisy i s podpisy účastníků jednotlivých akcí
bude nadále shromažďovat a předávat paní
Marii Majdlové Maruška Wrbiková.
.- Naše společné taneční akce s restaurací Sedlec
nejsou dle vyjádření paní Šebkové účtovány
naším spolkem.
.- V souvislosti s novými Stanovami seniorů ČR
předseda spolku ruší všechny vydané plné
moci ke dnešnímu dni.
.- V souvislosti s GDPR upozorňuje předseda na
dodržování tohoto nařízení, zejména s prací
s našimi webovými stránkami a vyměňováním
seznamu členů .

PŘIPRAVUJEME :
Zájezdy
18. - 25.6. pobytový zájezd Bulharsko, Slunečné
pobřeží
Zájmová činnost
Každé pondělí od 14.30 hod. pěvecký kroužek

Sport
25.6. od 17 hod. utkání v bowlingu, restaurace U
Pařilů Stará Role
Výsledky v bowlingu - květen 2018
1. Petr Dvořáček............................254 bodů
2. Ilja Driženko...............................239 b.
3. Alena Mihalová..........................217 b.
4. V.Dvořáková ..............................187 b.
5. ing. V.Vlach ...............................186 b.
6. T.Alexandrová ...........................182 b.
7. M.Krausová .................... ..........164 b.
8.J.Barešová ..................... ...........163 b.
9.J.Hájková ...................................160 b.
10.E.Teplíková .................... ...........155 b.
11.L.Fišerová .......................... .......148 b.
12.A.Bínová ............................ .......146 b.
13.R.Zemanová ..............................124 b.
Vítězi blahopřeji, ostatním děkuji za pěkné
odpoledne.
Další turnaj bude 25.6.2018.
Alena Mihalová
Turistika
Každý čtvrtek dopoledne výlet turistického kroužku
"Vandrovníci" - dle plánu.
Turistický kroužek Šlapáci – vycházka v pondělí
odpoledne dle plánu vycházek.
Pár kilometrů pro zdraví,
rozmary počasí nás nezastaví.
ušlapeme pár kiláků, vždyť jsme parta šlapáků.
Boženka Bauerová

27.6. v 18.30 hod Spolek přátel krásné literatury
......a sladkých koláčů.
Koncerty:
Kostel sv. Anny Sedlec

17.6. od 18 hodin – W.A. Mozart: Requiem D-mol,
Skladba pro sóla, sbory, varhany a orchestr (Karlovarský
pěvecký sbor, Pěvecký sbor Fontána, Karlovarský
komorní collegiem)

Amfiteátr Loket

22.6. - Atlantida, muzikál divadla Kalich
30.6. – Giseppe Verdi: Nabucco

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ:
Spolek připravuje na základě únorových
dobrých zkušeností z Piešťan ve dnech
21. – 26.10.2018 relaxační pobyt v hotelu
Alegro v ceně zájezdu 3 500,- Kč, pro členy
Spolku za 3 300,- Kč bez peněz za dopravu,
kterou si každý hradí sám dle přiznaných slev.
V ceně pobytu je naopak hrazena
plná penze,
5 procedur
každodenní odpolední káva a koláč
jedno filmové představení
každý večer tanec při živé hudbě

DOPORUČUJEME :

Kino Drahomíra – projekce pro seniory od 17 hodin
19.6.2018 Dvě nevěsty a jedna svatba.
Krajská knihovna Dvory
Od 1.6. po celý měsíc výstava výtvarného kroužku
SČR MO Karlovy Vary
21.6. v 17 hodin křest knihy Stanislava Burachoviče.
Pobočka Lidická
25.6. v 18.30 hod Post-noční večírek literární
( ukázky z letošní Noci literatury)

Hotel Alegro
Na účastníky relaxačního pobytu se těší a pěkný
zážitek přeje výbor spolku.

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.

