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Měsíčník, jenž k Vaší                                                            Pravidelný  měsíčník 
potřebě je tu dán                                                                  pro  Karlovarsko a okolí. 
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Informace  z výboru           Plán akcí                Komentáře            Zpravodajství   J  P  P 
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 Svoboda projevu zejména slova 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                                                 O ČEM JEDNAL VÝBOR  01.03.2016 

 
Vážení  čtenáři - milí  Věčně mladí Varáci,  
obracíme se dnes na Vás poprvé s naší novou 
tiskovinou měsíčníkem, který jak věříme, si 
v záplavě tolika informací, jimiž jste denně 
zahlcování najde své specifické místo.  
    Rádi bychom Vás na stránkách našeho měsíčníku 
informovali o našich plánovaných aktivitách 
minimálně 1-2 měsíce dopředu, o jednání výboru 
ZO a RK, aktuálních plánech jednotlivých úseků 
v životě členské základny i našich problémech a 
starostech 
     Naopak se nebudeme chválit, jak jsme dobří, jak 
nám to všechno funguje, to vše můžete posoudit 
na našich Webových stránkách. Budeme děkovat 
našim příznivcům, sponzorům, prostě všem, kdo 
nám jakkoliv pomohli či pomáhají tu naši 
seniorskou káru tlačit stále vpřed. Samozřejmě, že 
nemůžeme a také ani nechceme nechat bez 
povšimnutí nic z toho co nového a pro vás 
zajímavého se bude dít jak v organizaci, tak 
v našem okolí prostřednictvím rubriky „Jedna paní 
povídala…“.  
   Rádi uvítáme i Vaše příspěvky, na které se  
obzvláště těšíme, neboť to bude to koření jež dá 
naší omáčce tu správnou chuť. Poskytneme jim 
náležitou publicitu jejich zveřejněním v tomto 
měsíčníku. 
Věřím, že společně s vámi vytvoříme zajímavý 
informační měsíčník ku prospěchu nás všech.  
 
                                               Vaše šéfredaktorka. 
 

- složení jednotlivých úseků 
- schválení znaku organizace 
- schválení inventarizační komise ing.Bozděchová, 

Barešová a Krausová 
- informace ze zasedání KR SDČR ing.Štorkánová 
- účetnictví nadále povede kancelář ing.Balíkové 
- delegace do SRN – jednání o spolupráci 
- zájezdy:  divadlo Praha 21.03.2016 
      Pivovar Plzeň 30.03.2016 
  Západočeské baroko 27.04.2016 
  Vandrovníci Krudum 19.05.2016 
  Most, Litvínov, Chrámce 28.05.2016 
  Chorvatsko 14. – 25.06.2016 
  Český Krumlov 30.06.2016 
  Piešťany, Bratislava, 07. – 09.07.2016 
  Chodsko srpen 2016 
  Jižní Morava 26. -28.08.2016 
- besedy:  Alžbětinky 24.03.2016 
 Městská policie 15.04.2016 
- sportovní akce: Bowling 30.04.2016 
  Sportovní hry Praha  
  19. - 22.07.2016 
- informace o akci SEVA 2016 

 
 



 

INFORMACE  O  TOM, KDO A V  JAKÉM  
ÚSEKU  ZAJIŠTUJE  ČINNOST  SPOLKU 
 
Činnost našeho spolku je rozdělena do jednotlivých 
úseků, které řídí vedoucí se svým kolektivem . 
Úsek archivace a dokumentace. 
Vedoucí ing. Jiřina Hlavanová – 
Úsek  zajišťuje především archivaci všech činností 
spolku, vedení kroniky. 
Úsek ekonomický  
Vedoucí Milena Krausová 
Úsek zajišťuje peněžní prostředky pro spolek a 
jejich evidenci. 
Úsek IT 
Vedoucí:  Ludmila Fišerová  
Úsek zajišťuje veškerou dokumentaci, 
evidenci členů i styk se členy. 
Úsek kulturní 
Vedoucí  Hana  Šebková 
Úsek zajišťuje návštěvy divadel, kulturních akcí, 
tanečních produkcí 
Úsek majetkový 
Vedoucí  Jarmila  Barešová 
Úsek zajišťuje pořizování majetku spolku, jeho 
evidenci, likvidaci a inventarizaci. 
Úsek osvětový a vzdělávací 
Vedoucí ing. Marie Bozděchová 
Úsek zajišťuje vzdělávání seniorů, školení, besedy a 
exkurze.  
Úsek  sportovní 
Vedoucí Kateřina Fůrová 
Úsek zajišťuje sportovní aktivity členů, sportovní 
hry a návštěvy sportovních akcí. 
Úsek tiskový 
Vedoucí  Milada  Dubská 
Úsek zajišťuje vydávání tiskových materiálů spolku, 
příjem příspěvků a vydávání tohoto měsíčníku. 
Úsek turistický 
Vedoucí Jitka Štěbetáková 
Úsek zajišťuje turistické aktivity, vycházky zájezdy 

Úsek zájezdový 
Ved. ing. Miroslava Štorkánová  
Úsek zajišťuje zájezdy po okolí, návštěvy památek. 

RŮZNÉ 
Vážení čtenáři, 
jak všichni víte, celý letošní rok bude ve znamení 
oslav 700 výročí císaře a krále Karla IV. 
   Rovněž naše organizace se zapojila do těchto 
oslav svou první akcí. 
   Je všeobecně znám přínos Karla IV. k rozvoji 
Království českého, kultury i architektury. Méně 
však je znám přínos k rozvoji vinařství v našich 
zemích, neboť to byl on, kdo vinnou révu do Čech 
přivezl a zasloužil se i o její pěstování a zpracování. 
Proto i my na počest této jeho zásluhy zasadíme 
pod Jelením skokem 10.04.2016 deset kusů sazenic 
vinné révy. Věříme, že tyto sazenice porostou tak, 
jak rostla sláva Karla IV. a my budeme mít možnost 
i v dnešní době ochutnat plody této Karlovy snahy 
o rozvoj vinařství v naší zemi. 
 
Vážení přátelé, 
   dovolte mi závěrem tohoto našeho prvního čísla 
poděkovat všem, kteří se na přípravě  čísla podíleli. 
Věřím, že po překonání „dětských“ bolestí se stane 
vašim informátorem o dění v naší organizaci. A tak 
jako víno stářím zraje, tak i tento časopis se bude 
snažit být lepší a lepší. 
 
   Závěrem několik technických poznámek. 
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 
vše zpracuje pro výborovou schůzi tak, aby jste 
další čísla měli vždy k dispozici do 10. dne 
následujícího měsíce. 

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:  Kancelář č. 62,  1. patro Alžbětiny lázně Karlovy Vary denně v pracovní dny   9 – 11.30 
Tel. 727 961 783 
Šéfredaktorka:  Milada Dubská 
Počítačová sazba:  Ludmila Fišerová s kolektivem. 
Rozšiřuje vlastní distribuční síť, na webu vecnemladivaraci.cz, na nástěnce Klubu důchodců nám. Milady Horákové 4, 
Domovech  důchodců Severní 5  a Východní 16 a na informačním stojanu před kanceláří v Alžbětiných  lázních 
 
 
 


