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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. 
 

Vítáme účastníky  II.Mezinárodního setkání Vary 2017, 
Které se koná 17.a 18. října 2017 v Březové u Sokolova 

                                                

 

II. MSS  2017 – program 
1.Vystoupení pěveckého kroužku Věčně mladí Varáci  
   - vedoucí Alena Mihalová, harmonikář Vilda Stranek 
2.Folklorní soubor RADOST Krásno – vedoucí Anna 
Mihoková 
                                   Děti – vedoucí Saša Masopustová 
3.Dechová hudba seniorů PLAVNO SRN - vedoucí 
4.Folklorní soubor písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary – 
p.Hanke 
                                       Děti – vedoucí p. Hanková 
5.Dechová hudba BŘEZOVÁČEK ( k tanci a poslechu)  
   -vedoucí Lubomír Boukal 
    Mažoretky – vedoucí Hanka Kadlecová 
 
SLOVO   
Ať nám, nikdo netvrdí, že podzim je šedivé období. Kdo 
do přírody nechodí, nikdy krásy podzimu neobjeví. 
Podzim je jako omalovánky, plný teplých barev a často 
v přírodě utváří úchvatné scenérie. Český fenomen – 
houbaření je v plném proudu. Podzim s vůní podhoubí a 
jehličí přináší radost z vycházek přírodou v lese, který 
vydává své skryté poklady 
                                                        Boženka Bauerová    
 
 O ČEM JEDNAL VÝBOR  5.10.2017 
- zprávy vedoucích jednotlivých úseků 

- příprava 2 MSS Vary 2017 
- různé 
 
Článek, kvůli kterému odstoupila ing. Jiřina Hlavanová. 
Článek byl reakcí na usnesení výboru o upomínání   
členů ZO, kteří ještě neměli  zaplacený členský 
příspěvek za letošní rok. Nebyl tedy v souladu 
s usnesením výboru. Myslím si, že i články nesouhlasné 
je třeba zveřejňovat k lepší  informovanosti  
našich členů. 
 
Co to je spolek? 
Dle současné právní  úpravy je spolek - zapsaný spolek - 
sdružení lidí se společnými zájmy spojené vzájemně 
prospěšnými cíli směřujícími vůči veřejnosti. Tak tedy i 
naše původně zaregistrované občanské sdružení bylo v 
souladu s Novým občanským zákoníkem přejmenováno na 
zapsaný pobočný spolek a tato právní forma platí i v 
současnosti.  
Proč o tom všem píši. 
Od svých osmi let jsem byl členem Svazu požární ochrany, 
od svých  deseti let členem Sokola. Již od tohoto útlého 
dětství jsem tedy chápal, že členstvím v tom či onom 
spolku mi vznikly určité výhody, kterých jsem v co největší 
míře využíval ku svému rozvoji i uspokojování svých  
zájmů.  Proti těmto výhodám nám všem dětem bylo od 
počátku členství vštěpováno, že využívajíce výhod členství 
v tom či onom spolku, organizaci apod. máme i 
povinnosti.  K těm nejdůležitějším patřilo dodržování 



Stanov organizace a placení členských příspěvků a to v 
době, kdy nadřízené orgány poskytovaly alespoň část  
prostředků na činnost. 
Náš spolek existuje více jak 3 roky. Za celou tu dobu se 
potýkáme s problémem placení členských příspěvků, což je 
stále základní povinnost člena a jako taková by měla být  
samozřejmostí. Nemohu se proto smířit s tím, že některým 
naším členům dělá problém zaplatit 50,- Kč, z nichž spolku 
zůstává pro jeho potřebu 30,- Kč a dalších  20,- odvádíme 
nadřízeným orgánům. Ještě větší problém mám se 
snahami členy upomínat a doslova "nahánět" o splnění 
této základní povinnosti. Zbytečně si přiděláváme 
problémy, trapasy a nedorozumění. 
Omlouvám se těm, kteří z opravdu závažných důvodů   
zatím příspěvek nezaplatili. 
Stará lidová moudrost praví, že méně je někdy více.  Ty 
doby, kdy  "nas mnoga"  jsou již pryč.  Tak si to každý  
přeberte po svém. 
Děkuji za pozornost.          Vladimír Kameník 

