ROK 2013

V letošním roce došlo ke změně názvu
našeho klubu. Dosavadní Klub důchodců se
změnil na Klub seniorů.

Leden 2013
První akcí v novém roce
byla návštěva představení Carla
Goldoniho Poprask na laguně. Do
ostravského Dvořákova divadla
odjelo už 4. ledna 44 milovníků
divadla. Typická italská komedie
znázornila
život
rybářského
městečka z okolí Benátek, který se
odehrává především na ulici:
ženské hádky, milenecké spory a
usmiřování, snaha získat peníze,
ženicha atd. Dojmy účastníků byly
rozdílné.

……………………
10. ledna návštěva výstavy betlémů v zámku Kinských. Mohli jsme si prohlédnout
betlémy z papíru, dřeva, slámy apod., které byly zapůjčeny od soukromých sběratelů.
Zúčastnilo se 24 členů.
……………………
17. ledna přednáška Whisky z rodiny destilátů, přednášel pan Ing. Mana, který
seznámil účastníky s historií výroby tohoto skvělého nápoje. Díky finančnímu příspěvku KS
mohlo 18 přítomných ochutnat různé vzorky vzácného destilátu.
……………………
24. ledna Čaj o třetí, harmonika paní Marie Suchánková, zpěv paní Olga Drozdová.
Účast 24 členů, kteří si s chutí zazpívali spolu s účinkujícími.

Únor 2013
7. února přednáška Zámky na Loiře, přednášel Ing. Tvrz. Zajímavá přednáška pro 32
posluchačů, doplněná bohatou fotodokumentací přednášejícího.
…………………….
15. února ples seniorů, hudba pan Holec. Záběry 42 tanečníků se nepovedly, tak
aspoň foto z losování tomboly.

……………………………
Noc v Benátkách,
komická opereta Johanna
Strausse ml. byla dalším
představením, na které se
členové
klubu
vydali
v pátek
22.
února.
Autobus byl zcela plný –
50 účastníků. Atmosféra
karnevalu,
kouzelné
melodie,
výprava
od
Adolfa Borna a výkony
herců divadla A. Dvořáka v
Ostravě zcela uspokojily
všechny diváky.

Výroční schůze Klubu seniorů, 28. února 2013 v kině SVĚT.
Od 8:00 hod., probíhala prezence a výběr členských příspěvků. Účast menší než v minulosti.

Vlastní program započal v 8:30 hod., kdy moderátor schůze pan Rudolf Zachrdla přivítal členy
Klubu, hosty z Městského úřadu a z Kulturního zařízení. Po zvolení návrhové a volební komise
přednesl výroční zprávu za rok 2012 předseda Klubu pan Jindřich Zeť.

zleva: členové výboru KS paní Eva Grigová, pan Rudolf Zachrdla, předseda KS pan Jindřich Zeť,
místostarosta města pan MUDr. Miroslav Krchňák, místostarosta města pan Mgr Jiří Pernický,
ředitel KZ pan Roman Štěrba, ekonomka KZ paní Eva Králová.
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KD ZA ROK 2012:
Vážení členové Klubu důchodců, vážení hosté a příznivci. Je to již, ani se tomu nechce věřit, rok od
minulé výroční schůze. Nastává proto čas podívat se trochu na rok 2012 a v této výroční zprávě bych chtěl
popsat, co se v klubu událo.
Výbor klubu má 15 členů. Každý člen výboru má na starosti nějaký úsek, který řídí a je za jeho řádný
chod zodpovědný. Revizní komise je tříčlenná.

Správkyní klubu je pí. Marta Torhanová spolu spí. Vobořilovou. Tato funkce je náročná na čas, a hlavně
na práci v KD. Má na starosti nejen obslužnost klubu, ale také úklid a sladění různých akcí, které v klubu
probíhají. Patří jim za to opravdu velký dík, zvláště když vše funguje k všeobecné spokojenosti.
V r. 2012 byly uskutečněny různé přednášky např. Jižní Valašsko, přednášející Ing. Mana, uskutečnily se
prohlídky restaurovaného zámku Kinských v Lešné. Na MDŽ se uskutečnilo zábavné odpoledne s tancem, kde
hrál Zdeněk Holec. Proběhl také Bleší trh, kde byla hlavní organizátorkou pí. Ottová, za což jí je třeba
poděkovat. Aktivní jsme byli, co se týká besed nad historií našeho klubu, kdy se promítaly sestřihy
nejzajímavějších akcí, které máme na externím HD. Je zde zachycena historie našeho klubu. Z dalších můžeme
vzpomenout besedu s promítáním fotografií „Cesta do Albánie“ v podání Ing. Tvrze. Jednou z velmi vydařených,
akcí bylo posezení v Bavorském dvoře, na škračenici vajec a na podzim při grilovaných kolenech. Tuto akci jsme
pro velký zájem museli opakovat. Mohli bychom vzpomenout i další, ale ty jsme spolu určitě prožili a přispěly
k dobré náladě. Snad nejmilejší bylo vystoupení dětí z mateřské školky na Mikulášské besídce za Seifertovy
ulice. Přispěl k tomu i pan Chlápek svou rolí Mikuláše.
Pro přehled uvádím: konalo se 9 přednášek, uskutečnily se 4 zájezdy, navštívili jsme 6 divadelních představení,
shlédli jsme 5 filmů, uspořádali jsme 4 taneční odpoledne včetně plesu a dalších 15 různých akcí.
V klubu důchodců se schází k různým příležitostem, k výborovým i řádným schůzím členové klubů
filatelistů, zahrádkářů, turisté, SPCCH, vojenští důchodci a tělesně postižení, ale i společenství majitelů bytů
v jednotlivých domech. Ve velkém sále bývá volební místnost okrsku č. 11.
Jak jistě víte, už mezi námi není náš výborný kameraman p. Hynek. Pro záznam různých akcí v Klubu
potřebujeme někoho, kdo by je mohl natáčet na kameru. Pokud má někdo zájem o tuto práci, přihlaste se u
předsedy, nebo někoho z výboru.
Za další bych chtěl poděkovat p. řediteli KZ za to, že umožňuje návštěvy různých pořadů pořádaných
v rámci KZ pro naše členy za snížené vstupné. Chci také požádat vás členy, pokud máte chuť pracovat ve výboru
KD, přihlaste se.
Další práce na vysoké úrovni odvedl tradičně pěvecký soubor POHODA:
Soubor měl v r. 2012 25 členů. Z toho 20 žen a 5 mužů. Vedoucím souboru je p. Chlápek, na klavír
doprovází p. Jansa.
Začátkem r. 2012 bylo zahájeno studování pořadu „Pohoda vzpomíná na 20 let svého trvání.
11. dubna vystoupil soubor v Rožnově pro domov důchodců s pořadem „50 let zpívání K. Gotta.
26. dubna přispěl soubor svým vystoupením v pořadu pro jubilanty Klubu.
11. května proběhla beseda ke 20 letům souboru POHODA.
7. června provedl soubor velký pořad „20 let zpívání souboru Pohoda“.
16. června se soubor zúčastnil zájezdu do družebního města Čadca.
4. října zopakoval soubor velký pořad „20 let zpívání souboru Pohoda“.
18. října připravil soubor druhý pořad pro jubilanty Klubu.
10. listopadu připravil soubor pořad pro hosty z družebního města Čadca.
13. prosince uskutečnil soubor pořad pod názvem „Vánoce přicházejí“.
14. Dalším tradičně dobrým pořadem byl předčasný Silvestr v klubu.
Tímto pořadem ukončil vedení souboru p. Z. Chlápek a předal vedení a pomyslnou taktovku pí. Janě
Mikuškové.
Jubilanti:
V r. 2012 se v každém pololetí uskutečnilo setkání jubilantů, našich členů, kteří v tomto pololetí dovršili
své kulaté jubileum. Soubor Pohoda připravil pokaždé pro jubilanty půlhodinový pořad písniček. Pro oslavence
bylo připraveno malé občerstvení sestávající se z párku, kávy, koláče a kytičky s malou pozorností. Pro vaši
představu byl počet jubilantů v I. pololetí 26 a v II. pololetí 25. Největší zásluhu na organizování, zasílání
pozvánek a řízení těchto setkání má členka výboru pí. Marta Torhanová.
Ženy ženám:
Schází se každé pondělí a zabývají se činnostmi ku prospěchu jak našich členek, tak i k radosti druhých.
Pomáhají si vzájemně radami i zkušenostmi z ručních prácí, probírají vaření, pečení a různé jiné zájmové obory.
Jejich činnost pokračuje i v období prázdnin. Navštěvují výstavy v zámku Kinských a také v Městské knihovně a
akcí pořádaných KZ . Členky se zapojily do charitativních akcí jako je sběr poštovních známek pro Charitu.
Některé členky také zpívají v souboru POHODA. V letních měsících pořádaly každý týden turistické procházky
okolím města. V závěru roku zorganizovaly „Bleší trh“. Aktivně se zapojily do příprav, hlavně výzdoby k
vánočním pořadům.
Cvičení jógy:
Probíhá dvakrát týdně a to v pondělí večer a v úterý odpoledne. Tato cvičení vede p. Rusek a pí
Wolnerová z MěÚ.
Kondiční cvičení pro seniory:
V našem Klubu nezapomínáme ani na tělesnou kondici našich členů. Každé úterý o půl deváté
dopoledne pořádáme cvičení při hudbě, kde si mohou zájemci uvolnit a protáhnout svaly a klouby celého těla.
Po dlouholeté cvičitelce Aleně Machové, které patří naše poděkování za její dlouholetou činnost, převzala toto
cvičení pí. Jana Mikušková.

