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Měsíčník, jenž k Vaší
potřebě je tu dán.

Pravidelný měsíčník
pro Karlovy Vary a okolí.
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Plán akcí

Komentáře
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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 4.9.2018:
.- Organizační zajištění MSS VARY 2018
.- Po provedeném průzkumu zrušil taneční odpoledne Hory.
.- Rozdělil 8 vstupenek z Krajské rady na závěrečný Folklorní galavečer 8.9.2018
.- Jednal o žádosti o proplacení cestovného Krajskou radou na SH Praha.
.- Výbor jednal o termínu setkání seniorů na KÚ
dne 24.10.2018.
.- Protože žádný z vedoucích úseků nepředložil
v termínu návrh rozpočtu na rok 2019, termín
posunut na 15.9.2018.
.- Projednal účast na oslavách 25ti let družební
organizace JDS Piešťany. Zúčastní se 4 členové
spolku, jízdné a pobyt si hradí každý sám.
.- Projednal závěrečné vyúčtování MSS 2017.
.- Práci ve výboru z vážných zdravotních důvodů
ukončila paní Jaruška Barešová. Děkujeme.
.- Projednal vyřazení či prodej nepotřebného inventáře.
.- Přivítal iniciativu členky spolku paní Ivanky
Vondrášové s přípravou cvičení pro důchodce.
Vlk
PŘIPRAVUJEME:
Zájezdy:
29.9. Svatováclavské vinobraní Kadaň
Besedy - říjen
3.10. od 15 hod. kostel sv. Anny Sedlec - beseda s
p. Aloisem Kůrkou (prohlídka kostela, jeho historie,
úspěšná záchrana této památky a její další využití)

Společenské akce
22.9. od 15 hod. Sedlecká pivnice - "Vítáme babí
léto", přátelské posezení s hudbou a tancem
(Taneční odpoledne v restauraci v Horách - bude
nějaká propagace?)
Zájmová činnost
Od září se opět schází pěvecký kroužek - každé
pondělí od 14.30 hod.
Sport
v pondělí 24.9. od 17 hod. utkání v bowlingu v
restauraci U Pařilů, Stará Role.
Turistika
Turistický kroužek Vandrovníci - Výlet nebo
vycházka každý čtvrtek dopoledne - dle plánu
DOPORUČUJEME :
Turistický kroužek Šlapáci - vycházka každé
pondělí odpoledne - dle plánu
Vedu ty své ovečky
přes údolí kopečky
jaro, léto, podzim zas
na vycházku si vždy najdeme čas.
Boženka Bauerová
kino Drahomíra - projekce pro seniory od 17 hod.
11.9. Mamma Mia
25.9. Chata na prodej
Krajská knihovna
hlavní budova Dvory
přednášky:
13.9. od 17 hod. - PhDr Jakub Formánek, cyklus
přednášek "Významné osmičkové roky 20.století"

20.9. od 17 hod. - PhDr Daniel Švec: " Letci RAF z
Karlovarska a Plzeňska"
21.9. od 17.30 hod. - Ozvěny EKOFILMU v
K.Varech
pobočka Lidická
20.9. od 10 hod. - Cyklus přednášek pro seniory výtvarné umění
21.9. od 18 hod. - Podvečer nejen o jazzu
26.9. od 18.30 hod. - Spolek přátel krásné literatury
... a sladkých koláčů
Karlovarský symfonický orchestr
Dvořákův karlovarský podzim - koncerty:
15.9. v 19.30 hod. Grandhotel Pupp - Ant. Dvořák:
Svatební košile
19.9. v 19.30 hod. Grandhotel Ambassador - Ant.
Dvořák: Slovanské tance
25.9. v 19.30 hod. Grandhotel Ambassador - Ant.
Dvořák: Karneval - předehra, Novosvětská
30.9. v 19.30 hod. Lázně III. - Ant. Dvořák:
Biblické písně, Slovanské tance
Hana Šebková

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ
Stanovy seniorů ČR, z.s. účinné od 1.1.2018
Pokračování:
16 Krajské organizace
16.6.6 schvalují vznik základních organizací
16.6.7 vydává souhlas s ustavením základní
organizace, určuje konkrétní název a
sídlo pobočného spolku.
17. Společná ustanovení o orgánech.
17.7 Rozhodování per rollam
Kolektivní orgány se mohou usnášet i mimo
zasedání v písemné formě. Rozhodnutí je přijato okamžikem, kdy je navrhovateli doručeno
souhlasné stanovisko posledního člena, kterým
je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů opgánu.
18. Hospodaření
18.6 Členská schůze základní organizace může stanovit svým členům nad rámec 50,- Kč ještě
povinnost platby příspěvků ve výši maximálně

dalších 50,- Kč, který se v plném rozsahu
ponechá základní organizaci.
19.4 Účinnost
Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem
přijetí.

∞
Mezinárodní setkání seniorů VARY 2018
Náš spolek na tomto setkání bude reprezentovat
ženský pěvecký sbor pod vedením paní Alenky
Mihalové.
Naši čtenáři jste první, kterým sdělujeme nový
název tohoto souboru
Mihulky
(My holky)
Podoba názvu sboru se jménem paní vedoucí
je čistě náhodná.
Výsledky v bowlingu - srpen 2018
1. M. Krausová....................................119 bodů
2. T. Alexandrová...............................116 b.
3. A. Mihalová.................................... 111 b.
4. I. Driženko......................................109 b.
5. Ing. V.Vlach.....................................108 b.
6. M. Andělová............................... .....101 b.
7. V. Kameník.................. ...... ............. 90 b.
8. E. Teplíková................... ...................82 b.
9. A. Pulzová...................... ...................74 b.
10.J.Hájková........................ ............. ....73 b.
11..V.Dvořáková................. ...................50 b.
Příští turnaj se koná v pondělí 24.9.2018.
Vítězce blahopřeji a všem děkuji za pěknou hru.
A 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
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