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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.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNÉ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ,OSOBNÍ I PRACOVNÍ ÚSPĚCHY V NOVÉM ROCE 2018
PŘEJÍ VÝBOR A REVIZNÍ KOMISE SPOLKU.

PF 2018
SLOVO

Sezonu jsme skončili,
na besedu se těšili.
Těšíme se na sezonu další,
až vyrazíme po krajině naší.
Boženka Bauerová

PŘIPRAVUJEME :

První vycházka v Novém roce 2018 se koná 1.ledna
2018. Sraz Šlapáků u Tržnice ve 13.30 hod.
B.B.

O ČEM JEDNAL VÝBOR 5.12 2017

-zprávy vedoucích jednotlivých úseků
- příprava VČS dne 24 .ledna 2018
v Dalovicích.
.- příprava vánočního posezení 13.12.2017
.- dovolená 2018
.- Wellnes pobyt Piešťany 2018
.- různé

Připravujeme
Společenské akce

13.12. od 15 hod. v Sedlecké pivnici (K.Vary Sedlec) Předvánoční přátelské setkání
Zájmová činnost
Každé pondělí od 14.30 hod. schůzka pěveckého
kroužku. Naposled v tomto roce 18.12
Sport
Prosincový turnaj v bowlingu 28.12.3017
Turistika:
Každý čtvrtek dopoledne výlet nebo vycházka
turistického kroužku vandrovníci včetně
21. a 28.12 2017
Doporučujeme:
Kino Drahomíra – projekce pro seniory od 17.00
12.12.Sama (příběh staré ženy, která na všechno
zůstala sama.
19.12. Zahradnictví: Nápadník
Karlovarský symfonický orchestr
22.12. od 16.00 a 19.00 Grandhotel PUPP
Pavel Šporcl: Vánoce na modrých houslích

Vánoční koncerty
Kostel sv. Anny Sedlec
16.12. v 15.00 hodin Jakub Jan Ryba Česká mše
vánoční
kostel Nanebevstoupení páně Stará Role
17.12. v 16.00 hodin Skupina Silbegrim Vánoce
v Evropě
18.12. v 18.00 hodin Jakub Jan Ryba Česká mše
vánoční
19.12. v 18.00 hodin Adventní koncert prvního
Českého gymnázia.
22.12. v 18.00 hodin Vánoční koncert skautského
oddílu Orion, vánoční světlo
chrám sv. Máří Magdaleny
25.12. v 10.00 hodin Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční.

.3.
4.
.5.
.6.
.7.
.8.

Standa Štefek
Míra Kondelík
Míla Krausová
Alena Mihalová
Jana Svobodová
Eva Teplíková

300
294
283
246
235
158

Vítězi blahopřeji k vítězství, ostatním děkuji
za účast.
Alena Mihalová

∞

S blížícím se koncem roku zveme všechny
příznivce BOWLINGU na poslední sportovní
klání, které se koná dne 28.12.2017 od 17.00
v restauraci U Pařilů ve Staré Roli.

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ
X. Sjezd SDČR Praha.
Kolegyně a kolegové senioři, dovolte mi, abych se
s vámi jako jeden z delegátů Sjezdu SDČR v Praze
podělil o závěry, přijaté tímto Sjezdem. Jak jste si
jistě všimli v úvodu, nejsme již důchodci ale senioři.
Sjezd počtem hlasů 67 ku 51 rozhodl o přejmenování našeho Spolku na Spolek Senioři České republiky na základě návrhu pražské organizace
SDČR. A aby toho nebylo málo od tohoto Sjezdu
nemáme již předsedy spolků, ale PREZIDENTA.
Novým prezidentem byl zvolen MUDr Dryml
z jihočeské organizace. I další změny stanov přijaté
tímto Sjezdem ovlivní činnost našeho Spolku a
rovněž toto přejmenování bude něco stát. Po
obdržení schválených stanov vás budu informovat
v dalších číslech o změnách jednotlivých článků
stanov.
Věřím však, že tyto změny neovlivní váš zájem
o práci ve Spolku, neb jak budeme pracovat, tak se
budeme i bavit a využívat výhody členství
v Seniorech České republiky.
Blahopřeji nově zvolenému prezidentovi panu
MUDr Drymlovi i ostatním členům nové zvoleného
vedení hodně úspěchu v práci pro nás důchodce.
Vladimír Kameník, delegát sjezdu.

SPORT

Výsledky listopadového turnaje v bowlingu:
.1. Ilja Driženko
372 bodů
.2. Květa Kondelíková
364

Posezení u vašeho vlastního pohoštění (např.
chlebíčky, jednohubky, cukroví), nápoje z restaurace.
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 a revizní komise
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.