Půjčování masek při KD:
V našem Klubu máme také půjčovnu maškarních kostýmů pro děti i dospělé. Půjčuje se v době
karnevalové sezony, pro jiné příležitosti, hlavně pro školní akce 1x týdně od 14-16hod.vždy ve středu. Půjčovna
je také náležitě využívána pro naše potřeby . K půjčování masek jsou stanovena pravidla, jak pro půjčování, tak
pro vracení. Za chod půjčovny odpovídaly pí. Machová A. a Juříčková J.
Také této činnosti se musela pro nemoc pí. Machová vzdát a tak se našly členky, pí. Knollová Anna
s Kukučkovou Annou, které tuto práci vykonávají. Pro představu, jak je tato činnost náročná, je třeba říci, že se
nejedná jen o půjčování, ale o různé přešívání zašívaní, žehlení, čistění atd.
Spolupráce s SPCCH:
Velmi úzká spolupráce je s SPCCH, vždyť většina členů SPCCH je také členy Klubu. Na výborových
schůzích, probíhajících jednou měsíčně, plánují další svou práci. V březnu byla výroční schůze a v červenci
proběhla rekondice na Horní Bečvě v hotelu Kahan s účastí 24 členů. Zúčastňují se všech akcí pořádaných Klubu.
Filmové videoprojekce v Klubu:
V r. 2012 proběhlo promítání skoro v každém měsíci. Byly to videoprojekce různého žánru. Jednalo se o filmy,
ale i o přednášky. Účastníci těchto akcí byli spokojeni, filmy byly vybírány členy Klubu.
Popis a hodnocení zájezdů v Klubu:
V roce 2012 jsme pro členy Klubu připravili 4 poznávací zájezdy, které byly účastníky hodnoceny velice
kladně.
V dubnu jsme navštívili město Frýdek-Místek, kde nás průvodkyně seznámila s historií města, která jsme si
společně prošli a navštívili jsme s průvodcem i poutní kostel panny Marie a expozice v místním zámku.
Odpolední program jsme věnovali návštěvě pivovaru Radegast v Nošovicích s ochutnávkou jejich piva. Zájezd
hodnocen velmi kladně.
Květnový zájezd jsme věnovali historii, kdy jsme navštívili Olomouc. Průvodce nás provedl historickou částí,
starým městem, Horním náměstím s prohlídkou radnice, Morového sloupu, pak kašen na Dolním náměstí, až
po Katedrálu sv. Václava. To vše s odborným výkladem. Kdy účastníci, kteří mají rodinu v Olomouci se vyjádřili,
že za mnoho let co k ní jezdí, se nedověděli tolik zajímavostí jako od našeho průvodce. Jistě normálnímu
smrtelníkovi z odjinud, není možno se podívat do předsálí do olomouckého primátora a pod, Měli jsme v plánu
ještě navštívit letecké muzeum, ale protože výklad o Olomouci byl tak zajímavý. Tak už jsme to nestihli, ale za to
jsme se stavili v Bystrovanském Horizontu.
Červen. Opět historie a exkurze. Navštívili jsme Prostějov, kde jsme prohlídkou prošli město k rodnému domu
Jiřího Wolkera, náměstí a radnicí a historickou část města. Také jsme se podívali, jak se v palírně u Zeleného
stromu vyrábějí různé destiláty. Samozřejmě s ochutnávkou 4 z jejich výrobků. Po obědě jsme navštívili Čechy
pod Kosířem, kde nás čekala prohlídka Hasičského muzea a muzea Kočárů, jedinečného u nás. Kdo měl zájem
ještě se prošel zámeckým parkem. Zámek je v současné době v rekonstrukci a tak jsme jej nemohli navštívit.
Poslední zájezd byl plánován do Znojma, ale vzhledem k tomu, že byl finančně dost náročný, změnili
jsme trasu, a navštívili jsme Kapličku na Soláni. Galerii u Hofmanů. Výrobu zvonů u p. ing. Tkadlece v Halenkově.
Na oběd jsme byli v masné výrobně u p. Filáka a nakonec jsme navštívili betlém v Horním Lidči. Všechny tyto
zájezdy našim členům přinesly nové poznatky a byli velice spokojeni. Je třeba podotknou, že např. na přípravě
zájezdu do Olomouce se podílela paní Marie Cermanová, která svými znalostmi jistě jeho zdárnému průběhu
pomohla
Bohužel. I když pro naše členy připravujeme cenově celkem dostupné zájezdy, máme kolikrát potíže
tyto obsadit a musíme přibírat i nečleny, abychom byli schopni uhradit zejména dopravu.
Mimo tyto zájezdy jsme za pomoci sponzorů hlavně CK Valašky uskutečnili jako odměnu za dvacetiletou práci
souboru Pohoda zájezd pro tento soubor a to do Mlýnské doliny Valašského muzea a na Pústevny, kdy mnohé
členky souboru by se už jinak asi nedostaly. Poděkování teda patří CK Valaška i MěÚ, který nám také na tuto
akci přispěl.
Pro letošní rok jsou připraveny následující zájezdy. V dubnu je to poznávací zájezd do Starého Zubří
na novou Kapličku, Frenštátu do Šmajstrlova mlýna na pohanku a dále do muzea Mlejn do Ostravy. V květnu
pak plánujeme Návštěvu Vagonářského muzea ve Studénce, prohlídku Bílovce s průvodcem a exkurzi v lázních
Klimkovice. V červnu bychom chtěli zajet na Slovensko a to do Staré Bystrice na Orloj a pak na Výchylovku na
úvraťovou železnici a do muzea liptovskej dediny. Poslední, zářijový zájezd plánujme pro seniory výjezd na
Lysou horu.
Po zkušenostech z uplynulých let jsme navázali spolupráci se senior centrem z Rožnova. Už v loňském
roce se naši členové zúčastnili zájezdů do termálních lázní v Maďarsku ( 8), a dále byli v Tatrách (6) pro letošní
rok opět,rožnovské senior centrum organizuje zájezdy a je jich poměrně dost. Někteří naši členové jsou již
přihlášeni do termálních lázní v Maďarsku a také je jich několik přihlášeno na podzimní zájezd na Šumavu a také
do Tater. Tato spolupráce nám umožňuje, aby se i naši členové podle zájmu dostali za celkem slušný obnos na
pobytové pětidenní zájezdy.
Zájezdy do divadel v r. 2012:
V r. 2012 se uskutečnilo 6 zájezdů do divadla. Opět jezdíme do Ostravy, která poskytuje pro seniory
padesáti procentní slevu vstupného na všechna představení, které má divadlo v repertoáru. Členové našeho
klubu často nenaplní potřebný počet, a proto doplňujeme zájezd i nečleny.

