Kronika 2015
Leden 2015
První letošní kulturní akcí KS byla
návštěva opery Gaetana Donizettiho Marie
Stuartovna. Představení se uskutečnilo ve středu
7. ledna v ostravském divadle Antonína Dvořáka
a zúčastnilo se ho 47 členů.
Dramatický děj zobrazuje dle libreta
Giseppe Bardaliho soupeření skotské královny
Marie Stuartovny a anglické královny Alžběty o
anglický trůn a o lásku hraběte Roberta
z Leicesteru.
Autorova hudba je velmi melodická a
líbivá a výkony umělců byly na vysoké úrovni,
takže všichni milovníci opery odjížděli naplněni
hlubokými hudebními i dramatickými zážitky.

………………….
Čtvrteční odpoledne 8. ledna bylo věnováno prohlídce výstav v muzeu v zámku Kinských. Prohlídka
začala aktuálními výstavami „Krása v dřevě ukrytá“ (věnována 140 výročí založení Odborné školy pro
zpracování dřeva – nynější Střední průmyslové školy stavební), „Hej Vánoce, dlúhé noce“ (mapující tradiční
vánoce na Valašsku) a „Fenomén Igráček“ (vše o této populární české plastové figurce pro malé děti i
sběratele, vyráběné od roku 1976). Ze stálých expozic to pak byly „Muzejní kavárnička A. Duřpeka“ a „Vůně
kávy“, „Hasičská expozice Bohu ke cti a bližním ku pomoci“ (historie vývoje požární ochrany na
Valašskomezříčsku) a „Středisko ekologické výchovy Modrásek“.
Prohlídka se zúčastněným 19 členům klubu líbila.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Ve čtvrtek 15. ledna byl odpolední program věnován tělovýchově. Mladí členové Tělovýchovné
jednoty Sokol Valašské Meziříčí připravili pro náš klub pásmo s názvem „Zacvičme si !“ Jednatelka výboru
Sokola paní Ing. Jana Rosáková seznámila přítomné s historií meziříčského Sokola (byl založen jako první na
Moravě!), jeho obnovou po roce 1989 i s nynější náplní činnosti.
Poté následovalo několik vystoupení: nejdříve to byly roztomilé Korálky (nejmladší žákyně), pak
předvedla dynamický rokenrol Pavla Střítezská (celorepublikově úspěšná tanečnice ze zdejší Taneční
skupiny Sokola), následovala cvičební etuda všech vystupujících a cvičení starších žákyň s obručemi. I když
stísněné prostory našeho sálu neumožnily dětem představit se v rozsahu, na který jsou zvyklé z tělocvičny,
bylo to vystoupení velice zdařilé. Na závěr pozvala Ing. Rosáková členy klubu na akce, pořádané Sokolem
v letošním roce.
Byl to poněkud jiný program, než bývá v klubu obvyklé, ale tím více velice uspokojil a potěšil všech
47 diváků, kteří vystupující odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

…………………………….
Kronika KS je nyní zpracovávána elektronicky. Aby se s ní mohlo seznámit co nejvíce členů klubu,
uskutečnila se ve čtvrtek 22. ledna její prezentace za rok 2014. Zpracovatel kroniky pan Cyril Horák
v hodinovém pořadu připomenul asi 40 účastníkům slovy i obrazem všechny akce pořádané v loňském roce
a na závěr pak přehrál několik klipů z nejzajímavějších pořadů.

………………………………………..

Poslední akcí měsíce byl v pátek 30. ledna Kloboukový ples. K tanci i poslechu hrál pan Zdeněk
Holec. Dostavilo se jen 30 zájemců, přesto se zábava vydařila. Bylo dostatek místa pro tanec a společenskou
zábavu. Zlatým hřebem večera bylo defilé dam i pánů v kloboucích. Porotci vyhodnotili pět nejúspěšnějších
kloboukových kreací, jejichž nositelky obdržely hodnotné ceny.

……………………………..
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Zkušený cestovatel pan
Ing. Václav Tvrz vyplnil čtvrteční
odpoledne 5. února zajímavou
přednáškou o Toskánsku.
Promítl
bohatý
obrazový
materiál,
který
doplnil
poutavou a vtipnou formou o
své pocity a zážitky z návštěvy
skvostných
uměleckých
památek Florencie a Pisy. Jeho
vystoupení ocenilo 40 zaujatých
posluchačů
zaslouženým
potleskem.

