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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 

Naše „Klíčové dírky“ uspěly: 
Právě před rokem členky našeho výtvarného kroužku 
odevzdaly svoje poselství pro onkologicky nemocné děti 
„Klíčové dírky“. Jak jsme už loni krátce informovali, šlo o 
účast na charitativní akci, na které se v závěru dražily 
výtvory těch, kteří se zapojili do výzvy pořadatele akce 
„Komunitního centra Chebsko z. s.“, nakreslit obrázek, 
aby vyjadřoval, co by chtěl malý pacient vidět 
stylizovanou klíčovou dírkou. Původního záměru se 
chopily nejen nemocné, ale i zdravé děti, amatérští i 
profesionální kreslíři, a také i naše členky. Na základě 
nápadu vedoucí kroužku, Mgr. Kamily Součkové, jsme 
nekreslily jen obrázek, ale vytvořily jsme krabičku s 
reliéfem klíčové dírky a do ní umístily svoji představu, co 
by mohlo udělat dětem radost, včetně osobního vzkazu 
pro dětské pacienty. Byl to ojedinělý přístup, který 
zabodoval! 
Na výstavě a následné dražbě obrázků a našich plastik, 
která se konala ve Františkových Lázních 13.9 – 18. 9. 
2021, se naše dílka ihned prodala za nádherné ceny (kus 
od 800-1000,- Kč). Máme radost, že jsme mohly takto 
přispět k získání finančních prostředků pro další vybavení 
dětských onkologických center. 
Celkem vynesla dražba 90 479,- Kč. Nevíme ovšem, zda 
vydražitelé předají naše osobní vzkazy dětem, ale 
věříme, že krabičky s klíčovou dírkou budou dělat 
alespoň ozdobu v některém léčebném zařízení. Vlastní 
atmosféru dražby zažila osobně jedna z našich členek, 
která byla náhodou v této době ve Františkových Lázních 
na léčení, a jistě nám v příštím čísle podá podrobnější 
informace o této akci.                                             LI-MO 
                                                                                   

Příspěvky členů 
 
Člen rady spolku, pan Dušan Soukup, nám opět připravil 
nádherný výlet dne 22. září 2021 na Děčínský zámek, 
Tiské skály a Modrodům Dubí. Za skvělou přípravu mu 
děkujeme. Navštívili jsme zámek Děčín s prohlídkou. 
Průvodce nás seznámil s historií zámku, bohužel se ve 
vnitřních prostorech nemohlo fotit. Kdo měl zájem, tak si 
v pokladně zámku mohl koupit magnetku nebo publikaci 
Zámek Děčín. 
Po prohlídce jsme odjeli na oběd do restaurace Hraniční 
bouda. 
Po vynikajícím obědě jsme odjeli na prohlídku Tiských 
skal. Bylo to hodně náročné, ale nikdo nelitoval, že jsme 
tu náročnou túru absolvovali. Bylo tam nádherně.  
Trochu jsme se zdrželi, a tak nám na prohlídku 
Modrodomu, kde je výstava porcelánu „Cibulák“, 
zbývalo málo času. Ale přesto jsme to stihli a někdo si 
stačil ještě nakoupit v podnikové prodejně. 
Děkujeme všem účastníkům zájezdu a budeme se těšit 
na další výlet.                                                 Al-Hof       

                            
 

 
 

https://mmkv.cz/cs
http://www.karlovyvarycard.cz/CS/uzitecne-odkazy.html


Vážení cestovatelé, 
dne 20. října pojedeme na výlet na zámek Stekník u 
Žatce. Zámek patří k nejvýznamnějším rokokovým 
stavbám v Čechách. Zpřístupněny jsou zámecká kaple, 
chodby prvního patra, jižní křídlo. Je zde i výstava 
historických hraček a kočárků-jiný okruh. Zámecká 
terasovitá zahrada. 
Na odpoledne máme domluvenou návštěvu pivovaru 
v Žatci, prohlídku s ochutnávkou místního piva a s malým 
dárečkem na cestu domů v ceně za prohlídku. Žatecký 
pivovar navazuje na tradici prvního měšťanského 
pivovaru založeného v roce 1801. Doufám, že se vám 
výlet bude líbit 
Dotazy a připomínky lze posílat na mail: 
soukup.sekvzo@seznam.cz´´ 
 

 
 

Babička roku  
Soutěž o Babičku roku Karlovarského kraje proběhla 
9.9.2021 v Kulturním centru Svoboda v Chebu. 
Soutěže se zúčastnilo osm babiček z Karlovarského kraje. 
Za jejich odvahu soutěžit jim patří velké uznání. 
Celou soutěž moderoval Vladimír Hron, který nás bavil i 
svým zpěvem. Moc se nám líbilo i vystoupení dua 
Kamélie – Hana Buštíková a Dana Vlková. 
Babičky musely zvládnout: 
-představit se a rozhovor s p. Hronem  
-soutěž ve volné disciplíně 
-módní přehlídku 
Všechny babičky to perfektně zvládly a porota to měla 
docela těžké, aby vybrala tři nejlepší babičky. A my jsme 
s napětím očekávali vyhlášení vítězek a držely palce naší 
favoritce. 
3. místo získala Ludmila Bučková z Karlových Varů 
2. místo získala Věra Sehnoutková – Komorní Dvůr 
1. místo získala naše favoritka – Jana Tomsová – 
Kynšperk, ta postupuje do celorepublikové soutěže 
                                                                           Al-Hof 
 

 
 

Den rodin 
Dne 18.09.2021 se náš spolek aktivně zúčastnil akce Den 
rodin pořádané ve volnočasovém areálu Rolava 
neziskovou organizací Náhradním rodinám, o.p.s., ve 
spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary. 
Seznámili jsme se se zajímavými hosty a poskytovateli 
sociálních služeb působících v Karlových Varech, navázali 
jsme nové kontakty. 
Bohatým zábavným programem a představením 
jednotlivých sociálních služeb provázel moderátor Karel 
Kašák, hostem byl herec a zpěvák Milan Peroutka. 
Vedoucí našeho výtvarného kroužku a výtvarných dílen 
M. Tobischová a Mgr. K. Součková zapojily děti do aktivní 
činnosti při výrobě dárků pro rodiče v rámci posilování 
vzájemných dobrých rodinných vztahů. O práci byl jak 
z řad rodičů, tak i dětí velký zájem, výsledkem byla 
oboustranná radost z výrobků. 
Oběma vedoucím velice děkujeme za náročnou přípravu 
celé akce a za zajímavou a trpělivou celodenní práci 
s dětmi. 
Fotodokumentace je v příloze.                              M-W 

                               

Přátelské setkání v Sedleci 
Zveme Vás na podzimní přátelské setkání ve středu         
3. listopadu 2021 v 15.00hod v Sedlecké pivnici.  
Pro vaši pohodu a dobrou náladu zahrají a zazpívají 
Jindra Kulhavý (kytara, klávesy, zpěv), Karel Čermák 
(housle), Jiří Svoboda (harmonika). 
Součástí programu je "kolo štěstí" (obdoba tomboly).  
Těšíme se na Vás.                                                    Ji-Ma 

 

Připravujeme 
20. října výlet na zámek Stekník, pivovar v Žatci 
5.-10.10. – rekondiční pobyt v Sezimově Ústí 
3. listopadu – přátelské posezení v Sedleci 
Úterky – bazárek v klubovně spolku 
Sudé úterky – výtvarný kroužek a výtvarná dílna 
Čtvrtky – turistické vycházky 
Sudé pátky – cvičení paměti 
2x do měsíce ¬ turnaj v bowlingu 
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