Pro Vaši informaci 6 představení v r. 2012 navštívilo celkem 273 lidí, to je průměr 45 lidí na představení.
Leden 2012 Bohéma – opera 41 účast
Únor 2012 Polská krev – opereta 42 lidí
Březen 2012 Divotvorný hrnec – muzikál 49 lidí
Duben 2012 Prodaná nevěsta 48 lidí představení ve Val. Meziříčí
Říjen 2012 Nabucco – opera 50 lidí
Listopad 2012 Dáma s kaméliemi - balet 43 lidí
Naše činnost při organizacích ve městě:
Pan Krejčí pracuje aktivně ve třech komisích:
1. V komunitním plánování sociálních služeb ve VM, a to v pracovní skupině “Komise pro zdravé město“.
2. V pracovní skupině „Osoby se zdravotním postižením a důchodci“. Manažerka je ředitelka Diakonie.
Dále se zúčastňuje aktivně ve fóru „Zdravé město“ skupina životní prostředí.
3. Vede jednání s Městskou policií pro zabezpečení spolupráce v oblasti bezpečnosti a sebeobrany důchodců.
Za tuto činnost mu určitě patří naše poděkování.
Výuka angličtiny:
Každé pondělí od 15hod. probíhá v KD kurz angličtiny pro pokročilé. Tento kurz má velmi dobrou úroveň. Je
zapotřebí vyzvednout obětavou a hlavně dlouhodobou práci pí. profesorky Vojtěchové, která tento kurz
neúnavně řídila a nyní dochází na konzultace, dle svého zdravotního stavu. Jinak se ve vedení kurzu střídají pí.
Ing. Gefingová a MUDr. Dufková.
Hodnocení:
Pokud mám hodnotit práci jednotlivých úseků, tak musím říci, že činnost všech byla na vysoké úrovni. Tradičně
soubor Pohoda, do nadprůměru se dostal odbor ženy ženám a to se svou akcí „Bleší trh“, která byla hodnocena
velmi vysoko.
Výtěžek z této akce byl věnován Charitě.
Na závěr bych vás chtěl požádat o náměty na pořádání přednášek, videopromítání filmů, ale i jiných
žánrů. Dnes můžu říci, že můžeme uskutečnit skoro veškeré vaše náměty a přání. Mrzí nás, že přes naši snahu o
atraktivitu jsou některé programy navštěvovány jen pár jedinci. To nás velmi mrzí.

Po zprávách o hospodaření Klubu (paní Odstrčilová) a revizní komise (paní Horáková)
následovala diskuze, ve které vystoupili zástupci města pan místostarosta MUDr. Krchňák
(jehož projev byl velmi neformální a srdečný), dále pan místostarosta Mgr. Pernický , ředitel
KZ pan Štěrba a také řada členů Klubu. Převažující témata: financování činnosti Klubu,
perspektiva umístění prostor Klubu, aktivní zapojení členů do činnosti Klubu apod.

Poté byl zvolen nový výbor Klubu seniorů v tomto složení:
Marie Cermanová, Eva Grigová, Cyril Horák, Eduard Kabeláč, Miroslav Krejčí, Veronika
Navrátilová, Dáša Odstrčilová, Ludmila Ottová, Marta Torhanová, Iva Vobořilová, Helena
Vosmeková, Václav Zátopek, Jindřich Zeť.

Následovalo schválení usnesení výroční schůze a po krátké přestávce byl účastníkům
promítnut film Vrásky z lásky. Výbor KS zajistil pro všechny účastníky i malé občerstvení –
díky!

…………………………..

Březen 2013
První schůze nového výboru KS se uskutečnila 6. března. Předsedou byl opět zvolen pan
Jindřich Zeť, místopředsedou pan Miroslav Krejčí.