…………………………………………
Příznivci a obdivovatelé
světoznámého nizozemského
houslisty,
dirigenta
a
showmana André Rieu měli
možnost shlédnout záznam
jeho koncertu s názvem Láska
v Benátkách.
Videoprojekci
uskutečnil
ve čtvrtek 12. února pan
Jindřich Zeť, který byl poté
odměněn potleskem čtyřiceti
vděčných diváků.
…………………………………………………

Milovníci baletu měli možnost shlédnout v sobotu 14. února mimořádně líbivé představení baletu
La Sylphide. Autorem hudby je Dán H. S. Lovenskiold , choreografii vytvořila Karina Elver podle původní
tvorby Francouze Augusta Bournonvilla. Inscenace v provedení ostravského baletního souboru Divadla
Antonína Dvořáka zanechala u všech 45 účastníků hluboký dojem.

……………………………………………….

Oblíbené vystoupení harmonikáře pana Petra Nauše bylo tentokrát úspěšně rozšířeno o další dva
dobrovolné hudebníky – pana Žilinského s houslemi a s klávesovou foukací harmonikou a pana Křížka
s vozembouchem. Hudební program proběhl ve čtvrtek 19. února a všem 60ti posluchačům se náramně
líbil, zejména když si mohli nejen společně zazpívat ale také zatančit.

………………………………………….

Výroční členská schůze
se uskutečnila ve čtvrtek 26. února v kině Svět za účasti 200 členů. Od 8 hod. probíhala prezentace
účastníků a úhrada příspěvků na rok 2015 a v 8:30 hod. začal vlastní program.

Růžena Humeníková

Eduard Kabeláč

Jiřina Redlová

Helena Vosmeková

Iva Vobořilová

Veronika Navrátilová

Dagmar Odstrčilová

Moderátorkou dopoledne byla paní Marie Cermanová, řídila schůzi zcela suverénně což přispělo k
jejímu hladkému průběhu. Nejdříve přivítala hosty: za město Valašské Meziříčí místostarostu pana Ing.
Josefa Vrátníka a místostarostku paní PaedDr. Yvonu Wojaczkovou, dále ředitele Kulturního zařízení pana
Romana Štěrbu a ekonomku KZ paní Evu Královou a samozřejmě také všechny přítomné členy klubu.
Později se s omluvou dostavil místostarosta obce Poličná pan Ing. Stanislav Pernický. Milou vsuvkou bylo
poděkování dlouholetým členům výboru panu Miroslavu Krejčímu a paní Ludmile Ottové, kteří obdrželi od
předsedy klubu kytičku. 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.

Marie Cermanová

Jindřich Zeť a Ludmila Ottová

předseda Klubu seniorů Jindřich Zeť

Dagmar Odstrčilová

Růžena Humeníková

V diskuzi vystoupili oba noví představitelé města, kteří ocenili práci Klubu seniorů a přislíbili
podporu pro tuto činnost, místostarosta Poličné, jenž poděkoval za občany Poličné, kteří mají možnost
zúčastnit se aktivit v našem KS a ředitel Kulturního zařízení pan Roman Štěrba ve svém příspěvku ocenil úsilí
předsedy KS i celého výboru i dobrou spolupráci s KZ.
Dále diskutovali pan Zdeněk Šimurda (větrání v KS), pan Rudolf Zachrdla (využití internetu pro lepší
informovanost členů), pan Miroslav Krejčí (dnešní stav areálu bývalých kasáren), paní Jana Mikušková
(výzva k doplnění souboru Pohoda o nové zpěvačky), místopředseda KS pan Stanislav Machanec
(požadavek rozšíření prostor klubu) a paní Helena Vosmeková (problémy s organizací zájezdů do divadel).
Po ukončení diskuze přednesla paní Helena Vosmeková návrh usnesení, který byl jednohlasně
schválen.

