Kronika 2014
Leden 2014
První akcí letošního roku byla beseda na téma Vzpomínka na náš starý klub, která se
uskutečnila ve čtvrtek 9. ledna. Předseda pan Jindřich Zeť připravil pásmo fotografií zachycujících
původní vzhled a vybavení Klubu seniorů (tehdy Klubu důchodců) na Křižné ulici. Na svých snímcích
také podrobně zdokumentoval všechny etapy přestěhování klubu a zařizování nových prostor na
Tolstého ulici. Rovněž fotograficky zaznamenal významné členy klubu, z nichž někteří nás už navždy
opustili. Na přání asi 30 účastníků pak přehrál veselé klipy z maškarních plesů a jiných zábavných akcí.

………………………………………………………….

Na přehrání DVD s nahrávkou koncertu Alexandrovova souboru se přišlo podívat cca 40
zájemců. Akce se konala ve čtvrtek 16. ledna a účastníci ocenili mistrovské vystoupení jak mohutného
sboru, tak i doprovodného orchestru a tanečních skupin.
……………………………………………………….
Opožděné Setkání jubilantů za 2. pololetí 2013 se uskutečnilo ve čtvrtek 23. ledna. Zpoždění
bylo způsobeno stěhováním klubu do nových prostor v říjnu a listopadu minulého roku. Z 21
pozvaných jubilantů se nakonec dostavilo jen 15, ostatní se většinou omluvili. Kromě kytičky a
občerstvení obdrželi oslavenci také hudební dárek v podobě vystoupení souboru Pohoda. A že se jim
to líbilo, tak si nakonec i společně zazpívali.

Naši milí jubilanti ve
2. pololetí 2013
Havranová Marie

Seidlová Zdena

Heřman Karel

Skočková Libuše

Chlápková Milada

Ševčíková Libuše

Janečková Jana

Šlosarová Věra

Kolman Jaromír

Valášková Karla

Lenhartová Marie

Vašků Jaroslava

Marečková Alena

Vojvodíková Pavlína

Odstrčilová Dagmar

Wilczeková Květoslava

Palátová Ludmila

Zachrdlová Anna

Riedlová Helena

Zátorský Oldřich

Roudná Věra

Vše nejlepší, hlavně však
stálé zdraví a životní pohodu
přeje Klub seniorů
…………………………………………..

Ples seniorů se uskutečnil v pátek 31. ledna v KS. Slavnostní předtančení předvedl
soubor Las Perlitas z taneční školy Sokol Dance (mistryně republiky v národních mexických
tancích). Mladé dívky sklidily zasloužený obdiv a potlesk všech více než 40ti plesajících. Ti se
pak při hudbě pana Zdeňka Holce dobře bavili až do závěrečné 20. hodiny.

Únor 2014
Ve čtvrtek 6. února se uskutečnila projekce kroniky KS za rok 2013, která je
vytvořena na rozdíl od minulých let v elektronické podobě. Zpracovatel kroniky pan Cyril
Horák oživil asi 30ti účastníkům všechny programy minulého roku a k tomu podal krátký
komentář, vhodně doplňovaný přítomnými. Přehrál i několik videoklipů z loňských akcí.
Přítomné rovněž informoval, že na webových stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz
je také možné si tuto kroniku prohlédnout a kromě toho i fotogalerii, měsíční program KS a
historii klubu.
………………………………………

Letošní divadelní sezóna
byla zahájena v neděli 9.února
zájezdem na operu Anna Bolena.
Představení
v divadle

se

uskutečnilo

Antonína

Dvořáka

v Ostravě a těšilo se značnému
zájmu členů klubu, kteří zcela
zaplnili autobus (44 účastníků).
Děj díla je inspirován tragickým
životním

osudem

anglické

královny Anny Boleynové, druhé
manželky Jindřicha VIII. Autorem
hudby je Gaetanno Donizetti,
libreta Felice Romani.
Provedení této inscenace
zanechalo

v divácích

hluboký

dojem a dle jejich vyjádření také
pohlazení na duši a hřejivý pocit
v srdci.
Nádherné!

……………………………………….

Na besedu s městskou
policií bylo zvědavo cca 60 členů,
kteří přišli ve čtvrtek 13. února do
našeho klubu. Roli přednášejícího
tentokrát převzal strážník Městské
policie
pan
Pavel
Kachtík.
Prezentoval videoklipy, ve kterých
byly uvedeny příklady možného
ohrožení seniorů ze strany různých
kriminálních živlů. Videoklipy byly
doplněny také ukázkami správného
chování a ostražitosti starších lidí a
návody, jak se těchto nebezpečných
situací vyvarovat. Pan Kachtík
obrazovou
projekci
vhodně
doplňoval vlastními zkušenostmi
z činnosti zdejší městské policie.
Velmi úspěšná akce.

……………………………………………

Známý cestoval, neúnavný fotograf a pečlivý dokumentarista pan Ing. Václav Tvrz přiblížil ve
čtvrtek 20. února cca 40 divákům své zážitky a postřehy z loňské cesty do Irska a Londýna.
Nepřebernou fotodokumentaci vtipně a výstižně glosoval poznámkami a vlastními zážitky z cesty,
která proběhla za nádherného počasí a bez jediné dešťové kapky, což je v Irsku velmi vzácný jev.
Účastníci jeho vystoupení ocenili uznalým potleskem.

……………………………………………….

Výroční členská schůze
se uskutečnila ve čtvrtek 27. února v kině Svět. Od 8 hod. probíhala prezentace účastníků a úhrada
příspěvků na rok 2014 a v 9 hod. začal vlastní program.

Moderátorkou schůze byla paní Eva Grigová, která se své úlohy zhostila bezchybně. Nejdříve
přivítala hosty: za město Valašské Meziříčí místostarosty pana MUDr. Miroslava Krchňáka a pana
Mgr. Jiřího Pernického, dále ředitele Kulturního zařízení pana Romana Štěrbu a ekonomku KZ paní
Evu Královou a samozřejmě také všechny přítomné členy klubu. Po uctění památky zesnulých členů
KS už následoval schválený program. Hlavní zprávu o činnosti přednesl předseda KS pan Jindřich Zeť
(obsah je uveden v dalším textu), pokladní zprávu paní Dagmar Odstrčilová a zprávu revizní komise
paní Růžena Humeníková.
V diskuzi vystoupil místostarosta MUDr. Krchňák, který se ve svém osobitém vystoupení
jednak věnoval postavení seniorů v naší společnosti, jednak seznámil přítomné se záměry města ve
sociální, zdravotní a školské oblasti. Rovněž Mgr. Pernický reagoval ve svém vystoupení na
připomínky členů KS a nastínil možnosti jak uskutečňovat cvičení jógy a kondiční cvičení v prostorách
školních tělocvičen.
Po ukončení diskuze přednesla paní Helena Vosmeková návrh usnesení, který byl schválen
téměř jednohlasně s výjimkou jednoho hlasu proti.