VÝBOR KLUBU SENIORŮ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ V ROCE 2013
předseda: Jindřich ZEŤ 606 724 904
místopředseda: Miroslav KREJČÍ 603 341 272
zapisovatelka: Eva GRIGOVÁ 732 370190
Marie CERMANOVÁ 608 713 113
kulturní akce a zájezdy
Dagmar ODSTRČILOVÁ 774 508 334
pokladní v KS
Veronika NAVRÁTILOVÁ 723 003 489
finanční zabezpečení provozu KS
Marta TORHANOVÁ 606 259 967
vedoucí klubu a Jubilanti
Iva VOBOŘILOVÁ 604 319 022
materiální zabezpečení v KS

Václav ZÁTOPEK 776 177 833
zabezpečování provozu v klubu, kopírování
Eduard KABELÁČ 775 411 843
údržba a provoz v KS
Helena VOSMEKOVÁ 723 820 698
zájezdy do divadel
Cyril HORÁK 776 247 562
kulturní akce, jejich natáčení, vedení kroniky
Ludmila OTTOVÁ l 604 596 766
ženy - ženám

REVIZNÍ KOMISE:

Alena HORÁKOVÁ, Libuše FEJFAROVÁ, Václav KUBIČNÝ

Telefon v Klubu seniorů 739 927 477

…………………………….

Proběhly tradiční oslavy Mezinárodního dne žen v KS. 7. března vystoupil dětský
valašský soubor Ovečky a následovalo posezení s harmonikou – DUO NEZMAR. Zúčastnilo se
65 členů, kteří si po oficiálním programu s chutí zazpívali a zatančili.
………………….
14. března jsme si připomenuli výročí narození T. G. Masaryka zajímavou
přednáškou, kterou přednesl pan Milan Zachrdla. Své vystoupení doplnil dobovými
fotografiemi, pohledy, mincemi a známkami. Účast 19 členů.
…………………….

Partnerský Klub seniorů v Rožnově pod Radhoštěm uspořádal v sobotu 16. března
2013 1. setkání pěveckých sborů s názvem Zpívání pro radost. Na setkání nemohl chybět ani
náš sbor POHODA, který ve svém vystoupení podal solidní výkon. Početné obecenstvo
odměnilo všechny účinkující nadšeným potleskem a sbormistry kyticemi. Setkání ukázalo, jak
zpěv dokáže sblížit lidi a přinést krásné kulturní zážitky.
………………………
21. března další přednáška, tentokrát o víně, v podání paní Ireny Brouwerové
(vinotéka Vinopolis), doplněná ukázkami cukrářských výrobků paní Markéty Románkové
(jídelna Jako doma) . K dispozici byly ochutnávky obou produktů – 6 druhů vína a sladké
pečivo. Všem dvaceti účastníkům chutnalo.

……………………………
Tentýž den - 21. března odjelo 43 členů do divadla A.
Dvořáka
v Ostravě
na
muzikál Balada pro banditu.
Velmi zdařilá inscenace,
která všechny diváky plně
uspokojila a přiblížila jim
tvrdý až krutý život na
Podkarpatské
Ukrajině
počátkem 20. století. Autor
libreta
Milan Uhde text
zpracoval podle románu
Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj
loupežník a skladatel Miloš
Štědroň svou dramatickou
hudbou pomáhal dotvořit
atmosféru zapomenutého
koutu tehdejšího vznikajícího
Československa.

…………………………………..
Ve čtvrtek 28. března byl promítnut film na přání. Diváci, kterých se sešlo 31, si vybrali starý
český film Z českých mlýnů.

Duben 2013

Ve čtvrtek 4. dubna vyslechlo 20 účastníků přednášku zdravotní sestry paní Zdenky
Slavové Civilizační choroby. Původně měla přednášet MUDr. Jitka Vavříková, která se pro
pracovní zaneprázdnění omluvila a nahradila ji její dlouholetá spolupracovnice. V rámci
přednášky si téměř všichni přítomní nechali paní Navrátilovou změřit svůj krevní tlak a
hladinu cukru v krvi.
………………………………...

Jubilanti za 1. pololetí 2013. Členové KS, kteří v prvním pololetí oslavili nebo oslaví
své životní jubileum, dostali pozvání na setkání 11. dubna v Klubu, na kterém jim zazpíval
soubor Pohoda. Obdrželi také květinový dárek a malé pohoštění a měli tak možnost spolu
s přáteli a vrstevníky prožít příjemné odpoledne.

Bačová Alena
Bobek Antonín
Folta Karel
Herciková Svatava
Hrdá Anežka
Juřicová Alice
Krejčí Miroslav
Nosková Helena
Pastorčáková Jarmila
Pernická Zdenka
Skočková Zdenka
Soušková Květa
Tokoltová Jarmila
Vavříková Marie

……………………………………….

Bezděk Miroslav Ing.
Fišer Ludvík
Fraňková Eva
Hlavicová Anna
Juchelka Zdeněk
Klanicová Marie
Mitášová Josefa
Onderková Anna
Pelíšková Alena
Planková Olga
Slavová Zdeňka
Ševečková Ludmila
Urbanová Dagmar
Zollichová Libuše

Zdeněk Patík

………………………..

Senioři
v silniční
dopravě – to bylo téma
přednášky, či spíše besedy,
jež se uskutečnila ve čtvrtek
18. dubna v KS. Hlavním
přednášejícím byl krajský
koordinátor BESIP pan
Zdeněk
Patík,
jehož
vystoupení
bylo
nejen
odborně poučné ale i
zábavné. Se svými místními
zkušenostmi ho doplňoval
člen Městské policie pan
Pavel Kachtík. Za MěÚ se
zahájení zúčastnila
ved.
odboru dopravně správních
agend paní Ing. Soňa
Valchářová,
která
účastníkům rozdala reflexní
doplňky
pro
zvýšení
viditelnosti
chodců
i
cyklistů.
Hodnocení
přednášky bylo velmi dobré
avšak účast nevelká – 24
členů. Snad vlivem krásného
teplého počasí po dlouhé
zimě.

V neděli 21.
dubna odjela skupina 43
divadelních
příznivců
do ostravského divadla
Antonína Dvořáka na
představení
Jak
důležité je mít Filipa…,
autor Oskar Wilde.
Představení bylo velmi
vtipné
a
zábavné,
účastníci
zájezdu
odjížděli
mimořádně
spokojeni a příjemně
naladěni. Jak je vidět, i
činohra může diváky
zaujmout
a
skvěle
pobavit.

