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Měsíčník, jenž k Vaší
potřebě je tu dán.

Pravidelný měsíčník
pro Karlovy Vary a okolí.
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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.

O ČEM JEDNAL VÝBOR 9.5.2018
.- Příprava slavnosti Naše ulice – Sousedské slavnosti 2018:
slavnosti se konají 30.5.2018 v 16.00 hodin před
Domem s pečovatelskou službou Severní 5.
V kulturním programu vystoupí country kapela
Hoblíci, country tanečnice Úvalská, taneční
soubory Radost a Máj z Krásna, pěvecké trio
s pásmem Moravou od severu k jihu a pěvecký
kroužek seniorů Severní 5.
.- Celostátní sportovní hry seniorů Praha ve dnech
9 – 12.7.2018:
Náš spolek budou reprezentovat Alena Mihalová,
Alena Pulzová, Ivana Máslová a Kateřina Fůrová.
Všem závodnicím přejeme pěkné sportovní zážitky i společenské vyžití v Praze, rozhodně však
lepší umístění než v loňském roce.
.- Dnem 1.5.2018 byl převeden náš běžný účet
z Prahy do Karlových Varů
.- Ve dnech 17. a 18. října 2018 se uskuteční
MSS Vary 2018 za účasti zástupců spolků z
Úvalské, Krásna, Lokte, Mariánských lázní,
Bardějova, Piešťan, Plavna a našeho spolku.
Kulturní program Sami sobě zajistí členové
všech zúčastněných spolků.
.- Ve dnech 17 a 18 října 2019, v roce pátého
výročí založení našeho spolku, výbor projednal
v rámci příhraniční spolupráce Česko-Bavorsko
účast na oslavách MSS 2019 v Bavorsku. Touto

akcí chceme zajistit co největšímu počtu
našich členů dostupnou účast na těchto
oslavách. Počítáme při tom se zajištěním
finančních prostředků EU. Akce je připravována již od tohoto roku vzhledem k
náročnosti jak organizační, tak i finanční.

PŘIPRAVUJEME :
Zájezdy
Květen
14.5.2018 Wiesent – Něměcko, Újezd u Domažlic,
Trhanov
23.5. "Křivoklátsko" (hrad Křivoklát, Zbečno Hanouskův statek, Rakovník - roubenka
"Lachnýřovka")
červen
13.6. "Lounsko" (Červeňák u Dobroměřic Frotzelova rozhledna, Jimlín - zámek \nový hrad,
Louny, Březno - archeologický skanzen)
Společenské akce
18.5. od 15 hod. v Sedlecké pivnici - "Ženám pro
radost" - přátelské setkání s hudbou a tancem
Zájmová činnost
Pěvecký kroužek - každé pondělí od 14.30 hod. v
Klubovně důchodců, Nám. M.Horákové 4
Sport
pondělí 28.5. od 17 hod. - utkání v bowlingu v
restauraci "U Pařilů", Stará Role
Turistika

Každý čtvrtek dopoledne výlet nebo vycházka
Vandrovníků dle plánu vycházek.

DOPORUČUJEME :
Jaro už začíná, slunce svítí,
na lukách rozkvétá kvítí.
Z jara nás vždy láká příroda,
to není žádná náhoda,
protože my jsme ta parta šlapáků, co se nebojí
deštíků.
Scházíme se ve 13.30 u Tržnice.
B. Bauerová
kino Drahomíra - projekce pro seniory
22.5 Tátova volha
29.5. Hastrman
Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory
výstavy
3. - 30.5. - 100 let Bečovské botanické zahrady
pobočka Lidická
17.5. v 10 hod. Cyklus přednášek pro seniory
30.5. v 18.30 hod. - Spolek přátel krásné literatury
... a sladkých koláčů
Městská knihovna Karlovy Vary
každé úterý od 14 hod. jóga pro seniory
Karlovarský symfonický orchestr
17.5. v 19.30 hod. - KMD - Mozart, Kukal, Suk,
Dvořák
24.5. v 19.30 hod., Lázně III. MendelssonBartholdy, Berlioz, Bruckner
31.5. v 19.30 hod. - Národní dům, Grieg, Beethoven
promenádní koncerty
kostel sv.Anny Sedlec
27.5. v 18 hod. - Koncert známých árií (Karolína
Zmolíková - zpěv, Ludmila Juránková - klavír,
varhany)
Muzeum Karlovy Vary
12.5. od 18 do 22 hod. - Muzejní noc (Všechny
prohlídky i programy jsou bezplatné)
Zámecká věž Karlovy Vary
4.5. – 15.7..18 Výstava umělců z partnerského
města Carlsbad Kalifornia.

Nepřehlédněte programy konané v rámci oslav
100 let trvání samostatné republiky.

Informace účastníkům zájezdů:
V poslední době se Marcele Fryčové a jejímu
kolektivu daří připravovat stále atraktivnější
zájezdy. U posledních dvou zájezdů se dokonce
musely doobjednávat větší autobusy. Dovoluji
si tedy připomenout některé zásady při organizování těchto zájezdů, neb v poslední době
dochází k žádostem o změnu programu během
započatého zájezdu.
.1. Program zájezdů včetně časového rozvrhu
je zveřejněn na reklamních letácích a není
možné jej měnit během zájezdu, neboť našich
zájezdů se zúčastňují členové i z okolí Karlových
Varů, kteří pokračují dále veřejnou dopravou
domů do svého bydliště.
.2. Změnu programu může provést pouze vedoucí
zájezdu po zvážení ve výjimečných případech.
Vlk
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SPORT
Výsledky dubnového turnaje v bowlůingu
1. Ing. Vlado Vlach........258 bodů
2. Miroslav Kondelík.. ..240 b.
3. Alena Mihalová.... ....231 b.
4. I.Driženko
210 b.,
5. K.Kondelíková
191 b.,
6. V.Dvořáková
175 b.,
7. M.Krausová
168 b.,
8.T. Alexandrová
158 b.,
9.J.Hájková
155 b.,
10. V.Kameník
152 b.,
11. E.Teplíková
125 b.,
12. Z.Ertel
121 b.
Vítězi blahopřeji, ostatním děkuji za účast. Další turnaj se
uskuteční 28.5.2018.
Alena Mihalová
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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.