Yvona Wojaczková

Josef Vrátník

Stanislav Pernický

Zdeněk Šimurda

Rudolf Zachrdla

Miroslav Krejčí

Jana Mikušková

Stanislav Machanec

Helena Vosmeková
Po krátké přestávce – během níž se mohli posilnit chutnou svačinou - shlédli přítomní členové film
ze současnosti Hodinový manžel režiséra Tomáše Svobody.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KS ZA ROK 2014:
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 2014 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.
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. Na jeho místo nastoupil p. Machanec. Jistě jej znáte jako dirigenta v mužském pěveckém
sboru Beseda. Byl rovněž oceněn cenou starosty města.
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.
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. Ta
je čas od času promítána v našich čtvrtečních odpoledních.
Museli jsme kooptovat do revizní komise místo pí. Fejfarové, která již není mezi námi, paní
Humeníkovou. Má na starosti odbor Ženy – ženám.
Ženy ženám:
Každé pondělí probíhá neformální posezení žen, při kterém si ženy vymění např. novinky, rady, recepty a
různé ruční práce a další zajímavosti.
V našem Klubu máme také půjčovnu kostýmů s dlouholetou tradicí. O bezproblémový chod
půjčovny se vzorně starají pí. Kukučková a pí. Knollová. V r. 2014 bylo okolo 20 vypůjček. Věříme, že až lidé
zažijí přestěhování této půjčovny, bude se počet výpůjček zvětšovat.
Aktuální zprávy přinášíme také na nástěnkách. Jedna je v Klubu a druhá informuje obyvatele domu,
ve kterém je náš Klub. O lepší informovanost všech členů se starají naše webové stránky, které jsou součástí
webu Kulturního zařízení.
K lepší atmosféře v klubu přispívá také výzdoba k různým příležitostem např. vánoce a velikonoce.
Pořádáme také různé akce na přání našich členů, jako byl Bleší trh.
Turistický oddíl:
První vycházka se uskutečnila v úterý 7. ledna 2014. Jako vždy se jednalo o vycházku, ale i nějaký,
především kulturní účel. Právě před poslední, patnáctý výšlap, který byl do Kroměříže na výstavu květin.
Nejdelší výlet byl 10 km z Kunčic, přes Horní Čeladnou, do Čeladné na vlak. Kdyby nedošlo k závažné
nezaviněné nehodě vedoucí pí. Ottové, výlety by pokračovaly dál, jak bylo naplánováno, každé úterý.
Poslední výlet byl 13. května 2014. Za tuto jistě záslužnou činnost patří velký dík pí. Ottové.
Cyril Horák – činnost ve výboru KS.
Vede kroniku KS v elektronické podobě, t. zn., že pořizuje fotografie a videoklipy z akcí pořádaných
klubem, doplňuje je vhodným textem a zpracovává do kroniky dotyčného roku. Přitom využívá textových a
obrazových podkladů od paní Marie Cermanové, pana Ing. Tvrze a pana Ing. Smrčky (zájezdy) a od paní
Heleny Vosmekové (divadla). Kroniku průběžně zveřejňuje také na webových stránkách Kulturního zařízení
včetně fotogalerie z nejvýznamnějších akcí KS. Jednou ročně prezentuje kroniku a videoklipy pro členy
klubu formou videoprojekce.
Podílí se dvakrát ročně na přípravě setkání s jubilanty (v r. 2014 3 x), provádí soupis jubilantů,
zajišťuje tisk pozvánek a jejich distribuci.