…………………………

V úterý 23. dubna v 8 hod. ráno se 38 členů klubu vydalo pod vedením paní Marie
Cermanové na poznávací zájezd do Starého Zubří, Frenštátu pod Radhoštěm a Ostravy.
Ve Starém Zubří jsme si prohlédli novou Kapli svatého Ducha, jejíž základní kámen
posvětil papež Jan Pavel II. v květnu 1995. Veškeré práce při stavbě zajišťovali místní
řemeslníci a dobrovolní brigádníci a v roce 2000 byla kaple vysvěcena. Je to velice zdařilá
stavba, dokonale zasazena do okolní krajiny.
Pak jsme odjeli do Frenštátu p. R. a to nejprve na prohlídku Pohankového mlýna
Šmajstrla. Po obchůzce jeho rybníku ( i s vodníkem na hrázi ) a po prohlídce výrobního
prostoru jsme vyslechli povídání pana Šmajstrly o pohance – jak se dostala k nám, jaký je její
vliv na naše zdraví, jak ji správně připravovat ke konzumaci a mnoho dalších zajímavostí.
Poté jsme měli možnost zakoupit si výrobky z pohanky, kuchařku i upomínkové předměty.
Následně jsme odjeli do centra Frenštátu p. R., kde byla zhruba hodinová přestávka na oběd
a volnou prohlídku.
Ve 13 hodin jsme odjeli do Ostravy do Muzea Mlejn na Nádražní ulici. Zde je ve
zbytku budovy krupného mlýna instalováno kromě mnoha jiných zařízení i malé muzeum
mlýnictví, jako vzpomínka na padlou slávu vodních mlýnů, které v Moravské Ostravě, Přívoze
a blízkém okolí mlely mouku přes 600 let. V jedné místnosti je vše o historii zmíněných mlýnů
a ve druhé pak sbírka ručních mlýnků a šrotovníků. Následovala hodinová volná prohlídka
centra Ostravy nebo návštěva obchodního centra Fórum Nová Karolina.
Počasí nám celý den přálo – zájezd se vydařil ke spokojenosti jeho účastníků.

Kaple Sv. Ducha ve Starém Zubří

Vodník pana Šmajstrly

Muzeum Mlejn Ostrava

……………………………………….

Ve čtvrtek 25. dubna se 22 členů našeho Klubu zúčastnilo akce Posezení s dechovkou
v Kulturním zařízení. Dechová hudba města Valašského Meziříčí tuto společenskou akci pořádá
dvakrát ročně a vždy s úspěchem. Nejedná se jen o koncert ale i o volnou zábavu, zpestřenou
povídáním, humorem a samozřejmě tancem. Také o občerstvení je dobře postaráno.

………………………………………….

Květen 2013

Májová veselice se uskutečnila v pátek 3. května.
Účastníci, kterých se sešlo asi 30, se výborně
bavili, jak je vidět ze snímků, pořízených panem
Jindřichem Zetěm. K dobré náladě přispělo také
občerstvení zajištěné paní Martou Torhanovou,
paní Ivou Vobořilovou a paní Helenou
Vosmekovou a rovněž taneční hudba v podání
pana Holce.

……………………………….

Ve čtvrtek 9. května se mělo v rámci oslav Svátku matek uskutečnit vystoupení souboru
z partnerského Klubu seniorů z Rožnova pod Radhoštěm. Bohužel komunikace v rožnovském klubu selhala a
tak místo vystoupení a taneční zábavy mohli přítomní účastníci pouze setrvat v přátelském pohovoru a
posezení u kávy a koláčů, které byly zdarma k dispozici. Ale i přesto byla nálada velice dobrá a 33
účastníkům se nechtělo jít domů.
……………………………..
Pan Milan Zachrdla má mnoho obrazových dokumentů, týkajících se tvorby známého
meziříčského fotografa pana Milana Borovičky. Ve čtvrtek 16. května s nimi seznámil 17 přítomných
během své zajímavé přednášky. Výklad byl doplněn množstvím fotodokumentace, zachycující život a
tvorbu tohoto významného uměleckého fotografa, který zemřel před dvěma roky.
……………………………….
Pro všechny seniory je velmi důležité, aby byli dostatečně informováni o všech službách,
které mohou využívat. Ve čtvrtek 23. května je s těmito možnostmi podrobně seznámila paní Bc. Jaroslava
Masaříková, pracovnice sociálního odboru Městského úřadu. Přednáška s názvem Sociální služby pro
seniory byla sledována s velkým zájmem všemi 34 přítomnými. Účastníci obdrželi také kontakty na
poskytovatele služeb a vzory různých podání a formulářů.
………………………………
Historie Valašského Meziříčí je více než 160 let spjata s místními sklárnami. Historie skláren na
dobových fotografiích byla náplní videoprojekce, kterou ze svých archivních materiálů předvedl pan
Jindřich Zeť. Akce, která se uskutečnila ve čtvrtek 30. května v KS, byla vhodně doplněna vzpomínkami
pana Jaroslava Michalce, bývalého ředitele zdejšího závodu a také pohledem emeritního podnikového
ředitele skláren pana Ing. Jiřího Many. Rovněž někteří z účastníků, kterých bylo více než 30, prezentovali své
zážitky a vzpomínky na zašlou slávu skláren. Zdařilá akce byla odměněna závěrečným potleskem
přítomných.

……………………………………..

Červen 2013
Náš populární soubor POHODA představil ve čtvrtek 6. června svůj nový repertoár
Písničky od A do Z. Název pořadu vystihoval přesně program vystoupení, kdy sbor zazpíval postupně
písně dle abecedy, počínaje valašskou lidovou „A gdyž sa Valášek narodí“ až po závěrečnou píseň „Za tú
horú, za vysokú“. Asi 60 nadšených posluchačů (zcela zaplněný sál KS) odměnilo více než hodinové
vystoupení dlouhotrvajícím potleskem. Na výborném výkonu souboru i sólistů se výrazně projevila
práce sbormistryně a dirigentky paní Jany Mikuškové a také klavírní doprovod pana Jansy účinně
podpořil hlasy zpěvaček a zpěváků. Ke všeobecné spokojenosti přispěla také pohotová obsluha
zajišťovaná paní Torhanovou, paní Cermanovou, paní Vobořilovou a paní Vosmekovou. Velmi zdařilá
akce!

………………………………..
Aktivní člen našeho klubu pan Ing. Tvrz připravil audiovizuální program Zajímavý poznávací okruh
Polskem. Spoustu fotografického materiálu ze své loňské cesty doplnil vtipným komentářem a vlastními
zážitky. Největší a poměrně málo známou zajímavostí byl asi křivý domek v Sopotech. Fundovaná
přednáška se uskutečnila v KS ve čtvrtek 13. června a sledovalo ji přes 20 pozorných účastníků.

………………………………………………

V úterý 18.června v 7 hodin ráno se 49 členů klubu vydalo na poznávací zájezd do
Čadce, Staré Bystrice a Nové Bystrice - Vychylovky.
V Čadci jsme si za doprovodu dvou členek místního Klubu seniorů, který je našim
družebním partnerem, prohlédli střed města i pěší zónu a po krátkém občerstvení jsme
odjeli do Staré Bystrice.
Zde byl cílem návštěvy nově vybudovaný orloj, který je prvním orlojem na Slovensku.
Astroláb byl konstruován přímo pro zeměpisné souřadnice Staré Bystrice, takže ukazuje
poledne zhruba o ¾ hodiny po poledni středoevropského času.