Po přestávce byl účastníkům promítnut film režiséra Jiřího Menzela Donšajni. Členské schůze
se zúčastnilo 174 členů, kteří obdrželi drobné pohoštění.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KS
ZA ROK 2013:
Vážení členové Klubu seniorů, 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 2013 a v této
výroční zprávě bych chtěl popsat, co se v klubu událo.
Výbor klubu má 13 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. Vobořilová. Tato funkce je náročná na čas, a hlavně na práci v
KS. Má na starosti nejen obslužnost klubu, ale také úklid a sladění různých akcí, které v klubu
probíhají. Sama by tuto práci nezvládla, a proto ji pomáhají pí. Vosmeková, Cermanová a pí.
Navrátilová. Patří jim za to opravdu velký dík, zvláště když vše funguje k všeobecné
spokojenosti.
Dále se musím zmínit o velkém tématu roku 2013. Bylo jím přestěhování klubu do
nových prostor na Tolstého ulici. Nikdo si určitě nepředstavoval kolik práce a úsilí nás čekalo,
zvláště když stěhování zajišťovalo pár lidí. Musím také vzpomenout významnou pomoc p.
ředitele KZ Štěrby. Nechci vyjmenovávat všechny, kdo přiložili ruku k dílu. Mohl bych na
někoho zapomenout a to by mě mrzelo. Velký díl práce na sebe vzaly naše členky, zvláště při
dokončovacích pracích. Bylo to dost složité, protože do dnešních dnů stále něco upravujeme
a stěhujeme, jen aby bylo více místa hlavně pro cvičence. Za přestavbu klubu ze zcela
nevyhovujících prostor na opravdu hezký klub děkujeme vedení města, zvláště pak pí.
Schatke a hlavně p. Galetkovi, který měl tuto přestavbu se vším na starosti.
Nejlépe o tom vypovídá místopředseda p. Krejčí:

V klubu seniorů pracoval aktivně na projektu rekonstrukce devastované části budovy na
nový Klub seniorů. Spolupracoval s projektantem všude tam, kde bylo potřebné prosadit
požadavky ekonomické ale i obslužné požadavky KS i MěÚ Val. Meziříčí. Částečně se to
podařilo! Po realizaci a schválení projektu byl p. Krejčí pověřen funkcí stavebního dozoru nad
rekonstrukcí pro KS.
Stavební firma dokončila přestavbu úspěšně a hlavně kvalitně a stavbu nám předali k
užívání. I když je klub prostorově menší, je náš. Za to děkujeme.
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.
Pan Mirek Krejčí ze zdravotních důvodů ve funkci místopředsedy končí, za jeho práci mu
určitě patří naše poděkování.
V klubu seniorů se schází k různým příležitostem, k výborovým i řádným schůzím
členové klubů filatelistů, zahrádkářů, turisté, SPCCH a tělesně postižení, ale i společenství
majitelů bytů v jednotlivých domech.
Za další bych chtěl poděkovat p. řediteli KZ za to, že umožňuje zase nám návštěvy
různých pořadů pořádaných v rámci KZ za snížené vstupné.
Jak jistě víte, už mezi námi není náš výborný kameraman p. Hynek. Pro záznam
různých akcí v Klubu byl ustanoven p. Cyril Horák, který nejen fotografuje a natáčí, ale vede i
elektronickou klubovní kroniku.
Museli jsme kooptovat do revizní komise místo pí. Fejfarové, která již není mezi námi,
paní Humeníkovou.
Soubor POHODA:
Každé pondělí odpoledne – od 14 do 16 hod. se schází skupina žen i mužů ke sborovému
zpívání. Znáte je pod jménem POHODA, kterou po dobu dvaceti let výborně vedli manželé
Chlápkovi. V uplynulém roce se této činnosti ujala paní Jana Mikušková. Nacvičili pásmo
s názvem „Písničky od A do Z“ a pásmo vánočních koled. Vystupují také pro jubilanty a
zúčastnili se okresní přehlídky pěveckých sborů v Rožnově. Nabízíme vám, abyste přišli
podpořit jejich snažení a přišli si také zazpívat. Zejména máme zájem o muže – potřebovali
bychom minimálně dva.
Jubilanti:
V r. 2013 se uskutečnilo pouze jedno setkání jubilantů, našich členů, kteří v 1.
pololetí dovršili své kulaté jubileum. Soubor Pohoda připravil pro jubilanty půlhodinový
pořad písniček. Pro oslavence bylo připraveno malé občerstvení sestávající se z párku, kávy,
koláče a kytičky s malou pozorností. Ve druhém pololetí se setkání neuskutečnilo, protože se
klub stěhoval do nových prostor. Dodatečně toto setkání proběhlo v únoru 2014. Tuto
organizační přípravu setkání zajišťují pí. Iva Vobořilová a Cyril Horák.
Ženy ženám:
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.

Půjčování masek při KS:
Ke skupině „Ženy – ženám patří ještě i půjčování kostýmů. V loňském roce bylo
provedeno pí. Knollovou, která je pověřena půjčováním, téměř padesát výpůjček.
Cvičení jógy:
Probíhá třikrát týdně a to v pondělí večer a v úterý odpoledne. Tato cvičení vede p.
Rusek a pí Wolnerová z MěÚ.
Kondiční cvičení pro seniory:
Každé úterý dopoledne od půl deváté se cvičí kondiční tělocvik - rozhýbání a
protažení celého těla, což je zvláště pro osoby ve věku velmi důležité. V našich nových
prostorách, které jsou podstatně menší, než ty původní, nám dalo hodně přemýšlení a dosud
přestavování a stěhování nábytku, abychom pro cvičení získali prostor, ale s dobrou vůlí a
snahou se dají všechny problémy a nedostatky překonat i když to stojí nějaké úsilí.
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. 2013 proběhlo promítání více než v každém měsíci. Byly to videoprojekce
různého žánru. Jednalo se o filmy, ale i o přednášky. Vysoce byla hodnocena např. přednáška
s besedou s názvem „Zámky na Loiře“. Účastníci těchto akcí byli spokojeni, filmy byly
vybírány členy Klubu.
Popis a hodnocení zájezdů v r. 2013:
V roce 2013 se uskutečnily 3 poznávací zájezdy:
23. dubna jsme navštívili novou kapli ve Starém Zubří, Pohankový mlýn ve Frenštátě
pod Radhoštěm, Muzeum Mlejn a centrum Karolina v Ostravě. Zúčastnilo se 36 osob.
Zájezd do Vagonářského muzea ve Studénce a do Lázní Klimkovice v květnu byl zrušen pro
malý zájem – přihlásilo se pouze 28 lidí.
18. června jsme jeli na Slovensko, kde jsme si prohlédli centru města Čadca, Starou
Bystrici s originálním orlojem, skanzen Výchylovka, kde jsme se i projeli vláčkem historické
úvraťové železničky. Zúčastnilo se 47 osob.
17. září jsme si prohlédli Galerii Karla Svolinského ve škole v Kunčicích pod
Ondřejníkem, v dešti a mlze jsme vyjeli na Lysou horu, poté jsme navštívili Muzeum bičů v
tzv. „koženém městě“ Metylovicích a v Příboře jsme prošli náměstí a rodný dům Sigmunda
Freuda. Zúčastnilo se 57 osob.
10. října jsme uskutečnili odpolední výlet vlakem a autobusem do Rajnochovic, kde
jsme si prohlédli nově budovanou historickou Lesní železnici a poté i ranč Ve dvoře.