Eduard Kabeláč – činnost ve výboru KS.
Je to všestranný a důležitý člen, který zajišťuje vše v klubu, co se týká údržby.
Václav Zátopek – činnost ve výboru KS.
Je to všestranný a důležitý člen, který zajišťuje vše, co se týká kopírování písemností, programů
apod. Podílí se také na přípravě při promítání filmů a různých besed.
Soubor POHODA:
Pěvecký sbor Pohoda připravil a nastudoval v uplynulém roce pásmo „Písničky o koních“. V každém
pololetí přichystal vystoupení pro oslavy jubilantů a na závěr roku pásmo vánoční. Nyní se zaměřil na
písničky o lásce, s nimiž vystoupí nejen v Klubu seniorů, ale také na okresní přehlídce amatérských
pěveckých sborů, která se bude konat 28. března 2015 v Rožnově pod Radhoštěm.
Pohoda nacvičuje každé pondělí od 14 ti do 16 ti hodin. Zveme zpěváky mezi vámi, aby se k nám
připojili, přišli si zazpívat a také užít přátelské i pracovní atmosféry v souboru.
Jubilanti:
V r. 2014 se uskutečnily tři setkání jubilantů, našich členů. 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. Tuto organizační přípravu setkání zajišťují pí. Iva Vobořilová a p. Cyril
Horák.
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. Tato cvičení vede pí. Mikušková.
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. 13. března bude výroční schůze, která
proběhne v sálu Klubu a rekondice bude v dubnu na Horní Bečvě v hotelu Kahan s účastí asi 30 členů.
Zúčastňují se všech akcí pořádaných Klubem.
Filmové videoprojekce v Klubu:
V r. 2014 proběhlo jedenáct promítání. Byly to videoprojekce různého žánru. Jednalo se o filmy, ale
i o přednášky. Vysoce byla hodnocena např. přednáška s besedou s názvem „Putování po Izraeli a
Jordánsku“. Účastníci těchto akcí byli spokojeni, filmy byly vybírány členy Klubu. Při cestopisných besedách
byl velmi oblíben Ing. Tvrz.
Popis a hodnocení zájezdů v r. 2014:
V roce 2014 se uskutečnily 4 poznávací zájezdy:
29. dubna jsme si prohlédli národní technickou památku Hranické viadukty, poté zámecký park a
střešní zahradu na bývalých konírnách v Lipníku nad Bečvou. Přes Týn nad Bečvou jsme vyjeli na Helfštýn,
kde byla komentovaná prohlídka hradního komplexu a možnost zhlédnutí samostatné výstavy děl italského
uměleckého kováře. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na prohlídku areálu lázní i občerstvení v Teplicích
nad Bečvou.
20. května jsme navštívili Muzeum času ve Šternberku, dále v Litovli soukromé muzeum harmonik s
největší sbírkou ve střední Evropě a keramickou dílnu paní Hlavinkové. Poté následovala prohlídka Muzea
olomouckých tvarůžků v Lošticích a v Bílé Lhotě jsme prošli s průvodcem krásný park zdejšího arboreta.
17. června jsme nejprve v arboretu Nový Dvůr – Stěbořice zhlédli výstavu živých motýlů, tropické
rostliny ve sklenících a částečně i rozsáhlý anglický park. Následovala návštěva Opavy s prohlídkou