Po prohlídce centra obce (které bylo současně s výstavbou orloje upraveno za
finanční podpory EU do velice zdařilé podoby) a po přestávce na oběd jsme odjeli do Nové
Bystrice – Vychylovky.

Následovala projížďka na Historické lesní úvraťové železnici, která je poslední ve
střední Evropě a byla vybudována pro svoz dřeva z této oblasti Kysuc.

Poté byla na programu prohlídka místního skanzenu - Muzea Kysucké dědiny.

Počasí nám celý den přálo (možná až příliš, co se týká teploty vzduchu a slunečního
svitu) – zájezd se vydařil ke spokojenosti jeho účastníků, na čemž má jistě zásluhu
organizátorka a vedoucí zájezdu paní Marie Cermanová.
…………………………………………..

Poslední akcí před prázdninami byl výlet na Malou Lhotu ve čtvrtek 20. června. Přes úmorné
vedro (asi 33o C) se našlo 10 statečných, kteří se autobusem a někteří i pěšky vydali na cestu.
Navštívili jsme místní pohostinské podniky Pod dubem a Ranč a v osvěžujícím stínu a vánku strávili
společně několik hodin.

Na shledanou po prázdninách!

Září 2013
V pondělí 2. září 2013 začal jak nový školní rok, tak také poprázdninová činnost
v našem Klubu seniorů. Bohužel tento začátek byl nadmíru nešťastný. Téhož dne dopoledne
utrpěla členka výboru KS paní Marta Torhanová při nezaviněné dopravní nehodě velmi těžký
úraz s trvalými následky. Paní Marta byla až dosud všestranně aktivní a nepostradatelnou
členkou, která m. j. zajišťovala pravidelný a bezchybný provoz našeho klubu.
Pod dojmem této neblahé události byla zrušena pravidelná zkouška souboru
Pohoda, přítomní členové výboru se rozhodli zrušit táborák, plánovaný na čtvrtek 5. září a
také si prozatímně mezi sebe rozdělili činnosti, které paní Marta zabezpečovala. Všichni
členové Klubu seniorů, kteří se o této zarmucující příhodě dozvěděli, projevili hluboké
pohnutí nad tímto neštěstím a vyjádřili upřímné přání, aby se zdravotní stav paní Marty
zlepšil natolik, aby se opět mohla zapojit do činnosti KS.

…………………………….
Ve čtvrtek 12. září se uskutečnilo za slabé účasti promítání vynikajícího hudebního
videoklipu: André Riue - koncert v Maastrichtu.
……………………………..
O autobusový zájezd na Lysou horu a do Příbora byl velký zájem. Termín zájezdu byl
stanoven na úterý 17. září a přes velmi deštivé počasí byl autobus plně obsazen. V 8 hodin
ráno 56 členů klubu vyjelo na poznávací zájezd po trase Kunčice pod Ondřejníkem, vrchol
Lysé hory, Metylovice a Příbor.

V Kunčicích pod Ondřejníkem jsme si prohlédli v místní základní škole Galerii Karla Svolinského ojedinělou sbíru děl výtvarného umění tohoto autora, jeho žáků, jeho přátel i umělců z celé
republiky – je jich zde zastoupeno více než 100. Výstavou nás provedla paní učitelka Jurková,
která je následovnicí zakladatele této galerie, bývalého učitele výtvarné výchovy PaeDr. Zdeňka
Šrubaře.

Poté jsme se
vydali
na
cestu
k hlavnímu
cíli
–
vrcholu Lysé hory.
Bohužel nám nepřálo
počasí – celý den
vytrvale pršelo a zde
se přidala i mlha.
Takže jsme mohli jen
na
informačních
panelech vidět, co
bychom
viděli,
kdybychom viděli…
Po
krátkém
občerstvení jsme tedy
jeli dále.

V Metylovicích jsme absolvovali komentovanou prohlídku Muzea bičů. Zde jsme se
seznámili s historií „Kožaného města“, kdy tady již od 17. století se většina obyvatel živila
zpracováním kůží a zhotovováním nejrůznějších výrobků z nich. Vzhledem k rozsáhlému
exportu do celého světa, zde byl jako jeden z prvních v širokém okolí, otevřen poštovní
úřad.
Následoval odjezd do Příbora. Zde byla nejprve přestávka na pozdní oběd a na
individuální prohlídku Městské památkové rezervace – náměstí a jeho nejbližšího okolí. Poté
si třetina účastníků zájezdu ještě prohlédla expozici v rodném domě Sigmunda Freuda.
Před 17-tou hodinou jsme odjeli domů. Počasí nám celý den opravdu nepřálo –
takže hlavní cíl zájezdu, rozhled z Lysé hory do širokého okolí, jsme splnit nemohli. S další
náplní programu však byli účastníci zájezdu spokojeni. Poděkování patřilo především
organizátorce a vedoucí zájezdu paní Marii Cermanové.
………………………………..

Zkušený a znalý přednášející pan Milan Zachrdla seznámil asi 10 zájemců s historií
československých legií během 1. světové války a v prvních rocích Československé republiky.
Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 19. září a zaměřila se zejména na účast legionářů
z bývalého okresu Valašské Meziříčí. Pan Zachrdla přednášku vhodně doplnil řadou
historických i současných dokumentů, novinových článků, knižních publikací, fotografií a
dokonce i originály vojenských vyznamenání.

Říjen 2013
Stěhování našeho klubu se blíží. Podle informací nového majitele bývalého Domu
služeb, kde náš klub až dosud měl sídlo, budeme muset tyto prostory opustit do konce října
2013. Navíc je přerušeno i topení a tak v původních prostorách se nadále nedají pořádat
žádné akce s výjimkou vystoupení Pohody 3. října. Výbor KS se přes tyto nepříznivé
podmínky snaží nepřerušit kontinuitu klubové činnosti a do říjnového a listopadového
programu plánuje akce, které lze uskutečnit mimo klub. Členové výboru se také byli osobně
přesvědčit, jak pokračuje rekonstrukce nových prostor KS a obávají se, že do konce října
práce nebudou ukončeny. To by jak vlastní stěhování tak i klubovní život velmi
zkomplikovalo.
………………………………
Ve čtvrtek 3. října se uskutečnila repríza pořadu pěveckého souboru Pohoda Písničky od A do Z. Přibližně 40 účastníků přivítal předseda KS pan Jindřich Zeť, který je také
informoval o brzkém přestěhování našeho klubu a o problémech, které jsou s tím spojeny.
Samotné vystoupení pod vedením sbormistryně paní Jany Mikuškové a s citlivým klavírním
doprovodem pana Jany sklízelo opět úspěch a vysoké ocenění u všech spokojených
posluchačů. Dík za vzornou a rychlou obsluhu si zaslouží i osvědčená dvojice VoVo – paní Iva
Vobořilová a paní Helena Vosmeková.
Byla to poslední akce v našem dosavadním klubu a všem členům je líto, že se s těmito
důvěrně známými prostorami musíme rozloučit.
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………………….

