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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.

Ve dnech 26. a 27.ledna 2018 byl zvolen třetím
presidentem České republiky pan

Miloš Zeman
O ČEM JEDNAL VÝBOR
Vzhledem k tomu, že část výboru onemocněla a
část se zúčastnila pobytu v Piešťanech, příští schůze
je svolána na 15. února. O jednání této výborové
schůze budete informováni společně
s jednáním březnové výborové schůze.
Děkujeme za pochopení. Předseda spolku.

PŘIPRAVUJEME :

Zájmová činnost:
Každé pondělí od 14.30 hod. pěvecký kroužek ved. Alena Mihalová.
Turistika:
Každý čtvrtek vycházka dopoledne nebo výlet
turistického kroužku Vandrovníci dle plánu
vycházek.
Ved. Jitka Štěbetáková.
Sport:
26.února 2018 od 17.00 hod. utkání v bowlingu
v restauraci u Pařilů, Stará Role.
Vedoucí Alena Mihalová

Ani přes zimní proměnlivé počasí neztrácejí šlapáci
chuť ke společným vycházkám a naplňují naše heslo
„ Pohybem ke zdraví“. Ved. Božena Bauerová
Kino Drahomíra – projekce pro seniory:
13.února 2018 Vražda v Orient expresu
20.února 2018 Čertoviny
27.února 2018 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Bowling leden 2018

DOPORUČUJEME :

Výsledky turnaje leden 2018
1 1 Kondelíková Květa
270 bodů
2 Štefek Stanislav
237
3 Kondelík Miroslav
212
4 Driženko Ilja
202
5 Vlk Vladimír
181
6 Svobodová Jana
170
7 Krausová Milena
166
8 Hájková Jitka
153
9 Mihalová Alena
134
10 Teplíková Eva
88
Vítězům blahopřeji
Těšíme se na další turnaj 26.února 2018
Alena Mihalová

Turistický kroužek Šlapáci:
Vycházka každé pondělí odpoledne. Sraz u Tržnice

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ:

ve 13.30 hodin. ( Do konce února trasy dle počasí a vzájemné dohody).

v měsíci lednu 2018 obdržel náš spolek od pana
náměstka primátora Michala Rišky volné vstupenky
pro členy našeho spolku na koncert hudební skupiny

Čechomor a skupiny Petra Bendeho. Zejména
Čechomor dokázal svým kvalitním vystoupením
oblibu u karlovarského obecenstva, neboť v krátké
době v Karlových Varech účinkoval již podruhé.
Není proto divu, že velký sál v hotelu Thermal praskal
ve švech.
Děkuji proto panu náměstku Riškovi jménem svým
i ostatních členů našeho spolku za poskytnuté
vstupenky a pěkný kulturní zážitek.
Ludmila Fišerová

∞
Ohlédnutí za Výroční členskou schůzí:
V pořadí již čtvrtá výroční členská schůze našeho
spolku se konala ve středu 24.ledna 2018 opět
v kulturním zařízení Dalovice za účasti 104 členů
našeho spolku. Při této ani ne 50% účasti s čekáním
dle Stanov 2x 15 minut se znovu vracím k myšlence
dobrovolného členství a zodpovědnosti za toto členství,
neboť se jen potvrdila slova o zbytečném vymáhání
členských příspěvků . Stále platí téze o kvalitě a ne
kvantitě členské základny. Při tom není vůbec
rozhodující, zda se jedná o člena se základním či
vysokoškolským vzděláním. Je mi proto líto všech
těch členů, kteří 30 minut čekali na opozdilce , aby
mohla být výroční členská schůze zahájena.
Program výroční členské schůze byl přesto beze zbytku
vyčerpán a se závěry budete postupně seznamováni
po projednání v nově rozšířeném výboru o paní
Wrbikovou a pana Stranka. Paní Hájkové a paní
Masopustové, které odmítly členství ve výboru,.
děkuji za práci v revizní komisi.
Pro vysvětlení uvádím význam pojmu pohledávka peníze, které máme obdržet k uvedenému datu,
závazek - peníze, které musíme k uvedenému datu
zaplatit
Škoda jen, že po této schůzi ukončila členství
v našem spolku sponzorka a muzikantka paní
Anička Pišingerová za hrubý projev nesouhlasu
se svojí produkcí.
Děkuji proto Aničce za její sponzorství i hudební
produkce, které pořádala pro náš spolek bez nároku
na honorář a i tím náš spolek podporovala.
Okamžitě také podala přihlášku do MO SDČR na
Úvalské ulici.
.
Dovolte mi proto také několik slov o akcích,

které nás čekají v tomto roce
Úsek organizační, vedoucí M. Krausová:
zajištění Sousedských slavností na přelomu
května a června
zajištění MSS 2018
Úsek kulturní vedoucí Hana Šebková
zajišťování divadelních představení
zajištění tanečních a kulturních akcí
pěvecký kroužek vedoucí A. Mihalová
Úsek turistický ved. Jitka Štrěbetáková
pravidelné turistické vycházky
Úsek sportovní vedoucí A. Mihalová
zajišťování turnaje v bowlingu
zajištění krajských sportovních her spolu s KR
Úsek zájezdový vedoucí se zatím hledá
zajišťování tuzemských i mezinárodních zájezdů
včetně exkurzí.
Úsek vzdělávací vedoucí ing Bozděchová
zajišťování besed, školení a kurzů.
Úsek ekonomický vedoucí L. Fišerová
zajišťuje a vykonává pravidelnou kontrolu pokladní.
Veškerou revizní činnost po zkušenostech z
minulého
období a v souladu se Stanovami Seniorů ČR bude
vykonávat Krajská kontrolní a revizní komise.

∞
Poděkování
Děkujeme všem závodníkům, příznivcům i
sympatizantům za podporu sportovního úseku
v roce 2017.
Současně přejeme všem v roce 2018, kdy nás
čeká organizace Krajských sportovních her
i účast na Celostátních sportovních hrách
hodně elánu do přípravy a zajištění všech
těchto akcí i hodnotné sportovní výkony
stále se lepšící reprezentace našeho kraje.
Redakce.

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
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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.

