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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 ZEJMÉNA JEDNAL VÝBOR 9.7.2018
.- projednal zprávy vedoucích úseků

.- v letošním roce bude organizován nákupní
předvánoční zájezd do Plavna a kulturně společensky zájezd na vánoční koncert do Chýše.

.- bylo projednáno prodloužení smlouvy s Magistrátem města o službě na Zámecké věží
do 30.11.2018

.- v souladu se směrnicí o ochraně dat obdrží
vedoucí zájezdu paní Marcela Fryčová služební
telefon s číslem organizace, aby nadále nebyla
uváděna soukromá čísla vedoucích zájezdu

.- projednal pořádání sobotních tanečních odpolední s Aničkou Pišingerovou v restauraci
Hory od září 2018

.- projednány přípravy MSS Vary 2018 a 2019.

.- schválil půjčku pro spolek ve výši 21 000,- Kč
na dobu do konce roku 2018 od paní Ludmily
Fišerové
.- vzal na vědomí rezignaci paní Miluše Krausové
na funkci 1. místopředsedkyně a pokladní,
funkci pokladní bude nadále vykonávat paní
Ludmila Fišerová, funkce první místopředsedkyně byla zrušena. Paní Krausová rezignovala
z rodinných důvodů
.- z vážných zdravotních důvodů rezignovala na
funkci účetní paní Jiřina Šulcová
.- účetní bude nadále vykonávat paní Marie Píšová
.- předseda spolku Vladimír Kameník oběma
členkám poděkoval za obětavou práci pro
spolek, novým funkcionářkám popřál hodně
úspěchů, vytrvalosti i obětavosti při práci pro
spolek

.- všichni vedoucí úseků předloží do 31.8.2018
účetní paní Marii Píšové návrh příjmů a výdajů jednotlivých úseků na rok 2018
.- předseda spolku poděkoval členům výboru
za práci v uplynulém období a na prahu
dovolených popřál všem příjemnou dovolenou,
radosti s vnoučaty, bohatou grilovačku i další
zážitky dle vlastních představ a přání.
PŔIPRAVUJEME:

Zájezdy
červenec
18.7. Čapí hnízdo, zámek Konopiště
srpen
11.8. Domažlice, zámek Horšovský Týn
Turistika
Každý čtvrtek dopoledne výlet turistického kroužku
Vandrovníci - dle plánu.

Doporučujeme :
Turistický kroužek Šlapáci - vycházka každé pondělí
odpoledne - dle plánu.

Trochu smíchu,
několik lžic vtipné kaše,
v pondělí jdeme šlapat zase. Boženka Bauerová
kino Drahomíra - projekce pro seniory od 17 hod.
17.7. Tanečnice
31.7. Planeta Česko
Připravujeme :
kostel sv .Anny Sedlec
18.7. od 19 hod. - koncert , orchestr a sbor CMD
(Consortium Musicum Divertimentum) z
nizozemského města Breda- Ant.Dvořák, R.Strauss,
C.M. Weber, J.D.Zelenka
Amfiteátr Loket
červenec
27.7. Čechomor - 30 let trvání
srpen
3.8. William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb
cokoliv chcete
10.8. Vzpomínka na Plavce - Honza Vančura 70
25.8. Jaromír Nohavica
Galerie umění K.Vary - výstavy
29.6. - 9.9. Třicet let festivalové atmosféry
objektivem předních českých fotografů
30.6. - 29.7. Kameramani fotografují
Volnočasový areál Rolava
Každé pondělí od 12 do 14 hod. (až do 24.9.)
cvičení pro seniory na Rolavě. Hana Šebková

∞
Výsledky v bowlingu - červen 2018:
1. I. Driženko..........................................390 bodů
2. Ing. V.Vlach........................................355 b.
3. A. Mihalová.........................................334 b.
4. E. Teplíková........................................289 b.
5. M. Krausová........................................270 b.
6. J. Hájková............................................231 b.
Vítězi blahopřeji, ostatním děkuji za účast
Další turnaj se uskuteční až 27. srpna 2018.
Alena Mihalová

∞
PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ
Pro odlehčení času dovolených a rekreací uvádíme
tentokrát ukázky od pana Steineckera z JDS
Pieštany z časopisu Senioráček:

SENIORÁČEK
„Ty opravdu věříš tomu,
že kominík přináší štěstí?“
kroutí nechápavě hlavou kamarád
kamarád v hospodě.
„Věřím! A sice od té
doby, co mi s jedním
utekla manželka.“


„Člověče,“ povídá Francek společníkovi u
baru, „ten náš novej ředitel je doopravdy
šlechetnej.
Představ si, že tě jen tak pozve na večeři do
hotelu, zaplatí dvě lahve vína a ještě tě nechá
u sebe přespat.“
„A tobě se to už někdy stalo?“
„Mně ne, ale manželce už třikrát!“
Po milování povídá muž ženě:
„Drahá, já mám AIDS.“
„Nic si z toho nedělej, já ho mám taky.“
„Ale já jsem jen žertoval.“
„Tak teď už nebudeš!“

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.
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