Slezského zemského muzea i hlavních náměstí. Po občerstvení jsme odjeli do Hradce nad Moravicí na
návštěvu místního krásného zámku a poslední zastávkou byl Památník J.A. Komenského ve Fulneku.
16. září jsme si prohlédli nejprve šikmý barokní kostel v Karviné, poté v nynějším centru opravený
zámek s přilehlým parkem a náměstí. Po obědě jsme se prošli v parku uzavřených lázních Darkov a
pokračovali do nedaleké Chotěbuzi, kde jsme navštívili areál Rybí dům s obřími akvárii, venkovními
nádržemi a zázemím, se sjednocující výzdobou – sochami a skulpturami, vytesanými z kmenů stromů.
Cestou domů jsme se krátce zastavili u Těrlické přehrady.
Dále jsme 26. června uskutečnili odpolední výjezd vlakem do Bystřice pod Hostýnem, kde jsme si
nejprve prohlédli náměstí s kostelem. Poté následovala komentovaná prohlídka v zámku – Kulatého sálu,
Laudonovské galerie, výstavy Duchovní rozměr české grafiky a Expozice ohýbaného nábytku.
Zájezdy do divadel v r. 2014:
V roce 2014 naši členové shlédli 5 divadelních představení. V ostravském divadle to byly opery Anna Bolena a Čertova stěna, muzikál Evita a muzikál Edith a Marlene. Ve Valašském Meziříčí činohru
Římské noci. Zájem z řad našich seniorů je dostatečný. Navštěvujeme Národní divadlo moravskoslezské v
Ostravě. Vybraná představení zajišťujeme s půlročním předstihem a ne vždy je jisté, že nám divadlo může
vyhovět, protože velmi stoupl zájem veřejnosti o kulturu. Divadlo omezuje počet vstupenek pro zájezdy
seniorů za poloviční vstupné. Na rozdíl od divadel v Olomouci, v Opavě a ve Zlíně informuje Ostrava o
programu v dostatečném předstihu. Jmenovaná divadla uvádějí své programy v krátkých termínech,
poskytují slevy pro seniory pouze v omezeném rozsahu a většinou bývají vyprodána již v předplatném. Pro
rok 2015 zůstaneme proto věrni Národnímu divadlu moravskoslezskému v Ostravě a doufáme, že i toto
divadlo nás nezklame, a že budeme moci shlédnout kvalitní představení.
Výuka angličtiny pro pokročilé:
V našem kurzu při klubu seniorů se nás již několik let schází deset účastníků. Pod vedením pí. Dr.
Dufkové a pí. Ing. Gefingové se vracíme k lekcím již dříve probíraným, protože – opakování je matka
moudrosti. Třikrát za rok se scházíme s naší pí. profesorkou Vojtěchovou a Kanaďanem žijícím v naší
republice abychom zkontrolovali naši paměť v anglické konverzaci. Naše dvouhodinová lekce probíhá každé
pondělí. Tyto schůzky se pro nás staly neodmyslitelnými schůzkami s přáteli i vzděláváním.
Naše činnost při organizacích ve městě:
Musíme konstatovat, že odchodem p. Krejčího došlo k přerušení této činnosti, ale jsme podle
potřeb ochotni se zapojit do spolupráce.
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, který se podílel mimo jiné
také na výzdobě sálu pro vánoční výzdobu a připravil pro účastníky malou pozornost při programu
nazvaném „Vánoční posezení s koledami při svíčkách“.
Poděkování patří také členkám souboru Pohoda, které napekly cukroví na vánoční posezení bez
nároků na odměnu. Děkuji i členům klubu – manželům Jansovým, paní Ševečkové, Věře Kotišová a Olině
Drozdové , dále Evě Somrové a Růženě Humeníkové za předvedení zábavného programu na Silvestra. 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 domu,
ve kterém je náš klub.
Činnost Klubu se snažíme stále vylepšovat a podle reakcí členů se to daří. Proto bych chtěl popřát
Klubu ještě více pracovitých členů a končím s přáním, ať se nám vše daří, jak si to jen všichni přejeme a aby
se Klub stal pro naše členy dobrým zázemím.
Zprávu vypracoval výbor Klubu při KZ města Valašské Meziříčí 23. 2. 2015.
Předseda Klubu Jindřich Zeť

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Usnesení výroční členské schůze KS při KZ
ve Valašském Meziříčí v r. 2015:
Návrhová komise konstatuje, že usnesení Výr. čl. schůze z minulého roku bylo splněno v celém
svém rozsahu.
Členská schůze doporučuje udržet provoz v klubových zařízeních v dosavadním rozsahu.
Členská schůze ukládá svým členům platbu příspěvků ve výši 150,- Kč od r. 2015.
Členové, kteří bez řádné omluvy nezaplatí příspěvek do 30. dubna, budou vyřazeni z evidence.
Členská schůze ukládá členům, aby při zápisech do divadel a na zájezdy předkládali členské
legitimace. V případě, že by zájezdy nebyly plně obsazeny, je možno doplnit volná místa rodinnými
příslušníky.
Členská schůze ukládá výboru dále pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou, Muzeem,
SPCCH a spolupracovat se seniory z Rožnova.
Dále se snažit pokračovat v dlouholetém kurzu angličtiny.
Dále zhotovovat filmové záznamy našich kulturních akcí kamerou i fotoaparátem.
Pokračovat v další činnosti souboru POHODA a ze strany vedení KS vycházet této činnosti
maximálně vstříc.
Výboru KS ukládá dále pokračovat 2x ročně v setkávání s jubilanty za dané pololetí s programem a
pohoštěním.
Na webových stránkách KZ doplnit informac e o činnosti KS – jak o stálé programy, tak i o aktuální
programy včetně připravovaných akcí.

Ve Valašském Meziříčí 26. 2. 2015
Za návrhovou komisi:
Vosmeková Helena
Grigová Eva
Vobořilová Iva
………………………………………………..

Březen 2015
Muzejní a galerijní centrum bylo cílem návštěvy asi 30ti členů KS ve čtvrtek 5. března. Navštívili
jsme výstavu Království papíru, která přiblížila papírové modely různých historických objektů, včetně
našeho zámku Žerotínů a okolí a zámku Kinských. Autory těchto modelů jsou pan Ivan Zadražil a pan
Martin Švec.. Dále jsme si prohlédli i expozici , zobrazující dílo vynálezce kontaktní čočky profesora Otty
Wichterleho. Část našich členů si ještě prohlédla další výstavu, tentokrát v zámku Kinských, zachycující
tvorbu zdejší rodačky, malířky Jarmily Hýžové.

