
KRONIKA 2017 

LEDEN 

Dne 5.1.2017 byl  v KS promítnut film na přání Z českých mlýnů.Promítal p.Zeť.Film zhlédlo 40 účastníků. 

....................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 12.1.2017 uskutečnilo se Novoroční posezení  s harmonikou.Hrála p.Suchánková Marie 

,zpívala p.Olga Drozdová.Posezení se zůčastnilo 39 spokojených seniorů.

 

................................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 19.1.2017 měl v Klubu přednášku pan Ing Tvrz s názvem Putování po východním 

Slovensku.Přednášku doplnil promítáním fotografií především kostelů a církevních památek. 

Zůčastnilo se 40 posluchačů. 

 

 



 

 

................................................................................................................................................................... 

 

V pátek 27.1.2017 uskutečnil se v Mamulce Ples seniorů.Hrál p. Holec,na večeři se podával řízek a 

salát.Zůčastnilo se 40 seniorů a jejich příznivců. 

 



ÚNOR 

Ve čtvrtek 2.2.2017 proběhlo v KS promítnutí DVD ze zájezdu Klubu seniorů do Vídně,které pořídil Ing 

Mareček.Protože  řada účastníků byla promítání přítomná nebylo třeba komentáře.Přítomno 30 

posluchačů. 

................................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 9.2.2017 uskutečnila se přednáška První pomoc postiženým paní Ludmily Janouškové,které 

asistovala paní Eliška Skýpalová.

 

 

Přednáška zajímavá,praktické ukázky první pomoci.Přítomno bylo 35 posluchačů. 

................................................................................................................................................................... 

 

Zdravotní tématika pokračovala 16.2.2017 kdy pí.Vanda Vrlová měla Přednášku na téma "Léčivé 

byliny".Velmi poutavá,poučná přednáška propagující dostupnou pomoc při lehčích nemocech a 



nachlazení.

 

 

Přítomno bylo 35 posluchačů. 

.......................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 23.2.2017 uskutečnila se v budově kina Svět Výroční členská schůze na které byl po skončení 

promítnut film Děda. 

 

Moderátorkou schůze byla pí.Vosmeková,zapisovatelkou pí.Grigová.Pozvání přijali: Za město Valašské 

Meziříčí místostarosta IngVrátník a místostarostka Yvona Wojaczková,Ing Šnajdrová,ředitel Kulturního 

zařízení Roman Štěrba,ekonomka KZ pí.Králová.Za Obecní úřad Poličná místostarosta Pernický. 

Pouctění památky za zesnulé členy minutou ticha následovala hlavní zpráva předsedy KS pana Jindřicha 

Zeťe.Ve zprávě zhodnotil činnost KS za uplynulé období,zhodnotil práci členů výboru, spolupráci s MěÚ 

Val.Meziříčí a naznačil zaměření výboru v dalším období. 

Mandátová komise provedla návrh a volbu nového výboru.K dosavadním členům výboru přibyla pí.Liba 

Valoušková. 

 

Vdiskusi vystoupila pí.Mikušková,která hodnotila práci souboru POHODA,pí. Vosmekováinformovala o 

zájezdech do divadla.Vystoupili hosté kteří kladně hodnotili práci KS.Dále vystoupil p Horákk výuce práce 

na počítači,p.Zachrla k zájezdům.Na závěr vystoupil p. Lacko s návrhem předsedy KS p,Zeťe na Cenu 



města.

 

Po zprávě revizní komise a schválení usnesení z dnešní Výroční členské schůze následovalo promítnutí 

filmu Děda.Schůze se zúčastnilo 200 členů 

................................................................................................................................................................... 



BŘEZEN 

 

Ve čvrtek 2.března uskutečnila se  návštěva zámku Kinských.Návštěvy výstav se zůčastnilo 38 seniorů. 

 

 

Kromě Háčkovaných dějin tam byly vystaveny modely letadel,dobové fotografie.Na fotografii je 

výroční trh na náměstí někdy po 1.světové válce. 

.................................................................................................................................................... 

V pátek 3.3.2017 uskutečnil se zájezd do Ostravy na činohru "Hostinec U kamenného stolu".Děj se 

odehrává ve světově proslulých lázních Džbery pod Skálou.Lázně jsou poklidnýmmaloměstemkam 

jezdí lidé se léčit nebo relaxovat na letní byt.To je i případ rodiny Dynderovy,která se svými dvojčaty a 

synem navštíví vyhlášený Hostinec U kamenného stolu.Tam vládne Božena Tatmužová a její manžel 

Šimon.Příjezd dvou slečen neujde místním donchuanůmGastonu aPercymu.A též synovcům 

Tatmužovým,rozhádaným bratrům Tomáši a Spytihněvovi. A aby toho nebylo málo, do města dorazí i 

dramatický umělec Benno Mertens, který se zamiluje do Boženy Tatmužové.Bláznivý a malancholický 

děj. 

