KRONIKA 2018
LEDEN
Dne 4.ledna 2018 uskutečnil o se v KS Vzpomínkové odpoledne k 30.výročí založení KS.Předseda pan
Zeť promítnul DVD ze Silvestra z roku 2004 a 2006 kde vystupoval soubor POHODA pod vedením
pana Chlápka.Řada pamětníků si na tato vystoupení vzpoměla.V té době byl KS v prostorách za
hotelem Apollo,bylo tam hodně místa a účast byla veliká.Vzpomínky sledovalo 41účastníků.

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

Ve čtvrtek 11. ledna, uskutečnila se v KS taneční zábava s hudbou BOBY. Tato hudba vystupovala v KS
poprvé a uvedla se velmi dobře. Přítomných bylo 38 seniorů.

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

Dne 18.1.2018 byla na programu Beseda s pí.místostarostkou Wojaczkovou k úpravě stavební
proluky na Masarykové ulici ale tato se pro nepřítomnost místostarostky změnila na diskuzi k mostu
a jiným úpravám v městě s Ing Zajícem. Přítomno 41 seniorů.

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

Ve čtvrtek 25.1.2018 se pro nemoc neuskutečnila beseda Finanční gramotnost pro seniory. Místo
toho promítnul p.Zeť film pro pamětníky.

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

ÚNOR
Dne 1.února v KS pokračovalo promítání DVD Silvestr 2006 a 2009.Soubor POHODA tam předvádí
různá pásma,návštěvnost byla velká.Pěkná vzpomínka.
...........................................................................................................................................................

Ve čtvrtek 8.února proběhla v KS beseda o Portugalsku.Přednášel náš člen p.Jiříček.Přednáška velmi
zajímavá doplněná promítáním.Sledovalo přes 40 pozorných posluchačů.

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

Ve čtvrtek 15.února uvedl p.Petr Janza Operetní melodie ze známých operetek.Pan Janza již podruhé
zaujal více jak 50 posluchačů výběrem melodií a výkladem

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

Dne 22.února uskutečnila se ve velkém sále KZ Výroční členská schůze.Účast byla 170členů.Celkově je
v KS 240 platících členů.
Moderátorkou byla pí. Vosmeková,zapisovatelkou pí.Grigová.Pozvání na Výroční schůzi KS přijali:
Za MěÚ Valašské Meziříčí p.starosta Bc Robert Stržínek,za KZ ved.inf centra Marek Vala,starosta
Poličné p. Vladislav Místecký.
Na schůzi se představila firma ITAWACS SOLUTION-p.Satola a pí.Pelcová.
Po uctění památky minutou ticha za zemřelé členy KS v minulém roce následovala zpráva předsedy
KS p.Zeťe.Ve zprávě zhodnotil Celkovou činnost KS za minulý rok,práci jednotlivých členů
výboru,spolupráci s Mě Ú Valašské Meziříčí.Naznačil práci výboru v roce 2018.
Novým členem výboru se stal p.Robert Šváb který bude mít na starosti poznávací zájezdy.
Přítomné pozdravil starosta Stržínek,starosta Místecký.
V diskuzi vystoupila pí. Mikušková-o práci souboru POHODA,pí.Vosmeková-o zájezdech do
divadla,p.Lacko-doporučil větší propagaci práce KS.
Na závěr schůze vystoupila cimbálová muzika POLAJKA.

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

BŘEZEN
Ve čtvrtek 1.března uskutečnila se v KS Beseda o Pobaltí.Pobaltí navštívil v roce 2017 Ing Oldřich
Mareček kterýspolu s manželkou pobalské republiky Litvu,Lotyšsko a Estonsko navštívil.Pořídil z cesty
DVD které na besedě promítnul spolu s výkladem.
Přítomno bylo 35 posluchačů.
............................................................................................................................................................

Ve čtvrtek 8.března uskutečnila se taneční zábava K Mezinárodnímu dni žen.K poslechu a tanci hrál
p.Robert Šváb.Přítomno bylo přes 80 seniorů.Řada členů se do KS nevlezla.

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

.

Dne 13.3.2018 uskutečnil se zájezd KS do Národního divadla moravskoslezkého na komedii Štastni ve
třech.
Komedii napsal francouzský dramatik Eugene Lobiche. Hru nastudoval režisér Janusz Klimsza.
Lidé mohou být šťastni ve třech, ale nesmí o sobě navzájem vědět, dal by se ve zkratce shrnout děj
hr.

Hru navštívilo 42 spokojených diváků

..............................................................................................................................................................
Ve čtvrtek 15.března v KS se uskutečnila ochutnávka vína s povídáním o víně.Akci uskutečnila
pí.Brouwerová ve své režii.Besedy se zůčastnil starosta města pan Stržínek spolu s řed.JKZ

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

Ve čtvrtek 22.března navštívili členové KZ Výstavní a galerijní centrum v zámku Žerotínů.Výstav se
zůčastnilo 40 seniorů.

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

Ve čtvrtek29.března uskutečnila se pod vedením pí Valouškové Výstava velikonočních
dekorací.Výstava velmi zdařilá.