Zúčastnilo se 16 osob. ( Organizace zájezdů: duben, červen – pan Zachrdla, září – paní
Cermanová ).

Zájezdy do divadel v r. 2013:
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 2013 Bohéma – opera 41 účast
Únor 2013 Polská krev – opereta 42 lidí
Březen 2013 Divotvorný hrnec – muzikál 49 lidí
Duben 2013 Prodaná nevěsta 48 lidí představení ve Val. Meziříčí
Říjen 2013 Nabucco – opera 50 lidí
Listopad 2013 Dáma s kaméliemi - balet 43 lidí
Naše činnost při organizacích ve městě:
Pan Krejčí pracuje aktivně ve třech komisích:
Sociální otázky:
Aktivně se zúčastnil na vypracování komunitního plánu sociálních služeb a
souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko.
Realizuje zavádění procesů komunitního plánu v „pracovní skupině PS, Senioři a v klubu
seniorů při KZ města. Spolupracuje s organizacemi poskytujícíma sociální služby – např.
DIAKONIE.
Je aktivním členem PS „SENIOŘI“ – vedoucí Bc. Lenka Kostelná, kde se předávají
zkušenosti z celého regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko – řeší se požadavky, potřeby
seniorů, služby pro seniory (holič, kadeřník, požadavky lékařské, lékárnické, poštovní atd.
Také doprava, bezbariérová místa – chodníky.
Účastní se aktivně fóra „Zdravé město“ v oblasti životního prostředí ..
Výuka angličtiny pro pokročilé:
Každé úterý od 15hod. probíhá v KS 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 podílel
se mimo jiné také na výzdobě sálu pro vánoční výzdobu a připravil pro účastníky malou
pozornost. 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. Těší nás, že tyto naše programy jsou nyní navštěvovány značně
velkým množstvím našich členů, ale přicházejí i nečlenové hlavně z našeho domu.
Zprávu vypracoval výbor Klubu
při KZ města Valašské Meziříčí 23. 2. 2014
Předseda Klubu Jindřich Zeť
……………………………………….

Březen 2014
Padesát milovníků divadla tentokrát zaměnilo obligátní ostravské divadelní scény za velký sál
Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí. Ve středu 5. března mohli obdivovat herecké umění
Simony Stašové a Oldřicha Víznera ve hře Římské noci autora Franco d´ Alessandro. Na toto
představení byla díky aktivitě paní Heleny Vosmekové poskytnuta členům KS sleva 50 %, takže
divadelní hru zhlédli za pouhých 175 Kč.
………………………………………….
Setkání při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen mělo být zpestřeno vystoupením
dětského souboru. Avšak protože tato akce se uskutečnila v pátek 7. března, měly všechny školy
v této době jarní prázdniny. Takže místo dětských účinkujících vystoupil soubor Pohoda, který
přítomným ženám svým půlhodinovým programem popřál k jejich svátku. Všichni přítomní, kterých
se sešlo přes 70, pak obdrželi malé pohoštění a mohli si pak zatančit při hudbě pana Zdeňka Holce.
…………………………………………..
Ve čtvrtek 13. března se uskutečnila přednáška na téma Island – země gejzírů. Přednášejícím
byl člen Českého svazu ochránců přírody pan Jiří Jurečka , který cestu na Faerské ostrovy a Island
zpestřil bohatou fotodokumentací. Účastníci (45 posluchačů) se zaujetím sledovali překrásné snímky
panenské přírody, doplněné osobními zážitky a dojmy člena expedice ČSOP.
……………………………………………….

Skupina Ženy ženám pořádala Bazar Bleší trh. Uskutečnil se ve dvou dnech,
zahájen byl ve čtvrtek 20. března odpoledne
(50 návštěvníků) a ukončen v pátek 21.
března v poledne (pouze 5 návštěvníků).
Nabízelo se zboží převážně z majetku KS ale
dvě členky nabízely i vlastní výrobky.
Z přiložených snímků je vidět, co všechno
bylo možno koupit. Prodalo se dost věcí, ceny
byly velmi nízké.
Celkový výnos za prodané zboží činil
2 000 Kč, za dobrovolné vstupné se vybralo
467 Kč. Do pokladny KS se tedy předalo
celkem 2 467 Kč. Neprodané věci se pak
předaly Charitě.
Poděkování patří všem ženám, které
bazar pomáhaly připravit, především paní
Ludmile Ottové.

………………………………………………………
Soubor Pohoda připravil na čtvrtek 27. března pásmo lidových písní, jejichž společným
tématem je kůň. Posluchači ve zcela zaplněném sále si vyslechli známé i méně známé písně a také
verše se stejnou tématikou. Je poznat, že soubor pod vedením paní Jany Mikuškové se zdokonaluje a
zvládá i náročnější polyfonní skladby. Také sóloví zpěváci a zpěvačky předvedli dobrý výkon a
příchodem pana Stanislava Machance se výrazně posílila i mužská část souboru.
Odměnou zpěvačkám a zpěvákům byl uznalý potlesk, kytička pro dirigentku a klavíristu pana
Petra Jansu a také přání obecenstva zazpívat si společně se souborem. To byla hezká tečka za
vystoupením Pohody.

…………………………………………………..