Ve čtvrtek
10.
října
odpoledne 13 členů klubu vyjelo na
prohlídku
znovu
obnovované
Rajnochovické lesní železnice. Do
Rajnochovic jsme se dostali vlakem
a autobusem.
Přivítal
nás
předseda
občanského sdružení „Společnost
pro obnovu RLŽ“ Ing. Hegar. Spolu
s dalším spolupracovníkem nám
ukázali již vybudovanou část a
seznámili nás jak s historií této lesní
železnice, která sloužila ke svážení
dřeva, tak i s plány na její konečnou
podobu. Umožnili nám také
miniprojížďku prvním vláčkem, který
již mají k dispozici.

Poté
jsme se
očerstvili
v nedaleké
restauraci „Ve dvoře“ a
opět
kombinovanou
dopravou jsme se k večeru
vrátili
domů.
Někteří
účastníci nahradili cestu
autobusem
k vlaku
procházkou. Počasí nám
tentokrát
přálo
–
účastníci
výjezdu
byli
spokojeni. Akci pečlivě
připravila, organizovala a
vedla
paní
Marie
Cermanová.
………………………….

Během měsíce října se už naplno rozběhly práce s přestěhováním našeho
klubu. I když nové prostory ještě zdaleka nejsou připraveny, probíhá už balení kostýmů,
nádobí, časopisů, literatury a ostatního materiálu, rozebírají a stěhují se velké skříně
z chodby a další vybavení.

Vedení Kulturního zařízení zajišťuje některé odborné práce a dopravu, spousta dalších
činností však spočívá na členech KS a hlavně na výboru. Uvítáme každé ruce, které jsou
ochotny přispět k rychlému a úspěšnému přestěhování, neboť jen tak můžeme ještě letos
v nových prostorách zahájit plnohodnotnou činnost našeho klubu.
…………………………………….
Ve čtvrtek 17. října odpoledne si 6 členů klubu prohlédlo výstavy v Muzeu zámku
Kinských.

Nejprve jsme shlédli stálé expozice –Sklo a gobelíny, Staré knihy vyprávějí a nově
vytvořenou expozici S.Reich a comp. – sbírka osvětlovacího skla. Poté jsme si prohlédli stálé
expozice Zámecké pokoje i Hračky ze zámku a podzámčí s odborným výkladem pracovnice
muzea. Sami jsme ještě navštívili výstavy Příroda nezná hranic, Léčivé rostliny a jejich
dvojníci a Výstavu živých hub.

Na závěr odpoledne jsme prošli zámecký park a prohlédli si v něm i altán, nově
vybudovaný ve stylu staveb architekta Dušana Jurkoviče.
Počasí nám celkem přálo – účastníci vycházky, kterou připravila paní Marie Cermanová, byli
spokojeni.

……………………………
V pátek 25. října jsme
navštívili
v
ostravském
divadle
Jiřího
Myrona
operetu
J. Offenbacha
Krásná Helena. Zájem o
představení byl tentokrát větší,
než jsme mohli uspokojit.
Zúčastnilo se 45 příznivců
operetního žánru, kteří byli
s inscenací díla spokojeni, i
když
obsahovalo
prvky
modernějšího režijního pojetí.
Zaujaly
zejména
výkony
Martiny Šnytové jako Heleny a
Václava Moryse jako Menelaa.

……………………………..
Při výčtu našich aktivit nesmíme zapomenout na skupinu Ženy ženám. Každé pondělí si
na svých schůzkách plánují různé akce a vždy v úterý podnikají vycházky do blízkého i
vzdálenějšího okolí a to nejen za pohybem ale i za poznáním: výstavy, muzea a jiné zajímavosti.
Navštívily Holešov, Olomouc, Hranice, Štramberk, Bystřici p. H. apod. V letošním roce podnikly 34
takových cest a setkávaly se i o prázdninách.
A nelze pominout jejich aktivní účast a významnou pomoc při stěhování KS včetně úklidu
a zprovoznění nových prostor klubu.

Listopad 2013
Na návštěvu výstav 7. listopadu přišlo 11 členů klubu. V Sýpce vystavoval malíř Tadeáš
Kotrba a další 4 umělci v rámci Trienále VALMEZ 2013. Soutěžili o cenu Rudolfa Schlattauera a tak
jsme se vstupenkou dostali i hlasovací lístek. Po shlédnutí vystavených obrazů s různými náměty i
technikou zpracování jsme mohli doplnit jméno výtvarníka, jehož práce se nám nejvíce líbily a
hlasovací lístek vhodit do urny.
Pak jsme zašli i na výstavu Chiela Kuilja, jehož výtvarné řešení prostoru se nacházelo v Kapli.
Bylo to zajímavé i zábavné – spoutal prostor provozy ukončenými bramborami k rozkmitání celé
soustavy.
………………………………

Posledním
letošním
divadelním představením byl
muzikál Fantom Londýna
autorů
Radima
Smetany
(hudba), Pavla Bára, Lumíra
Olšovského
(libreto)
a
Michaela
Prostějovského
(texty písní).
V pátek 15. listopadu
v pozdním odpoledni vyjelo
45 účastníků do ostravského
divadla
Jiřího
Myrona.
Vyprodané
představení
sklidilo zasloužený úspěch.

…………………………………

Už tradiční Posezení v Bavorském dvoře se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu. Do salonku
restaurace se tak tak vešlo všech 45 účastníků, kteří se těšili na obligátní grilované koleno (tentokrát
bylo poněkud menší). Dobrou náladu pomáhalo vytvořit také svatovavřinecké červené, káva a další
občerstvení. A samozřejmě nechyběla ani harmonika Stáni Smočka, který s elánem neúnavně
doprovázel zpěv všech spokojených hostů.

…………………………..

Ve čtvrtek 28. listopadu bylo velmi nepříznivé počasí, silnice i chodníky byly zcela
zledovatělé. Přesto se na exkurzi do Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském
Meziříčí sešlo 15 členů Klubu. Prostorami sklářské pece, dalšími dílnami nás zasvěceně provázela
paní mistrová Rušová. Navštívili jsme také školu a prohlédli si zajímavé exponáty včetně vystavených
maturitních prací studentů. Všichni účastníci ocenili invenci a nápaditost studentů a také zaujetí až
nadšení paní Rušové pro školu a její studenty. V příštím roce oslaví škola 70. výročí svého trvání a jistě
by bylo vhodné, abychom se této zajímavé akce také zúčastnili.
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Prosinec 2013
Dlouho očekávané slavnostní otevření nových prostor Klubu seniorů se uskutečnilo
ve středu 5. prosince v 15:00 hod. Již dlouho před oficiálním zahájením se scházelo množství
členů i nečlenů KS, aby se seznámili s místnostmi, které se stanou na dlouhou dobu místem
našeho setkávání. Zájem předčil všechna očekávání a tak i když se do společenského sálu
vtěsnalo více než 100 hostů, na mnohé už místo nezbylo a tak se museli spokojit jen
s letmým pohledem na nové sídlo klubu a s lítostí odejít.