……………………………………….

Náplní čtvrtečního odpoledne 12. března bylo vystoupení nprap. Ing. Anny Hubové z Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje. Velmi srozumitelnou formou informovala o nebezpečí vzniku požárů
v domácnostech, v zahradách a v otevřené přírodě a jak jim předcházet. Upozornila na nebezpečí hrozící od
plynových spotřebičů a o možnostech účinné prevence. Tyto důležité informace si odneslo cca 40 vděčných
posluchačů.

………………………………………..

Padesát příznivců divadla odjelo ve středu 18. března na operetu Bratránek z Batávie německého
autora Eduarda Künne. Děj se odehrává v Batávii, dnešní Jakartě, překladatel a dramaturg Tomáš Vůjtek hru
upravil a děj přenesl do Čech 20. let minulého století. Znalci tohoto díla srovnávali novou dramaturgii
s tradičním provedením a dali by přednost klasické verzi.
Zájem o divadelní představení se v poslední době zvýšil a vytvořil se tak okruh stálých účastníků.

……………………………………………….

Ve čtvrtek 19. března byl na pořadu program Odpoledne při gramofonu – vzpomínky na
mládí. Paní Růžena Humeníková a paní Ema Muricová Michajlaková připravily výběr melodií od 60. let 20.
století po současnost. Některé skladby doprovázela paní Muricová svým zpěvem a občas se připojili i
posluchači. Dobrou náladu podpořila také vonná káva a chutné víno, takže na závěr si mnozí ze 41 účastníků
i zatančili.

…………………………………

Historie a současnost valašskomeziříčské mlékárny – to byla náplň besedy, kterou ve čtvrtek 27.
března vedl pan Zdeněk Bukovjan, vedoucí marketingu a obchodu této společnosti. Mlékárna v našem
městě působí již 79 let a na rozdíl od jiných nedalekých mlékáren přežila transformaci a v současnosti
zásobuje svými kvalitními produkty široké okolí. Firmu vlastní a řídí čtyři společníci, kteří zaměstnávají 140
stálých pracovníků a řadu brigádníků. Že jejich výrobky jsou opravdu jakostní se mohlo přesvědčit všech 38
přítomných, kteří obdrželi jako dárek chutný smetanový jogurt z této mlékárny. Besedu vhodně doplnil
obrázky ze svého archívu pan Jindřich Zeť.

……………………………………..

V sobotu 28. března odpoledne se v Rožnově pod Radhoštěm v kině Panorama konala přehlídka
pěveckých sborů – Zpívání pro radost. Druhý ročník této akce opět po dvou letech pořádal místní Klub
seniorů. Zúčastnilo se osm z devíti pozvaných pěveckých sborů – od dětských až po seniorské.
Město Valašské Meziříčí reprezentovaly sbory BESEDA pod vedením pana Stanislava Machance a
náš sbor POHODA pod vedením paní Jany Mikuškové. Vystoupení obou pěveckých těles se posluchačům
velmi líbilo a odměnili je dlouhotrvajícím potleskem. Po skončení přehlídky proběhlo setkání dospělých
souborů se zpěvem a pohoštěním.

diváci a posluchači v kině Panorama

soubor Pohoda

pěvecký sbor Beseda
Pořadatelé z Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm si zaslouží velký obdiv i dík za uspořádání této
zdařilé akce. Předsedkyně klubu paní Anneliese Přikrylová oznámila v závěrečném projevu jejich záměr
uspořádat za dva roky další, již 3. ročník Zpívání pro radost.
………………………………………
Změna kronikáře.
Pro časové zaneprázdnění ukončil dnem 31. března 2015 svou práci na vedení kroniky Klubu
seniorů pan Cyril Horák a od 1. dubna 2015 převzal tuto činnost pan Oldřich Mareček.

Duben 2015

Dne 2. 4. 2015 přednesl pan Ing. Sergej Michajlov přednášku Starobylý Kijev. V Kyjevě žil více jak 40.let
takže měl k tomuto městu hodně vzpomínek.Diskuse se mimo jiné zaměřila i na současné dění na Ukrajině a
jeho zážitky z cesty před měsícem do této země. Přítomno 32 účastníků.
................................................................................................................................................................