Zůčastnilo se 49 seniorů,kteří byli velmi spokojeni. 

 

 

  



 

 

............................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 9.3.2017 proběhla oslava MDŽ na které zahrál na harmoniku Martin Nauš.Přítomno 50 lidí.

 

 



.......................................................................................................................................................... 

Ve čtvrtek 16.března uskutečnil se v KS "Bleší trh".Trh měl dobrou úroveň -prodat nebo vyměnit 

přišla řada lidí.

 

.......................................................................................................................................................... 



Ve čtvrtek 23.3.2017 proběhla Přednáška k požární bezpečnosti.Z Hasičského záchranného sboru 

Zlínského kraje přednášela Ing Anna Hubová.Přítomno 34 posluchačů.

 

 

................................................................................................................................................................... 

 

V pátek 31.března uskutečnilo se v KS "Jarní zpívání mužského sboru BESEDA pro seniory".Velmi 

dobrá úroveň.přítomno 60 posluchačů. 

 

............................................................................................................................................................. 



DUBEN 

Ve čtvrtek 6.dubna proběhla v KS beseda s promítáním na téma Jak se baví lidé v Paříži.Promítal pan 

Petr Janza.Viděli jsme ukázky z kabaretu a ukázky písní pěveckého kvarteta IL DIVO. Přítomno 50 

spokojených posluchačů.

 

 

................................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 13,dubna proběhl Velikonoční Workshop-velikonoční ukázky výroby kraslic.Účast nebyla 

vysoká-20 seniorů.Vystavené díla byla velmi zdařilá,stála určitě za shlédnutí. 

 

 

 

  

 



 

 

Ve čtvrtek 20.dubna vystoupil soubor POHODA s novým pásmem -Písně našeho mládí.Vystoupení 

bylo velmi zdařilé.Přítomno 65.posluchačů. 

 



Dne 27.dubna uskutečnila se v KS přednáška p.Patíka z BESIPU Zlín na téma Bezpečnost silničního 

provozu a nejen to.Přednáška velmi dobrá.Přítomno 60 posluchačů.

 

 

................................................................................................................................................................... 



KVĚTEN 

V pátek 5.května uskutečnila se v KS Májová veselice.K tanci a poslechu hrál p.Holec.Přítomno 45 

seniorů. 

...................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 11.května uskutečnil se v KS DEN MATEK.Vystoupily děti z mateřské školky ze Seifertovy 

ulice se svým pásmem k tomuto svátku. Po vystoupení dětí hrál ženám p.Martin Nauš.Přítomno 51 

seniorů.

 

 

................................................................................................................................................................. 

 

V úterý 16.května uskutečnil se zájezd KS Bučovice,Slavkov a Mohyla u Slavkova.Zůčastnilo se 45 

spokojených účastníků. 

 

................................................................................................................................................................. 

Ve čtvrtek 18.května zorganizovala členka výboru p.Liba Valoušková Výstavu Patchwork.Výsta 

va byla velmi pěkná,zůčastnila se řada vystavovatelek ale účast seniorů byla malá-podívat se přišlo 15 

lidí. 



 

................................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 25.května uskutečnilo se setkání s jubilanty za 1.pol 2017. 

 

Dvorská Libuše Ondračková Julie Kunovská Marie 

Chlápek Zdeněk Lichman Karel Cermanová Marie 

Vojtěchová Věra Juříčková Jaroslava Gundová Marie 

Hynková Marie Šečíková Blaž. MUDr Palacká Zdenka 

Hurdálková Jaroslava Aujezdský Jaromír Žilinská Viera 

Volková Květuše Žlebek Antonín Rosová Libuše 

Křetínská Milada Machainová Libuše Rychtarik Ivan 

Jansa Petr Vlčková Míra Rosa Jiří 

Skalková Ludmila Gadasová Ludmila 



ČERVEN 

Ve čtvrtek 1.června promítnul p.Zeť  na přání členů Klubu film Anděl Páně 2.Vzhledem k tomu, že 

mnozí členové tento zdařilý film viděli poprvé bylo promítání velmi úspěšné.Přítomno 38 seniorů. 

 

............................................................................................................................................................ 

 

Ve čtvrtek 8.června uskutečnila se v KS beseda s místostarostkou pí.Yvonou Vojáčkovou na téma 

REVITELIZACE NÁMĚSTÍ.Beseda byla velmi zajímavá.Bylo tam také hodně dotazů což svědčí o tom 

že důchodce zajímá co se ve městě děje ,co se chystá.Účastnilo se 51 členů.

