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Měsíčník, jenž k Vaší
potřebě je tu dán.

Pravidelný měsíčník
pro Karlovarsko 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.

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Vážení čtenáři,
prosinec je měsíc dlouhých temných večerů, krátkých
dní s nízkou oblohou a prvním sněhem. Někteří živočichové spí zimním spánkem, stromy mají období
vegetačního klidu. Přezimující pěvci začínají hojně
navštěvovat krmítka – mysleme i na ně.
Vánoce se blíží a všichni se na ně těšíme. Kromě
nádherné atmosféry, rodinné pohody a milých dárečků
nás čekají fantastické lahůdky, opulentní hostiny ……..
užijme si těchto radostí s pokorou a láskou ať už
darovanou nebo přijímanou …….
Do nového roku Vám popřejeme hlavně plné zdraví,
pohodu, spokojenost a mnoho splněných snů.
vz. Vaše BOA
. PF
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O ČEM JEDNAL VÝBOR 06.12. 2016

- Informace o jednání Krajské rady SDČR
-

Příprava pomikulášského posezení
Žádost o dotace 2017 na KÚ
Žádost o dotace na EU
Volba místopředsedkyně spolku
Kooptace do výboru spolku a RK
Příprava VČS – 25.ledna 2017 v Dalovicích
volba volební komise
volba návrhové komise
-. Zpráva o revizi hospodaření
- Turistická vycházka Vánoční trhy Cheb

- Příprava mimořádné schůze výboru a RK
- Plán zájezdů na II. pololetí 2017
Novoročenky PF 2017
- Různé
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PŘIPRAVUJEME
Besedy:
13.12. Beseda s katolickým duchovním panem
děkanem Mgr M. Chlupsou spojená s návštěvou kostela Sv. Maří Magdaleny od
15.00 hodin
Společenské akce:
Každý pátek v klubovně na M.Horákové karetní
a společenské hry od 14.00 hodin.
Turistika:
- Každý čtvrtek dopoledne – vycházka nebo výlet
turistického kroužku Vandrovníci.
Vandrovníci vás všechny zvou na svůj poslední
výlet v letošním roce s cílem „vánoční Cheb“.
Jede se vlakem, odjezd v 8.43 hodin z Horního
nádraží . Sraz na nádraží.
-.První vycházka Šlapáků v r. 2017 je 2.ledna 2017.
Sraz účastníků u Tržnice ve 13.30.hodin.
Sport:
Turnaj v bowlingu 29.12. v 17.00 hodin
Doporučujeme:
Kino Drahomíra – projekce pro seniory od 17 hod.
13.12. – Ostravak Ostravski
27.12.- Instalatér z Tuchlovic
Kostel Sv. Anny Sedlec:
18.12. od 15.00 hodin Vánoční koncert
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční.
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RŮZNÉ
Motto:
Sezonu jsme skončili
na besedu se těšili.
Těšíme se na sezonu další,
až vyrazíme po krajině naší.
Zaniknou po 37 letech Šlapáci ?
V pondělí 5.prosince se sešli naposledy Šlapáci
v restauraci Jednota na Lidické ulici. Na svém
jednání zhodnotili letošní turistickou sezonu,
vyhodnotili nejlepší Šlapáky, poobědvali a někteří
si i zatančili.
Nejočekávanějším bodem setkání byla volba nové
vedoucí Šlapáků, neboť dosavadní vedoucí paní
Božena Bauerová avizovala odchod z funkce
vedoucí tohoto spolku. Škoda jen, že jsem si
nevsadil stovku na opětovné setrvání Boženky
ve funkci vedoucí. Stalo se totiž již folklórem
neustálé vzdávání se funkce vedoucí tohoto
kroužku.
Na otázku v záhlaví tohoto článku tedy odpovídám: samozřejmě že Boženka i pro další sezonu
zůstává vedoucí Šlapáků a mě tedy nezbývá než jí
popřát v nastávající sezoně více trpělivosti, tolerantnosti i méně neuvážených a nepromyšlených výroků
a vylučovacích teorií.
Boženko díky a vytrvej !!!

Šlapák
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Informace k Výroční členské schůzi 25.1.2017.
Výroční schůzi pořádáme poprvé jako výjezdní zasedání v novém Kulturním domě v obci Dalovice.
Jelikož základní povinností člena spolku je účast na
členské schůzi, doufáme v co největší účast, neboť
schůze je volební a bude se tedy volit nový výbor, revizní komise, delegáti na Krajskou konferenci i Sjezd
v Praze na základě rozhodnutí Ústřední rady Praha.

Před Výroční členskou schůzí bude také provedena

kontrola členských známek a prodej známek na
rok 2017.

Účast co největšího počtu členů je také nutná z důvodu
schvalování plánu práce, zejména však zájezdů na rok
2017, kdy počítáme s návrhy a náměty členské základny
k tomuto nejvíce diskutovanému úseku naší činnosti.
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Omluva.
V posledním čísle našeho časopisu jsme ve výsledkové
listině v bowlingu chybně uvedli Evu Teplíkovou jako
Evu Trpíkovou. Za řádění tiskařského šotka se paní
Evě Teplíkové omlouváme.
Výsledky listopadového turnaje v bowlingu:
9. Jitka Masopustová ………….. …. 93 bodů
8. Ludmila Fišerová .. ………………125
7. Jitka Hájková………………………….151
6. Josef Grosser…………………………152
5. Alena Mihalová …………………….176
4. Květa Kondelíková…………………182
3. Laďa Kameník………………………..192
2. Ilja Driženko …………………………221
1. Milena K r a u s o v á ……………234

OZNÁMENÍ
Výbor našeho spolku, Revizní komise, i redakční rada
děkují našim čtenářům, přispívajícím členům i krytikům za jejich přízeň v roce 2016 a do Nového roku
2017 jim všem přejí hodně štěstí, zdraví, osobní
I pracovní úspěchy, zejména však rodinné štěstí.
Redakce
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Uzávěrka každého čísla je poslední den v měsíci. Do
té doby prosíme o Vaše příspěvky, podněty, rady i
názory ke zlepšení činnosti našeho spolku.

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 podej příspěvků: Náměstí M. Horákové č. 4, klubovna - Úterý a Pátek od 9.00 – 18.00 hod. Tel. 354 422 035
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 a Východní 16.

Redakce