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

DUBEN
Ve čtvrtek 5.dubna přednesla Ing Anna Hubová z místního Hasičského sboru -Prezentaci
mimořádných událostí v oblasti Hasičského záchranného sboru v ČR.Vzpoměla
povodně,orkány,hromadné nehody na dálnici,požáry lesa v Bzenci atd.Přednáška tradičně zajímavá
.Přítomno 32 seniorů.
..............................................................................................................................................................

Ve čtvrtek 12.dubna přednesl p.Jiříček zážitky z dovolené na ostrově RHODOS.Zajímavá přednáška
doplněná snímky.Přítomno 33 seniorů.

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

Dne 19.dubna uskutečnila se v KS přednáška-Nebezpečí a ochrana v silničním provozu.Přednesli
nprap.BC Malcharzik a Patík z BESIP Zlín.Přítomno 48 seniorů.

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

Ve čtvrtek 26.dubna vystoupil v KS soubor POHODA.Zazpíval Moravské dvojzpěvy od Antonína
Dvořáka.Přítomno 52 seniorů.

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

KVĚTEN
Ve čtvrtek 3.května vystoupil v KS p.Joch,emeritní pracovník Moravskoslezkého divadla v Ostravěs
pásmem-Za oponou divadelní scény.Vzpoměl svoje začátky v divadle,zážitky,práci rekvizitáře a práci v
Ostravské televizi.Ve svých 87 letech je neobyčejně čilý.Svědčí o tom zazpívaná píseň na závěr
vystoupení.Přítomno 49 posluchačů.

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

Ve čtvrtek 10.května uskutečnila se v KS Májová veselice.K tanci a poslechu hrál p.Robert Šváb.
Přítomných 58 účastníků se dobře bavilo.Pro zpestření byla uspořádaná tombola s pěknými věcnými
cenami.

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

Dne 17.května uskutečnil se zájezd KS na Sv.Kopeček u Olomouce a exkurzi do Čokoládovny Nestle
Olomouc.Zůčastnilo se přes 50seniorů

.

Zájezdu nepřálo počasí.Nic méně byli všichni spokojeni.
.................................................................................................................................................................
Dne 24.května uskutečnila se v KS Výstava výrobků Patchworku.Výstava velmi pěkná,zvyšuje se i
počet návštěvníků.

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

Ve čtvrtek 31.května uskutečnilo se setkání s jubilanty za 1.pol.2018.

Jubilanti 1. pololetí 2018
Ficková Miroslava

Hromadová Marie

Rychtariková Ludmila

Urbanová Dagmar

Dvorská Libuše

Koňařík Jan

Nosková Helena

Mitášová Josefa

Hlavicová Anna

Krejčí Miroslav

Bílková Libuše

Folta Karel

Šlosarová Věra

Ševečková Ludmila

Soušková Květa

Slávová Zdeňka

Juřicová Alice

Čápová Ilona

Fiurášek Josef

Vojtěchová Věra

Onderková Anna

Piškula Jaroslav

Pernická Zdenka

Tököltová Jarmila

Babicová Hana

Ondroušek Antonín

ČERVEN
Ve čtvrtek 7. června vzpomněli jsme na zájezdy uskutečněné KS v létech 2012-2017.Ing Mareček
promítnul na přání většiny zúčastněných DVD ze zájezdu do Karviné ze září 2014.Promítnul také
vlastní záznam Sakrálních památek z Valašského Meziříčí a okolí.
Přítomno 40 posluchačů.
....................................................................................................................................................
V uterý12.června uskutečnil se zájezd KS do Arboreta Paseky. Toto arboretum vybudované před
10lety na místě skládky odpadů zaslouží pozornost. Rok od roku přibývají další a další druhy květin a
keřů.Zájezdu se účastnilo 42 seniorů.
..........................................................................................................................................................
Ve čtvrtek 14. června Promítla pí Hrstková záběry ze Sardinie, kterou navštívila s dcerou před dvěma
lety. Přítomno 39 posluchačů.

..................
...............................................................
Ve čtvrtek 21. června uskutečnil se v KS Bleší trh. Nabídka byla tentokrát slabá. Termín konání se kryl
s dalšími aktivitami členů KS.
...................................................................................................................................................................

Ve čtvrtek 28. června uskutečnilo se v KS rozloučení s pololetím. Zahrál a zazpíval p. Martin Nauš.
Spolu s ním se přidal p. Machanec.
Nálada výborná, účast 62 členů.

ZÁŘÍ
Dne 6. září uskutečnil se na dvoře Sokolovny táborák pro seniory. Pro členy klubu byly připraveny
špekáčky,chleba,víno.Hrál p.Martin Nauš. Příznivé počasí přispělo k hojné účasti.

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

Ve čtvrtek 13. září uskutečnila se v KS přednáška pí. Zdislavy Odstrčilové o Taiwanu. Přednáška velmi
zajímavá. Přítomno 39 seniorů.

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

Ve čtvrtek 20.9.2018 uskutečnilo se v KS taneční odpoledne. Hrál p. Robert Šváb.

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

Ve čtvrtek 27.09.2018 se uskutečnilo Povídání o opeře -Země úsměvů. Provedl p.Zeť.