 

 

................................................................................................................................................................... 

V úterý 13.června uskutečnil se zájezd KS -Úsov,Loštice, Litovel.Zájezd organizoval Rudolf 

Zachrdla.Zámek Úsov se svými sbírkami loveckých trofejí,Loštice s tvarůžkami a Litovel náměstím a 

především pivovarem plně uspokojily 58 účastníků. 



 

 

 

................................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 15.června promítnul Ing Mareček DVD ze zájezdu do Mariánských Lázní a okolí.Vlázních 

byla řada seniorů na léčení,někteří chlapi sloužili v Mariánských Lázních na vojně tak jim promítnuté 

DVD vrátilo vzpomínky.Přítomno 21 členů. 

 

................................................................................................................................................................... 

 

 

Večtvrtek 22.června uskutečnila se v restauraci Přístav Tradiční škvařenice.Hrálo "Dívčí harmonikové 

duo NEZMAR".Počasí přálo,pivo bylo správně vychlazené,nálada před prázdninama dobrá.Přítomno 

59 seniorů. 

 



 

 

 

 

................................................................................................................................................................ 

Ve čtvrtek 29.června promítnul p.Zeť film "Jak básníci čekají na zázrak"Přítomno37 spokojených 

posluchačů. 



ZÁŘÍ 

Dne 1.září uskutečnil se zájezd KS do Národního divadla moravskoslezského v Ostavě na operu Jesus 

Christ Superstar. 

Nejslavnější rocková opera 20.století se stala během 20.let od české premiery legendární 

klasikou.Ostravská inscenace je odrazem doby,místa a lidí,pro které vzniká.Pašiový příběh,klasická 

rocková hudba a neklidné srdce města,ve kterém žijeme. 

Zůčastnil se plně obsazený autobus.Opera úžasná,maximální spokojenost. 

............................................................................................................................................................... 

Ve čvrtek 7.září uskutečnil se u Sokolovny každoroční  táborák.Počasí bylo vyhovující,k poslechu na 

harmoniku zahrála Maruška Suchánková,zazpívala Olga Drozdová.Zůčastnilo se 30 seniorů.

 

.................................................................................................................................................................. 

 

Ve čtrtek 14.září proběla v KS přednáška O životě včel.Přednášel p.Jiří Rosa.Velmi zajímavou a 

poutavou přednášku sle dovalo přes 50 posluchačů. 

 



 

 

 

................................................................................................................................................................ 

 

V úterý 19.září uskutečnil se zájezd KS na zámek v Miloticích a a do vinného sklípku.Zůčastnilo se 54 

seniorů.Všichni zůčastnění byli velmi spokojeni. 

................................................................................................................................................................. 

 

V pátek 22.září zahrála k poslechu i tanci Westernová skupina z Hranic na Moravě.Zůčastnilo se 60 

posluchačů.Skupina je známa řadě účastníků z dovolené,hraje výborně a měla velký ohlas. 

 

 

 

 



 

 

 

.................................................................................................................................................. 

  



ŘÍJEN 

Ve čtvrtek 5.10 uskutečnilo se v KS  Posezení při harmonice.Hrál p.Křenek s dcerou.Přítomno 39 

posluchačů.

 

................................................................................................................................................................... 

 

V sobotu 7.října uskutečnil se zájezd KS do Národního divadla moravskoslezkého na operu 

Tajemství.Zůčastnilo se 41 seniorů. 

Tajemství je komická opera Bedřicha Smetany o třech dějstvích z let 1877-78. 

PříběhKalinů a Malinů upomíná na Romeo a Julii.Děj je zasazen do prostředí romantického Bezdězu 

vonícího chmelem. Vše Provedení na vysoké úrovni,rovněž výprava.Účastníci velmi spokojeni skončí 

dobře. 



.

 

 

................................................................................................................................................................... 

 

Ve čtvrtek 12.října přednesla místostarostka Vojaczková přednášku na téma -Historie mostů ve 

Valašském Meziříčí.Přednášky se zůčastnilo 42 seniorů. 

Přednáška byla velmi zajímavá,paní Vojáczková doplnila celou řadu dalších informací. 



 

...........................................................................................................................................  

 Ve čtvrtek 19října vystoupil v KS soubor Pohoda s pásmem Soubor POHODA po 30.letech. 

 

Přítomno 57 spokojených posluchačů. 

Ve čtvrtek 26. října přednesl Ing. Tvrz přednášku na téma TOULKY ITÁLIÍ. Zajímavé vyprávění 

poslechlo 45 posluchačů. 