                                      ∞ 
PŘÍSPĚVKY  NAŠICH  ČLENŮ 
Zájezd Ostrava říjen 2017 
Navštívili jsme Moravskoslezký  kraj Dolní oblast Vítkovic 
v centru Ostravy, kde se mezi léty 1828 -1998 těžilo uhlí  a 
vyrábělo surové železo.Průmyslový areál  je unikátní 
industriální památka a nezaměnitelným symbolem Ostravy 
a celého kraje. 
Pomineme-li přijatelnou cenu celého zájezdu, vynikající 
ubytování přímo v centru dolnovítkovického areálu, 
výborné snídaně a  nabízený program nás určitě 
nezklamal.Byli jsme nadšeni prohlídkami a historií 
vítkovických železáren, dříve Rudolfovi huti, zaujala nás 
Vysoká pec s netradiční vyhlídkou  , celý rozsáhlý objekt i 
Malý svět techniky  U 6. Další poznání nabídl areál 
hornického muzea s největší expozicí  báňského 
zachránářství. Nezapomenutelný dojem  vyvolalo 
autentické sfárání v původní těžní kleci do štoly nejstaršího 
dolu  Anselm, kde se fáralo a těžilo uhlí  do  roku 1992. 
Seznámili jsme se s důlními stroji, technikou těžby a s 
těžkou nebezpečnou prací horníků. 
V současnosti prohlídkové trasy vedou po stopách výroby 
surového železa a mění se  na společenské, kulturní, 
turistické a vzdělávací centrum. 
Zájezd se vydařil, líbil se nám, obohatil nás o nové 
nevšední poznatky. Stodolní ulici jsme rovněž navštívili, 
cesta Pendolínem v jídelňáku taky rychle utekla, i déšť v 
hlavní prohlídkový den jsme přežili a zájezd si užili. 
Děkujeme pobočce Cestování pro seniory 55+ v K.Varech,, 
vedoucí p. Ivetě Bozděchové za nabídku a zprostředkování 
zájezdu vč. náročného vygenerování jízdenek ČD 
 účastníkům zájezdu.  
              Za 12 účastníků zájezdu  ing. Marie Bozděchová, 
vedoucí vzdělávacího a osvětového úseku. 
 

Hodnocení zájezdu Jižní Čechy. 
Dovolím si jako vedoucí zájezdu krátce zhodnotit 
páteční zájezd. Připravený program byl splněn, 
časové narušení bylo způsobeno několika 
objížďkami, semafory a vzniklé hodinové zpoždění 
pak bylo nutno dohadovat s lodní firmou, 
zámeckým průvodcem, vedoucím restaurace a 
Infocentrem Temelín. Všichni mi vyšli vstříc a vše 
jsme nakonec absolvovali. K jednotlivým bodům: 
Plavba po Vltavě se povedla, stejně jako prohlídka 
zámku Orlík. Oběd v restauraci   Zlatá loď v Týně/n 
Vltavou byl chutný i cenově dostupný. Program 
v Infocentru Temelín byl zajímavý zvlášť pro 
technické typy. Osobně mne zaujala  prohlídka 
Zemského hřebčince, hlavně procítěná 
průvodkyně, se kterou se prohlídka protáhla na 
hodinu a půl, myslím ale, že nikdo nelitoval.  
V krčmě byl obdobný program jako loni a někomu 
se mohl líbit více, nebo méně. Při zpáteční cestě 
jsme již jen podřimovali a vstřebávali dojmy 
z celého zájezdu.             Váš Ilja Driženko 
 
DOPORUČUJEME : 
Zájmová činnost: 
Každé pondělí od  14.30 hodin  pěvecký kroužek 
V Klubovně důchodců  M.Horákové  4 
Turistika: 
každý čtvrtek dopoledne vycházka nebo výlet 
Turistického kroužku    „ Vandrovníci“ – dle plánu 
Sport: 
Výsledky bowlingu: 

1. Ilja Driženko                 198 
2. Míla Krausová              162 
3. Jana Vlková                  160 
4. Alena Mihalová           136 
5. Žofka Marková            124 

Příští kolo v pondělí  30.10.2017 
 
RŮZNÉ  - INZERCE 
Do jmenování nového šéfredaktora byla pověřena 
vedením měsíčníku místopředsedkyně spolku paní 
Ludmila Fišerová a vedoucí jednotlivých úseků. 
 
 
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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