Duben 2014
Na výborové schůzi KS konané dne 2. dubna ukončili oficiálně svou činnost ve výboru
místopředseda pan Miroslav Krejčí a paní Ludmila Ottová. Oba dostali za dlouholeté a úspěšné
působení ve výboru kytičku a upřímné poděkování.
Výbor doplnili noví členové:
pan Stanislav Machanec, který bude působit jako
místopředseda klubu a paní Růžena Humeníková, která dostala na starost skupinu Ženy ženám.
……………………………………………..
První dubnovou akcí bylo promítání filmové komedie režiséra Zdeňka Trošky Babovřesky.
Ve čtvrtek 3. dubna se do Klubu seniorů dostavilo překvapivě jen 12 zvědavých diváků. Možná to
způsobilo překrásné jarní počasí, které ten den panovalo? Letos skutečně jaro přišlo nečekaně brzy a
zima vlastně vůbec nebyla.
…………………………………………………………
Zajištění divadelních představení na podzimní sezónu.
O zajímavá divadelní představení bývá nyní velký zájem a tak ačkoliv máme ještě krásné jaro,
podzimní divadelní sezónu je už zapotřebí včas připravit. Proto paní Helena Vosmeková (která divadelní
zájezdy organizuje) navštívila v pátek 4. dubna předprodej vstupenek v Moravskoslezském národním
divadle v Ostravě s cílem rezervovat s předstihem vstupenky pro naše seniory. I když dosavadní
spolupráce s pracovnicemi divadla paní Danou Polákovou a paní Alenou Burdovou byla uspokojivá,
osobní kontakt umožnil navázat ještě bližší vztahy. Díky tomu uvidíme v nadcházející sezóně atraktivní
inscenace, např. Evita, Edit a Marlene, Donaha.

Zleva paní Dana Poláková, paní Helena Vosmeková, paní Alena Burdová

……………………………………………………….
Pravidelný čtvrteční program 10. dubna naplnila přednáška pana Ing. Many Důležitá data
v roce 2014. Přednášející připomenul následující výročí: 1. dubna - 15 let od vstupu ČR do NATO,
1.května - 10 let od vstupu ČR do EU a 17. listopadu - 25 let od pádu komunismu v Československu.

Tentokrát byla účast neobvykle nízká – pouze 10 posluchačů.
………………………………………………………

Setkání výboru KS se členy výboru Klubu seniorů z Rožnova pod Radhoštěm se uskutečnilo
v pátek 11. dubna. Nejprve provedl předseda pan Jindřich Zeť hosty prostorami klubu. V úvodu
programu zatančila sl. Pavla Střítezská z tanečního klubu Sokol Dance tři mexické tance, poté zazpíval
pěvecký sbor Pohoda. Dále pak při posezení s pohoštěním probíhala beseda s výměnou zkušeností
s prací pro kluby seniorů. A samozřejmě nechybělo ani společné fotografování.

………………………………………..

V rámci
klubových
čtvrtečních
odpolední
proběhla
17.
dubna
přednáška
organizace BESIP o
bezpečnosti
při
provozu
na
komunikacích se zaměřením na řidiče,
cyklisty, chodce i ostatní účastníky.
Přednášejícími byli za BESIP
pan Zdeněk Patík a za Policii České
republiky pan Vladislav Malcharczik,
kteří doplnili výklad i o skutečné
případy z běžného života. Zdůraznili
nutnost používání bezpečnostních
prvků, zvláště při snížené viditelnosti.
K jednotlivým
tématům
byly
promítnuty krátké televizní šoty –
Besipky.
Zahájení
přednášky
se
zúčastnila i paní Soňa Valchařová
z odboru dopravy Mětského úřadu,
která kromě fotodokumentace předala
posluchačům i drobné bezpečnostní
doplňky a letáčky.

………………………………………….

Neobvyklé chvíle mohli zažít
účastníci pořadu Odpoledne při klavíru a
písních Hany Hegerové. Tento program
připravili na pátek 25. dubna manželé
Ludmila a Petr Jansovi se svými vnuky
Tomášem a Petrem. Paní Ludmila Jansová
zazpívala řadu úspěšných šansonů
s vynikajícím klavírním doprovodem svého
manžela Petra. Ten zaujal posluchače
svými sólovými džezovými skladbami,
některé z nich s doprovodem bicích, za
kterými usedl jeho vnuk Petr. Další vnuk
Tomáš
zpestřil
program
sólovými
skladbami pro akustickou kytaru. Na závěr
paní
Ludmila
dokázala
svým
temperamentním
přednesem písně
Milord strhnout ke zpěvu i zcela zaplněný
sál.
Bylo to mimořádně úspěšné
odpoledne
a všichni účinkující byli
odměněni
bouřlivým
potleskem
nadšeného publika. Manželům Jansovým
a jejich vnukům musíme k jejich
uměleckým výkonům blahopřát a upřímně
poděkovat za příjemný zážitek. Kéž by
takových pořadů bylo v našem klubu více!

……………………………………………………
V úterý 29. dubna v 8 hodin ráno 35 členů klubu a 8 nečlenů vyjelo na poznávací zájezd po
trase Hranice, Lipník n.B, Týn n.B., Helfštýn, Teplice n.B., Val.Meziříčí.
Na okraji Hranic jsme si prohlédli národní technickou a částečně i kulturní památku –
Hranické viadukty. Celý železniční most je tvořen trojicí viaduktů o délce 430m. První s 32 oblouky má
klenby cihlové ( 1844 ), druhý kamenné ( 1872 ) a třetí betonové ( 1916 –1918, 1936 - 1937 ) s 30
oblouky.

Odtud jsme odjeli do Lipníku n.B., kde jsme navštívili zámecký park, založený v polovině 17.
století jako okrasná zahrada s ovocnými stromy. Od roku 1880 byl změněn na styl anglického parku,
který je zachován až do současnosti. Některé stromy pocházejí ještě z dob založení parku. Součástí
zámeckého komplexu je i Střešní zahrada na bývalých konírnách, založená v 60-tých letech 19. století
- v té době první v zemích na sever od Alp.

Poté jme se vydali na cestu k hlavnímu cíli – přes Týn n.B., kde v letech 1852 a 1854 pobýval
na letním bytě skladatel Bedřich Smetana – na hrad Helfštýn.
Zde jsme nejdříve poobědvali v hradní restauraci a potom absolvovali komentovanou
prohlídku hradního komplexu. V mezičase jsme si individuálně prohlédli i výstavu děl italského
uměleckého kováře v jedné ze vstupních věží hradu.

Ve 14.3o hod. jsme odjeli do Teplic n.B., kde jsme se do 16.3o hodin věnovali jak prohlídce
části areálu lázní, tak i občerstvení. Nato jsme odjeli domů.

Počasí k nám tentokrát bylo milosrdné – po zamračeném dopoledni nám na Helfštýně začalo
svítit slunce, takže jsme si užili krásný rozhled z opravené věže na 1. nádvoří do širokého okolí. I
s další náplní programu byli účastníci zájezdu, dle svého vyjádření, spokojeni, což je zásluhou vedoucí
zájezdu paní Marie Cermanové.
……………………………………………..

