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.

ŘÍJEN
Ve čtvrtek 4.října uskutečnila se v KS přednáška zástupce České policie na téma Sebeochrana pro
seniory.Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami přímo s posluchači.

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

Ve čtvrtek11.října uskutečnila se přednáška p.Zachrdla Milana na téma TGM a legionáři.Přednášející
doplnil přednášku o celou řadu fotografií,dobových novinových článků,časopisů.Tím že výstava
dokumentů byla ve vedlejším sále ,lidi chodili sem a tam ztratila přednáška švich.Musíme pro příště
takové přednášky jinak zorganizovat.

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

Ve čtvrtek 18.října byla stejně jako každý měsíc uspořádaná v KS Taneční zábava.Hudba p.Robert
Šváb.

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

Ve čtvrtek 25.října uskutečnila se v KS společná přednáška Hasičského sboru a Městské policie na
téma Jak zabezpečit byt a chování při mimořádných událostech.
Přednáška velmi zajímavá od obou přednášejících,doplněná videem.Posluchači na závěr přednášky
obdrželi drobnépředměty.

I přesto že na toto téma se často mluví v rozhlase a televizi je vítané se problémem na půdě KS
zabývat.

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

V pátek 26.října uskutečnil se zájezd na balet Don Quijote v Ostravě.
Don Quijote nabízí vedle své zábavnosti hlavně efektivní tancování a soubor baletu má co nabídnout i
v ryzí klasice! Na prvních představeních v této sezoně se jako dvojice Kitri-Basil představili Sawa
Shiratsuki a Sergio Méndez Romeo,kteří jsou tanečně sladěný,energií sršící zamilolovaný pár.
Diváci se také mohou těšit na výrazné herecké akce a humor Petra Sýkory,Jiřího Sedláčka a Davida
Janoška v rolích Dona Quijota,otce Lorenza a Camacha.

LISTOPAD
Ve čtvrtek 8.listopadu uskutečnily se v KS Martinské hody.Pečené kačeny se zelím a knedlíkem byly
objednány u dodavatelské firmy.Zájem byl slušný,bylo vydáno přes 90 porcí.Dotovaná cena jedné
porce byla 100Kč.Hudbu zajištoval p.Robert Šváb.

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

Ve středu 14.listopadu uskutečnil se zájezd KS na nákupy do Polského Těšína.Zájem byl vzhledem k
ceně zájezdu (100Kč) slušný.

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

Ve čtvrtek 15.listopadu uskutečnilo se setkání s jubilanty za 2.pololetí 2018.Jednalo se o tyto
jubilanty.
Dubníčková Jana

VM-Kraiczova 1042

Knollová Anna

VM-Zašovská 736

Marečková Alena

VM-Čapkova 689

Janečková Jana

VM-Šafaříkova 49

Wicjeková Květoslava VM-Nádražní 107
Valášková Karla

VM-Podlesí 54

Holčáková Anna

Krhová 139

Vojvodíková Pavlína

VM-Křižná 679

Michnová Marta

VM-Čajkovského 597

Zachrdlová Anna

VM-Seifertova 696

Humeníková Růžena

VM-Tolstého 1137

Dobešová Jarmila

VM-Jiráskova 432

Lenhartová Marie

VM-Sklářská 186

Šindelářová Eva

VM-Nerudova 11

Odstrčilová Dagmar

VM-Na Příkopě 11

Vašků Jaroslava

VM-Čajkovského 624

Nestávalová Marie

VM-Čapkova 687

Vlčková Vlasta

VM-Kraiczova 1042

Kolman Jaromír

VM-1.máje 1034

Seidlová Zdena

VM-Seifertova 696

Kabeláčová Marie

VM-Smetanova 1024

Heřman Karel

VM-Družstevní 1077

Jílek Josef

VM-Vsetínská 457

Palátová Ludmila

VM-Havlíčková 1188

Skočková Libuše

VM-Zašovská 728

Havranová Marie

VM-Juřinka 100

Lvová Marie

VM-Příční 7

Plevová Eva

VM-M.Alše 587

Riedlová Helena

Oznice

Malá Ludmila

VM-Palackého 446

Kopřivová Jana

Domov pro seniory Rožnov

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

V pátek 16.listopadu uskutečnil se zájezd do divadla v Ostravě na představení "REBEKA".
Příběh začíná ve 20.letech minulého století a vychází z románu spisovatelky Daphne du Maurierové.
Zámožný anglický šlechtic Max de Wintr,jehož zbožnovaná manželka přišla o život,se v Monte Carlu
zamiluje do dívky která pracuje jako společnice u americké milionářky.Láska je opětována a Max
nabídne děvčeti sńatek.
V Anglii je však situace velmi těžká pro chudou mladou ženu,trvá určitou dobu než zvládne přerod ze
sirotka na sebevědomou dámu.

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

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhl v KS tradiční Bleší trh.

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

Ve čtvrtek29.listopadu promítnul Ing Mareček vlastní DVD ze zájezdu na Orlí hnízdo a Solnou
komoru.Přednáška byla vcelku dobře přijata. Účast byla nízká.

PROSINEC
Dne 6.prosince uskutečnil se v KS Koncert žáků ZUŠ Alfréda Radoka.Žáci od nejmenších až po nejstarší
předvedli seniorům své znalosti hry na hudební nástroje.Někteří vystoupili se svými učiteli jiní hráli
solo.Vystoupení bylo velmi milé a vydařené.

.............................................................................................................................................................
Ve čtvrtek 13.prosince uskutečnila se Beseda o nepojistných sociálních dávkách.Vystoupila pí
Stržínková se svými spolupracovníky. Beseda velmi poučná,řada seniorů získala kontakt pro případ

potřeby.

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

V pátek 14.prosince uskutečnil se zájezd do divadla v Ostravě na divadlo Paní Bovaryová.
Jedná se o adaptaci francouského románu jenž patří mezi základní kameny světové literatury.Mladá
Ema touží žít a snít a její až po uši zamilovaný muž Karel by jí rád splnil,co jí na očích vidí.To,po čem
Ema skutečně touží jí však dát nemůže.
Romantické sny se utápí v propastné ordinérnosti a všude přítomná nuda francouského maloměsta a
touha po vzrušení je čím dál větší.....
Jak tenká je hranice mezi splněným snem a osudovou chybou?

Ve čtvrtek20.prosince uskutečnilo se v KS Posezení při svíčkách.Koledy zazpívala POHODA.
Tato akce je tradičně velmi milá,přináší předvánoční náladu.K souboru se přidávají všichni přítomní
včetně ředitele JKZ p Romana Štěrby a pí Králové.Tentokrát nás poctila návštěvou i místostarostka pí
Odstrčilová.

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

V pátek 28.prosince se uskutečnil v KS SILVESTR 2018.Původně v plánu byla účast v maskách z
půjčovny KS avšak nakonec nikdo v masce nebyl.
Na program připravily členky souboru POHODA vystoupení Pražských Pepiček, Olga Drozdová s
Maruškou připravily směs písniček při harmonice.Hudbu zajistil Robert Šváb.
Nálada byla dobrá,lidé se spontánně přidávali vtipem,vyprávěním.

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