V životě klubu nejsou jen radostné události

Pátek 3. dubna letošního roku byl pro mnohé členy našeho Klubu seniorů dnem smutku a
bolesti. V tento den jsme se totiž ve smuteční obřadní síni naposled rozloučili s dlouholetou
členkou klubu paní Martou Torhanovou. Těžký úraz s trvalými následky a následná nevyléčitelná
nemoc ukončily předčasně její plodný život, který byl neodmyslitelně spjat s činností našeho klubu.
Paní Marta nebyla jen pouhou členkou výboru, ale klubovou činností doslova žila. Její
aktivita, nápaditost, pracovitost, obětavost, důslednost a organizační schopnosti garantovaly
úspěšnost všech akcí, které se téměř nikdy neobešly bez její osobní účasti. A navíc měla milou,
přátelskou a upřímnou povahu. I v době svého postižení a nemoci pomáhala svými zkušenostmi a
radami vytvářet program klubu a zajišťovat jeho úspěšný průběh. Kromě toho byla také až do
doby svého úrazu platnou a výraznou osobností pěveckého souboru Pohoda. Bylo proto zcela
samozřejmé, že soubor se s paní Martou rozloučil na smutečním obřadu, při němž své dlouholeté
a milé kamarádce naposled zazpíval.
Takoví lidé - jako byla paní Marta Torhanová - jsou velice vzácní a pro klubovou činnost
nepostradatelní. Nepochybně si zaslouží naše upřímné poděkování a hlubokou vděčnost.
Nezapomeňme na to, co paní Marta pro náš klub znamenala a uchovejme si na ni trvalou
vzpomínku.

Výbor Klubu seniorů

Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se uskutečnilo setkání se spisovatelkou paní Alenou Marnštajnovou, rodačkou z
našeho města. Po besedě, na které četla úryvky ze své knihy Slepá mapa, se uskutečnila živá diskuse.
Přítomno 50 velmi spokojených účastníků.

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

Již opakovaně se v Klubu seniorů dne 16. 4. 2015 uskutečnila přednáška lektora z krajského BESIPU a policie
ČR. Pánové Patík z BESIPU a Malcharczik z policie ČR srozumitelným a vtipným způsobem seznámili
přítomné s bezpečnosti v autě, silničním provozem, vybavení kol atd. Diskuse byla k nezastavení. Přítomno
52 účastníků.

..................................................................................................................................................................
Zájezd Klubu seniorů do Ostravy a okolí dne 21. 4. 2015. Zůčastnilo se 40 členů a rodinných příslušníků. V
Ostravě jsme navštívili Hasičské muzeum, výstavu miniaturních staveb Miniuni, Muzeum hraček. V
Darkovičkách jsme si prohlédli Areál čs. opevnění a na zpáteční cestě jsme si prohlédli lázně Klimkovice.

Na 30. 4. 2015 připravil pan Jindřich Zeť přednášku s názvem Vzpomínky na Valašské Athény. Promítané
snímky zmizelých ulic a domů doprovodil slovem. Do výkladu se zapojovali přítomní pamětníci. Přednášku
sledovalo 25 posluchačů.

Květen 2015
Den matek proběhl v Klubu dne 7. 5. 2015. Vystoupili děti z MŠ Seifertova, třída Koťátek pod vedením paní
učitelek Blažkové a Labudkové.

Poté následovalo vystoupení paní Marušky Suchánkové a Olgy Drozdové.

Přítomno bylo 59 členů.
...................................................................................................................................................................

Dne 14. 5. 2015 sešli se na pozvání jubilanti za 1. pololetí 2015.

Naši milí jubilanti v 1.pololetí 2015
Axman Milan

Mikulík Ferdinand

Boráková Květosl.

Mikušková Jana

Firická Jarmila

Novák Lubomír Ing

Firický Daniel

Ottová Ludmila

Gefingová Monika

Redlová Jiřina

Hadašová Milena

Suchánková Marie

Hejlová Vlasta

Šimurda Zdeněk

Horák Cyril

Tvrz Václav

Jasná Marie

Vladařová Filomena

Kabeláč Eduard

Vobořilová Ivanka

Kačírek František

Zahradníček Jaroslav

Kotiš Václav

Hammerla Milan

Kotišová Věra

Lunavský Antonín

Kulišťáková Lud.
Marková Antonie
Michna Jan
Mikšová Hana

Vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu přeje Klub
seniorů
.......................................................................................................................................................