Květen 2014
Májová veselice nebyla tentokrát tak hojně navštívená jako jiné akce v poslední době. V pátek 9.
května se dostavilo asi 40 hostů, kterým zahrál a zazpíval pan Zdeněk Holec. Přesto se účastníci
dobře bavili a při zpěvu, tanci a občerstvení strávili příjemné odpoledne.

………………………………………………..

Oslava Dne matek se uskutečnila ve
čtvrtek 15. května za účasti asi 40 hostů. Na
úvod vystoupila ředitelka místní Diakonie a
členka zastupitelstva města paní Mgr. Zdislava
Odstrčilová, aby přítomným
maminkám a
babičkám poblahopřála k jejich svátku a dále
přiblížila činnost
a služby, která Diakonie
poskytuje. Rovněž se zmínila o započaté
výstavbě domova seniorů na ulici Žerotínově.
Poté přišel hlavní bod programu,
vystoupení dětí z mateřské školky Seifertova,
které pod vedením učitelek paní Aleny Blažkové
a Zdenky Labudkové předvedly své půvabné a
roztomilé vystoupení, po němž děti obdarovaly
přítomné
ženy
drobnými
suvenýry.
Dlouhotrvající potlesk a sladký pamlsek byly
zaslouženou odměnou dětským účinkujícím.
Na závěr si pak přítomní zazpívali za
doprovodu harmoniky pana Nauše. Všichni
účastníci byli s touto vydařenou akcí nadmíru
spokojeni.

Mgr. Zdislava Odstrčilová

……………………………………………..

V úterý 20. května 2014 v 7.30 hodin ráno 43 členů klubu a 5 nečlenů vyjelo na
poznávací zájezd po trase Šternberk, Litovel, Loštice, Bílá Lhota, Val.Meziříčí.
Ve Šternberku jsme navštívili Muzeum času. Tato jedinečná expozice provází
návštěvníky měřením času od starověku až po atomové hodiny. Je zde spoustu zajímavých a
ojedinělých exponátů (250 ks z celého světa) i možnost využití interaktivních obrazovek a
sluchátek. Téma „čas“ je zde pojato jak z hlediska technického, tak i uměleckého.

Odtud jsme odjeli do Litovle, kde jsme navštívili soukromé Muzeum harmonik pana
Sedláčka (největší sbírka harmonik ve střední Evropě- přes 300 ks) a keramickou dílnu paní
Hlavinkové. Z důvodů minimálních výstavních i pracovních prostorů, jsme tyto prohlídky
absolvovali vždy nadvakrát. To, i nečekaná nucená objížďka při cestě do Litovle, nám zde
znemožnily plánovaný oběd.

Ten se uskutečnil až po návštěvě Muzea olomouckých tvarůžků v Lošticích.
Z kapacitních důvodů muzea i zde proběhla prohlídka a sledování filmového zpracování
historie výroby tvarůžků nadvakrát. Olomoucké tvarůžky jsou jediný původní český sýr
s chráněným zeměpisným označením. První zmínka o nich pochází z 15. století – ve firmě
A.W. se vyrábějí nepřetržitě od roku 1876.

Na zpáteční cestě jsme se stavili v Arboretu Bílá Lhota. Procházka krásným parkem se
zajímavým výkladem jeho správce byla hezkým zakončením tohoto zájezdu.

Počasí se opravdu vydařilo, takže i výhledy z autobusu na prosluněnou krajinu při
přejezdech mezi navštívenými místy byly příjemné. I s další náplní programu byli účastníci
zájezdu, dle svého vyjádření, většinou spokojeni.
……………………………………..
Na pozvání předsedy klubu vystoupil ve čtvrtek 22. května pan Chumchal
s přednáškou o homeopatii a přírodním léčitelství. V úvodu vysvětlil filozofii
homeopatického léčení a působení těchto léčiv na lidský organismus. Hovořil i o používání
léčivých bylin k podpůrné léčbě a posílení imunity. Ve své přednášce uváděl příklady z praxe
a odpovídal na dotazy přítomných.
V závěru slíbil další návštěvu, při které zodpoví předem připravené anonymní dotazy,
označené jen věkem a rozlišením žena – muž.
Jeho přednáška byla přítomnými přijata se zaujetím.
………………………………………………..

Beseda s herečkou Janou Janěkovou. Ve čtvrtek 29. května navštívila náš klub
významná herečka, režisérka, zpěvačka, fotografka a dlouholetá vedoucí atelieru
muzikálového herectví na DiFa JAMU v Brně paní Jana Janěková. Její účast zajistil pan Rudolf
Zachrdla.

Po úvodu, ve kterém nastínila svou cestu k divadlu i své usazení na Valašsku
v blízkých Policích, odpovídala na dotazy. Tak jsme si poslechli zajímavé i humorné historky
z divadla, televize i filmu, její názory na režijní či pedagogickou práci, vyznání o zálibě
fotografování ale i samostudiu kvantové fyziky a mnoho dalšího. Mimo jiné zmínila i svůj
nedávný oficiální odchod do důchodu a tím přechod z angažmá na tzv. „volnou nohu“.

Na závěr nám nabídla možnost pozvání na besedu jejího bratra, známého dirigenta
Romana Válka, který sídlí v nedalekých Rajnochovicích.
Tato všestranně nadaná umělkyně si svým velice zajímavým a bezprostředním
vystoupením získala sympatie všech přítomných.

Červen 2014
Na pozvání předsedy klubu vystoupila ve čtvrtek 5. června paní Ludmila Janoušková,
předsedkyně místní skupiny Červeného kříže s přednáškou o zdravovědě a první pomoci.
Svůj velice zajímavý výklad, plný dobrých rad, doplnila mnoha ukázkami praktických technik
první pomoci s využitím dostupných materiálů pro nás laiky.

V závěru členka výboru klubu paní Veronika Navrátilová změřila zájemcům hladinu krevního

cukru.

……………………………………………..

Setkání s jubilanty, kteří oslavili svá životní výročí v 1. pololetí letošního roku se uskutečnilo
ve čtvrtek 12. června. Z 35 pozvaných se dostavilo 22 hostů, 6 se omluvilo. Jubilanty přivítal a k jejich
výročí blahopřál předseda klubu pan Jindřich Zeť a slavnostní atmosféru vytvořil soubor Pohoda.
Předvedl pásmo lidových písní, zobrazující život člověka od narození až do dospělosti a na závěr si
všichni zazpívali společně. A samozřejmě nechyběly ani kytičky a pohoštění pro všechny oslavence.