Slavnost zahájil předseda klubu pan
Jindřich Zeť, který nejprve přivítal hosty:
místostarosty pana MUDr. Miroslava
Krchňáka a pana Mgr. Jiřího Pernického,
ředitele KZ pana Romana Štěrbu, vedoucí
ekonomického úseku KZ paní Evu Královou,
pana faráře P. Mgr. Pavla Stefana, přátele z
Klubu seniorů z Rožnova p. R. paní Annelise
Přikrylovou s manželem a samozřejmě
všechny přítomné. Nezapomněl poděkovat
také všem, kteří se zasloužili o úspěšné
přestěhování klubu, především řediteli KZ
panu Štěrbovi, panu Galetkovi, který měl na
starosti veškeré stavební a instalatérské
práce a operativně řešil vzniklé problémy a
rovněž všem členům KS, kteří obětavě
přiložili ruku k dílu.
Následovalo vystoupení Mgr. Jiřího
Pernického, který reagoval na hlasité
poznámky, že nové prostory jsou malé.
Uvedl, že přemístění KS do těchto prostor se
jeví jako nejvhodnější a přitom ekonomické
řešení. Pro potřeby klubu se v této budově
uvolní další místnost a pak pro běžný provoz
bude velikost klubu dostačující. Větší akce je
pak možné pořádat v prostorách Kulturního
zařízení. Všem pak popřál mnoho
příjemných zážitků v novém klubu a dostatek
nápadů a energie pro další pestrou činnost
seniorů.
Poté přišel ke slovu římskokatolický
farář P. Pavel Stefan. Vyjádřil přesvědčení, že
setkávání lidí je potřebnou činností, utužuje
přátelství, umožňuje poskytovat vzájemnou
pomoc a podporu, upevňuje křesťanský
vztah k bližním. Tyto zásady a cíle činnost KS
v plné míře umožňuje. Po krátké modlitbě
požehnal jak těmto prostorám, tak všem
lidem, kteří se zde budou scházet.

Formální zahájení slavnosti skončilo a ke slovu přišla hudba a zpěv.
Nejdříve se představil folklorní soubor pana Jiřího Nechanického se svým pořadem
valašských známých i méně známých písní. Mladí hudebníci sklidili díky své vitalitě a
kultivovanému hudebnímu projevu zasloužený obdiv a potlesk.
Následovalo vystoupení pěveckého sdružení Beseda. Jeho vedoucí a dirigent pan
Stanislav Machanec uvedl jejich pořad a nejprve vyřídil všem přítomným pozdrav od paní
Marty Torhanové, členky výboru KS, která se zotavuje po těžkém úrazu. Její pozdrav byl
odměněn vřelým potleskem. Beseda svým náročným vystoupením opět prokázala vysokou
úroveň a na závěr navodila posluchačům vánoční atmosféru dojemnou koledou Tichá noc.
Předseda KS pan Jindřich Zeť vyslovil oběma souborům upřímné poděkování za jejich
významný přínos k slavnostnímu otevření klubu.
I když po tomto vystoupení část účastníků odešla, zůstalo jich stále dost, aby se
pobavili, zazpívali a zatančili při hudbě pana Zdeňka Holce. Poslední vytrvalí a spokojení
hosté odcházeli teprve kolem 20. hodiny.
Není sporu o tom, že slavnostní otevření KS proběhlo nadmíru úspěšně jak po stránce
obsahové, tak i po stránce organizační. Velkou zásluhu na tom má především předseda KS
pan Jindřich Zeť, který akci programově i organizačně bezchybně připravil a poděkování patří
také členkám výboru za přípravu občerstvení (podávalo se zdarma pro všechny účastníky) a
za pohotovou obsluhu i ve velmi stísněných podmínkách. Upřímné díky!
Snad jedinou vadou na kráse byl malý prostor sálu pro tolik účastníků - ale je možno
považovat nebývalý zájem o účast na této akci za nedostatek?
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……………………………………
Přiblížily se Vánoce, takže beseda, která proběhla v KS ve čtvrtek 12. prosince měla téma
Vánoční zvyky na Valašsku. Přednášejícím byla známá etnografka z rožnovského skanzenu paní
Vanda Vrlová, která všech 24 přítomných zaujala svým vystoupením. Ale i po oficiálním ukončení
programu mnozí účastníci doplnili a rozšířili besedu svými vlastními zážitky a zkušenostmi
z rodinných vánočních tradic a rituálů.
…………………………………
Soubor POHODA připravil na čtvrtek 19. prosince Vánoční posezení s koledami při svíčkách.
Dostavilo se přes 80 hostů, včetně radního pana Ing. Otto Buše. Program souboru uvedla a osobitým
způsobem jím prováděla sbormistryně paní Jana Mikušková. Výkony sboru, sólistů, klavírního
doprovodu pana Petra Janzy byly velmi povedené a všechny přítomné dojala koleda Tichá noc
v sólovém podání paní Mikuškové. Po skončení programu se ke zpěvu koled přidali i mnozí
posluchači a tak v klubu panovala sváteční předvánoční nálada, prozářená světlem svíček a ochucená
vánočním cukrovím, které pro všechny přítomné připravily členky výboru KS. Spokojení návštěvníci si
kromě krásného zážitku odnášeli i malé vánoční suvenýry, které jim budou připomínat tento
příjemně strávený podvečer.
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…………………………….

Poslední společenská akce tohoto roku proběhla v pondělí 30. prosince – byl to
oblíbený Předčasný Silvestr s hudbou a programem. Hudba k tanci i poslechu byla záležitostí
pana Zdeňka Holce a zábavný program rychle a pohotově zajistila skupina Two Ladies and I –
za tímto názvem se skrývají populární a oblíbení členové klubu: harmonikářka paní Marie
Suchánková, zpěvačka paní Olga Drozdová a pan Rudolf Zachrdla, moderátor, bavič a herec
v jedné osobě. Posledně jmenovaný obdržel na začátku večera z rukou předsedy KS pana
Jindřicha Zetě děkovný diplom Čestného člena Klubu seniorů za jeho dlouholetou práci ve
výboru klubu. Asi 65 účastníků si po skončení programu mohli zatančit a zazpívat a také se
občerstvit bohatě zásobenou kuchyní.
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Rok 2013 skončil…
Jaký byl? Byl takový jaký je život, přinesl události radostné a potěšující
ale také nepříjemné a zarmucující.
Přejme si, abychom i v příštím roce jsme se všichni mohli ve zdraví
setkávat se svými přáteli při zajímavých akcích v příjemném prostředí našeho
nového klubu!