Naši milí jubilanti
v 1. pololetí 2014

Adolf Beseda

Ján Lacko

Vlasta Besedová

Stanislav Machanec

Zdenka Bučková

Svatava Matalíková

Marie Čípová

Drahomíra Matulová

Věra Dobešová

Božena Opálková

Iva Drdová

Antonín Podzemný

Jarmila Horáková

Marie Polášková

Anežka Hrstková

Jana Pospíšilová

Eva Hrůzová

Marie Románková

Jaroslava Janošová

Drahomíra Rusková

Ludmila Jansová

Viktorie Skalková

Jiřina Jiříčková

Marie Smahelová

Anděla Juřicová

Margita Škrlová

Jaroslav Kolísek

Anna Tvrzová

Zdena Krmelová

Josef Varga

Jana Kučná

Jaroslava Vojčiniaková

Anna Kuříková

Rudolf Zachrdla

Miroslav Křetínský

Vše nejlepší, hlavně však stálé zdraví
a životní pohodu přeje Klub seniorů

………………………
V úterý 17. června v 7.30 hodin 47 členů klubu a 3 nečlenové vyjeli na poznávací
zájezd po trase Nový Dvůr, Opava, Hradec nad Moravicí, Fulnek, Val. Meziříčí.
První zastávkou bylo Arboretum Nový Dvůr – Stěbořice. Zde jsme si prohlédli
expozice tropických rostlin ve sklenících a hlavně (ve skupinkách po 10 lidech) výstavu živých
motýlů. Kolem skleníků byly k shlédnutí záhony s bylinkami. Kromě občerstvení byla i
možnost prohlídky alespoň malé části rozsáhlého anglického parku.

Odtud jsme odjeli do Opavy, kde jsme navštívili Slezské zemské muzeum. Původně
plánovaná prohlídka aktuální výstavy „Země a její muzeum“ se rozšířila i na stálé expozice
muzea a tak jsme měli možnost shlédnout spoustu zajímavých exponátů.

Poté byla zhruba 1,5 hodinová přestávka na oběd v některém ze zhruba 11
stravovacích zařízení v prostorech nedalekých náměstí – Dolního a Horního.

Po obědě nás čekala prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí. Rozděleni na 2 skupiny
jsme shlédli hlavní okruh – místnost v 1. patře, včetně nově zrekonstruovaných 7 pokojů
knížecího bytu. Shodli jsme se, že oprávněně byl Hradec nad Moravicí v roce 2008 zvolen
nejpohádkovějším zámkem České republiky.

Na zpáteční cestě jsme se stavili ve Fulneku. Prohlídka Památníku J. A. Komenského s
velice zajímavým výkladem jeho správcové, byla završením tohoto poznávacího zájezdu.

Počasí se vydařilo, oběd byl tentokrát opravdu v poledne a i s náplní programu byli
účastníci zájezdu, dle svých vyjádření, většinou spokojeni. Poděkování patří paní Marii
Cermanové, která zájezd připravila a vedla.

……………………………
Film na přání. Poslední předprázdninové čtvrteční odpoledne v klubu - 19. června zpříjemnil přítomným předseda pan Jindřich Zeť promítnutím hudebního záznamu „André Rieu –
Kouzlo hudby – Velká open air z Maastrichtu“.
Výběr dokumentu byl přítomnými kvitován s povděkem.
……………………………………

Ve čtvrtek 26. června se 12 členů Klubu seniorů zúčastnilo odpoledního výjezdu
vlakem do Bystřice pod Hostýnem.
Po prohlídce náměstí a nahlédnutí uzamčenou vstupní mříží do kostela jsme se vydali
do zámku. Zde jsme absolvovali komentovanou prohlídku Kulatého sálu, kde se pořádají
koncerty i svatby; Laudonské galerie s portréty posledních majitelů zámku; výstavy Duchovní
rozměr české grafiky a Expozice ohýbaného nábytku značek Gebrüder Thonet, Thonet –
Mundus a TON.
Poté jsme se rozešli za občerstvením (Zrůbkova cukrárna, Bistro Adam, Restaurace
Best Club) i drobnými nákupy a sešli se opět při zpáteční cestě vlakem domů.
Počasí nám přálo – účastníkům se výlet, dle jejich vyjádření, líbil. Zájezd připravila a
úspěšně organizovala - jako vždy - paní Marie Cermanová.

Tento zájezd byl poslední akcí programově bohatého 1. pololetí 2014.

Září 2014
V rámci klubových čtvrtečních odpolední proběhla 4. září cestopisná přednáška o zájezdu do
Izraele a Jordánska s promítáním fotografií.
Přednášející Ing. Václav Tvrz jako pokaždé zaujal 52 přítomných členů svým vtipně podaným
komentářem, nepostrádajícím věcná fakta o předmětných zemích. Sklidil zasloužený potlesk.
………………………………………..

Tento čtvrtek 11. září se opět, díky nepříznivému počasí, nepodařilo uspořádat tradiční
táborák v Sokolovně. Faktem ale je, že náhradní program v klubu se všem 37 zúčastněným –
zpívajícím i tančícím – hodně líbil. Přinesené uzeniny si mohli členové klubu nechat uvařit či opéci
v elektrické troubě a s harmonikou hrál a zpíval pan Petr Nauš.

………………………………………

V úterý 16. září vyjelo 50 členů klubu na poznávací zájezd po trase Karviná - Doly,
Karviná - Fryštát, lázně Darkov, Chotěbuz, Těrlická přehrada, Val. Meziříčí.
První zastávkou byl šikmý barokní kostel sv. Petra z Alkantary – jedna z mála
dochovaných staveb bývalého centra Karviné. Kostel, který se v důsledku těžby uhlí propadl
o více než 37 m a zastavil se nakloněn o 6,8 stupně, se po zajištění, stavebních úpravách a
celkové rekonstrukci stal opět funkční pro farníky z okolí. Současně je pro svou výjimečnost i
vyhledávaným cílem turistů, nejen z České republiky.

Odtud jsme odjeli do nynějšího centra Karviné – Fryštátu. V zrenovovaném zámku
jsme si prohlédli I. okruh s názvem Vybavení šlechtických sídel včetně řemeslně historických
sbírek 16. – 20. století.

Poté byla zhruba hodinová přestávka na oběd v některém ze 7 stravovacích zařízení
v prostorách náměstí a přilehlých ulic. Po obědě jsme se krátce zastavili v původních lázních
Darkov na předměstí Karviné, které jsou nyní, bohužel, mimo provoz.

Následovala návštěva Rybího domu v Chotěbuzi. Zde nás čekala prohlídka obřích
akvárií i celého areálu: rybníku, ve kterém si může návštěvník s půjčeným vybavením chytit
rybu, kterou mu v místní restauraci připraví k jídlu; dětského hřiště s důmyslnými
prolézačkami; venkovního krytého posezení; vodní nádrže s lekníny a ozdobnými koi kapry i
celoročně otevřenou prodejnu čerstvých ryb. Celý areál je sjednocen výzdobou soch a
skulptur, vytesaných z kmenu stromů.

Na zpáteční cestě jsme se ještě krátce zastavili u Těrlické přehrady.

Počasí se, po ranních mlhách, vydařilo, a s náplní programu byli účastníci zájezdu, dle svých
vyjádření, většinou spokojeni.
…………………………
Ve čtvrtek 18. září proběhla přednáška předsedy klubu pana Jindřicha Zetě „Historie peněz
v českých zemích“ s promítáním fotografií a obsáhlou výstavou historických peněz i platebních
kuriozit.
Přítomných 21 členů se dozvědělo mnoho zajímavých informací. Přednáška i výstava jim
oživila vzpomínky na platidla, která je provázela životem. Všem se, dle jejich vyjádření, odpoledne
líbilo.

………………
Novou divadelní sezónu jsme zahájili v neděli 21. září návštěvou muzikálu Evita, díla
současných britských autorů Tima Rice a A. L. Webbera. Příběh Evity zachycuje osud manželky
argentinského prezidenta – Evy Perón - která ve svém krátkém životě prožila ohromující vzestup i
pád. Působivá hudba (i když hodně hlasitá) a dramatický děj plně uspokojily všech našich 45 příznivců
divadelních představení.
Zájezdy do divadel jsou v kompetenci členky výboru KS paní Heleny Vosmekové, která
všechna představení pečlivě vybírá dle vkusu a požadavků našich členů, včas zabezpečuje dopravu,
obětavě a většinou obtížně zajišťuje plnou účast a usiluje o spokojenost a pohodlí všech zájemců.
Patří jí za to dík!

…………………………….
Ve čtvrtek 25. září bylo plánováno vystoupení souboru Pohoda s reprízou „Pásmo lidových
písní“. V pondělí však došlo ke změně termínu družebního zájezdu do Čadce z úterý na čtvrtek a tak
bylo vystoupení Pohody přeloženo na listopad.
Zájezd pořádali Městský úřad Valašské Meziříčí – odbor regionálního rozvoje a Muzejní
společnost při zámku Kinských ve Valašské Meziříčí v rámci mikroprojektu „Vzpomínky zmizelé v čase
– historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca ve starých fotografiích.“
Účastníky zájezdu – 1 členka Městského úřadu, 2 členky Muzejní společnosti a 42 členů Klubu
seniorů – přivítal v partnerském městě Čadca PhDr. Rudolf Gerát – předseda Spolku pro město Čadca
a spoluautor knižní publikace k výstavě fotografií. Po společném obědě nás provedl po významných
objektech v centru města s velmi zajímavým výkladem. Měli jsme možnost si prohlédnout Kysuckou
knižnici – modelovou budovu nového pojetí knihoven, kde nás kromě vlastního uspořádání nejvíce
zaujala informace, že knihy v češtině jsou součástí základního fondu, zatím co v ostatních jazycích
jsou soustředěny do samostatného oddílu „zahraniční literatura“.

Dále jsme navštívili Muzeum, kde jsme shlédli exponáty od starověku (vykopávky) až po
současnost. Jedinečnou expozicí je zde místnost, věnovaná americkému astronautovi Cernanovi,
který má kysucké předky – rod Čerňanů. Nahlédli jsme i do kostela, který je nejstarší budovou ve
městě.
V 15. hodin následovala za účasti seniorů z Čadce i Valašského Meziříčí slavnostní vernisáž
fotografií obou měst v místním kulturním domě. Tato byla zahájena Humoreskou od A. Dvořáka
v podání dvou členů filharmonie. Po úvodu zástupce města Čadca PhDr. Šulgana a krátkých

proslovech našeho předsedy pana Zetě a zástupkyně kulturního domu v Čadci, následovala prohlídka
vlastní výstavy a informačních panelů o akcích kulturního domu.
Po pohoštění a rozloučení se zástupci města Čadca jsme se vydali na zpáteční cestu domů.

Říjen 2014
Další zájezd do ostravského divadla se uskutečnil ve čtvrtek 9. října. Díky změně programu to
byl opět muzikál „Edith a Marlene“ (autorka Éva Pataki). Obsahem díla je srovnání dvou odlišných
přístupů k životu – plný, vášnivý a intenzivní život šansoniérky Edith Piaf s chladnou ukázněnou
profesionalitou herečky Marlene Dietrich. Nikoho ze 45 zúčastněných členů našeho klubu
představení nezklamalo. Zaujal především výborný pěvecký i herecký výkon hlavní představitelky
paní Hany Fialové. Šansony v jejím provedení by zřejmě ocenila sama Edith Piaf. Odjížděli jsme
z divadla velmi potěšeni a s dobrými pocity.

Hana Fialová (Edith)

Eva Zbrožková (Marlene)

……………………………..
Setkání s jubilanty, kteří svá životní výročí oslavili nebo oslaví ve 2. pololetí 2014 proběhlo ve
čtvrtek 16. října v Klubu seniorů.
Bohužel ze 26 pozvaných se dostavilo jen 15 oslavenců a 4 se omluvili pro nemoc. Ale i přesto
se všichni dobře bavili. Přivítal je, k jejich výročí poblahopřál a přípitek pronesl předseda klubu pan
Jindřich Zeť, oslavu jim zpříjemnilo vystoupení souboru Pohoda a samozřejmě nechyběly květy a
pohoštění pro jubilanty.

Naši milí jubilanti ve
2. pololetí 2014

Jiří Both

Ludmila Pokorná

Anna Čermáková

Josef Románek

MUDr. Hana Dufková

Eva Sommerová

Marie Foltová

Milena Strnadelová

Josef Gába

Ludmila Šírová

Ludmila Gablovičová

Jiřina Špalková

Marie Halaštová

Lubomír Šťastný

Miroslava Holáňová

František Ventura

Vladimír Hrbáč

Alois Voda

Ing. Alois Klos

Josef Vybíral

Jarmila Kolmanová

Marie Vymětalíková

Eva Orságová

Jana Weissová

Jarmila Otáhalová

Milan Zachrdla

Vše nejlepší, hlavně však stálé zdraví
a životní pohodu přeje
Klub seniorů

…………………………………….
Taneční odpoledne se uskutečnilo v pátek 24. října za účasti asi 30 ti členů a s hudebním
programem pana Zdeňka Holce. Nálada dobrá, někteří zábavy chtiví pokračovali ještě ve vinotéce U
čápa.

………………………………………..

Přednáška Finanční gramotnost seniorů proběhla ve čtvrtek 30. října. Přednášející byla paní
Mgr. Ševčíková, která během 90 ti minut zasvěceně a poutavě hovořila o nástrahách, které číhají
především na seniory v podobě „výhodných“ půjček, nákupů a dodavatelů energií. A především
informovala o způsobech obrany proti těmto nekalým obchodním praktikám.

…………………………..
Ve čtvrtek 6. listopadu se konala repríza pěveckého pořadu soboru Pohoda na téma
Písničky o koních. Přibližně 40 hostů si pozorně poslechlo pěvecká i recitační vystoupení souboru i
sólistů, které odměnili srdečných potleskem. Nechybělo ani květinové poděkování pro dirigentku
paní Janu Mikuškovou a pro klavírní doprovod pana Petra Jansy. A nakonec si všichni přítomní
společně s Pohodou zazpívali.

…………………………..
V úterý dne 11. listopadu jsme v počtu 49 zájemců shlédli v divadle Antonína Dvořáka operu
Bedřicha Smetany Čertova stěna. Opera je uvedena při příležitosti Roku české hudby, který je
tradiční záležitostí od roku 1924, kdy se poprvé slavilo kulaté výročí národního skladatele Bedřicha
Smetany (1824 – 1884). Do tohoto období - roky zakončené čtyřkou - spadá výročí zhruba stovky
významných hudebních umělců.

………………………………

Ve čtvrtek 13. listopadu se odpolední program z klubu přenesl do restaurace Bavorský dvůr
na Martinské hody. Zde si 52 předem přihlášených členů, za hudebního doprovodu harmoniky pana
Smočka, zazpívalo i pochutnalo na grilovaném kolenu a vínu několika značek, dle vlastního výběru.
Kromě několika připomínek k velikostem porcí kolen panovala zde spokojenost i dobrá nálada.

……………………………………..

Mužský pěvecký sbor Beseda působí v našem městě již 105 let a je vůbec nejstarším spolkem
ve Valašském Meziříčí. Není proto divu, že na jeho vystoupení v Klubu seniorů přišlo ve čtvrtek 20.
listopadu přes 60 diváků, kteří zcela zaplnili klubový sál. A nebyli zklamáni. Sbor, řízený dirigentem
panem Stanislavem Machancem (mimochodem místopředsedou Klubu seniorů) předvedl velmi
zdařilé pásmo a výběrem repertoáru, kvalitním pěveckým provedením i zasvěceným komentářem
zcela uspokojil všechny přítomné.

………………………………………

Ve čtvrtek 27. listopadu proběhl v sále klubu Bleší trh, který navštívilo 31 členů a hostů
klubu. V nabídce byly kromě již nepotřebných věcí a oblečení z domácností také nové rukodělné
výrobky – bižuterie, vánoční přání i ozdoby. I když všechny nabízené věci nenašly svého kupce,
prodávající i kupující odcházeli spokojeni.
………………………………..
Přednáška o návštěvě Podkarpatské Ukrajiny se uskutečnila ve čtvrtek 4. prosince.
Přednášejícím byl pan Ing. Mareček, který své vyprávění o zemi, která byla v minulosti součástí
Československa, doplnil řadou fotografií. Nechyběly ani záběry z vesnice Koločava, kde má svůj hrob
Nikola Šuhaj loupežník a také jeho oběti z řad četnictva. Jak bylo z fotografií zřejmé, dnes tato země
nežije jen minulostí ale stává se svou technickou infrastrukturou integrální součástí moderního
světa.

…………………………….
Před nedávnem bylo v rekonstruovaném jižním křídle zámku Žerotínů otevřeno Muzejní a
galerijní centrum. Početná skupina 34 členů KS uskutečnila ve čtvrtek 11. prosince návštěvu těchto
prostor a za odborného výkladu pracovnice KZ si prohlédla výstavu architektonických návrhů nové
obřadní síně, výstavku věnovanou významnému architektovi a zdejšímu rodáku Zdeňkovi Plesníkovi,
nově rekonstruované historické prostory v 1. patře a v přízemí výstavu Velká válka – 100 let od
vypuknutí 1. světové války.
Všichni návštěvníci s uznáním hodnotili perfektně provedené restaurátorské práce a
současně vyslovili přání, aby tyto prostory byly trvale a účelně využity.

………………………………
Už tradičně vytváří příjemnou předvánoční náladu vystoupení souboru Pohoda, který
uvedl pořad Vánoční posezení při svíčkách - pásmo vánočních písní a koled, doprovázených
přiléhavým
průvodním slovem dirigentky paní Jany Mikuškové. Atmosféru blížících se svátků
umocňovaly hořící svíčky a misky cukroví na stolech. Prostory KS ve čtvrtek 18. prosince opět
nestačily zájmu téměř 90ti posluchačů a také hostů z KZ, kteří účinkující odměnili dlouhotrvajícím
potleskem. K úspěchu pořadu přispěla i vzorná obsluha, která se dokázala vyrovnat s velkým počtem
návštěvníků i se stísněnými prostorovými podmínkami.

………………………………………

Poslední akcí letošního roku byla vydařená Silvestrovská show, konaná tentokrát trochu
předčasně, v pondělí 29. prosince. Velký podíl na veselé náladě mělo vystoupení skupiny „Petr a
Jásalky “ (pan Petr Jansa u klavíru, paní Ludmila Jansová, paní Olga Drozdová, paní Ludmila Ševečková
a paní Věra Kotišová na pódiu), která svým skutečně jásavým zpěvem, spontánním humorem i
vtipnými kostýmy navodila uvolněnou atmosféru a přiměla ke zpěvu i diváky. Další zdařilou
komickou scénku parodující interview s babičkou z erotického salónu připravila dvojice paní Růžena
Humeníková a paní Eva Sommerová. K úspěchu večera přirozeně přispěla hudba pana Zdeňka Holce
a také zcela naplněný sál: přišlo 73 hostů, kteří byli s večerem nadmíru spokojeni.
O fiktivní půlnoci – v 19 hod. – popřál předseda klubu pan Jindřich Zeť všem přítomným
hodně zdraví, spokojenosti a hezkých zážitků v Klubu seniorů i v příštím roce. Na závěr proběhlo
vtipné rozloučení s letošním rokem a přivítání roku 2015.
Musíme rovněž ocenit suverénní moderování večera paní Marií Cermanovou a poděkovat
za perfektní obsluhu osvědčenému triu z kuchyňky: paní Ivě Vobořilové, paní Heleně Vosmekové a
paní Marii Cermanové.

Šťastný a úspěšný nový rok 2015!