Dne
22.5.2015 uskutečnila se v KS Májová veselice na které hrál pan Zdeněk Holec. Přítomných 30 účastníků se
výborně bavilo.
..................................................................................................................................................................

O činnosti DIAKONIE ČCE přednášela dne 28.5.2015 paní ředitelka Zdislava Odstrčilová.Hovořila nejen o
zaměření ale i o problémech které v současné době řeší. Přítomno 37 členů.

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

Červen 2015
Zajímavosti a kuriozity z pražských muzeí a paláců promítl a slovem doprovázel pan ing Tvrz dne 4.6.2015.
Zajímavé fotografie z Pražského hradu a 7 pražských paláců sledovalo 20 posluchačů.

Rozloučení s pololetím posezením v restauraci Přístav dne 18.6.2015 při dobré škračenici a pivu využilo přes
60 členů Klubu. Hrálo oblíbené TRIO NEZMAR.

Září 2015
Dne 3. září přednesla paní Slávová přednášku O činnosti SPCCH. Součástí přednášky bylo měření tlaku a
cukru přítomným seniorům. V současné době má SPCCH 70 členů a je začleněn pod Klub Seniorů.
Přednášku navštívilo 22 posluchačů.

...................................................................................................................................................................
Dne 10. září uskutečnil se v Sokolovně Táborák pro seniory. Přítomným 30 seniorům zahrála p. Maruška
Suchánková spolu s p. Olgou Drozdovou.

...................................................................................................................................................................
Ve středu 16. září se uskutečnil zájezd do Kroměříže a skanzenu v obci Rymice. Navštívili jsme Květnou
zahradu, Mincovnu, Salu Terrenu na zámku. Velmi pěkné, hodně zajímavé.

...................................................................................................................................................................
Dne 17. září uskutečnilo se v klubu Promítání filmu na přání. Promítnut byl film Vinobraní, který sledovalo
25 členů.
...................................................................................................................................................................

Zároveň 17. září se uskutečnil zájezd do ostravského divadla na muzikál Funny Girl.
Téměř stoletá kolébka muzikálů Broadway ztvárnila mnoho příběhů lidských osudů. Zpodobnění se také
dostalo výjimečné ženě s uměleckým jménem Fanny Briceová.
Pro ostravské představení postavu legendární Fanny Bryceové nastudovala pod režijním vedením Lumíra
Olšovského Monika Absolonová a Martina Šnytová. Dnes vystoupila Martina Šnytová a také režisér Lumír
Olšovský.

....................................................................................................................................................................
Ve čtvrtek 24. září uskutečnila se v KS přednáška na téma "Prevence trestné činnosti". Přednášku zajistila p.
Střítezká z MěÚ VM. K tématu Domácí násilí vystoupil npp Bc. Malcharczik z PČR Vsetín. K tématu Prevence
nekalých obchodních praktik vystoupila ze Sdružení obrany spotřebitelů JUDr. Horáková spolu s
p.Chodilovou. Sebeobranu seniorů předvedli strážníci MP VM Doležel, Stieber, Doležalová. Velmi zajímavý
program sledovalo 33 seniorů.

Listopad 2015
Dne 5. listopadu uskutečnilo se setkání s jubilanty Klubu seniorů, kteří oslavili ve II. pololetí 2015
narozeniny.

Seznam jubilantů
Příjmení - jméno

Datum narození

Bydliště

Bětuňáková Marta

28.08.1945

VM Nádražní 205

Bezděková Růžena

11.12.1935

VM Sušilova 716

Both Josef

05.11.1940

Poličná 451

Domašíková Marie

30.11.1935

VM Sokolská 1087

Drozdová Olga

09.07.1935

Krhová 171

Grigová Eva

05.10.1940

VM Máchova 240

Heřmanová Marie

22.07.1940

VM Družstevní 1077

Jakeš Ivan

14.08.1935

VM Hulince 194

Janíčková Růžena

17.07.1940

Lhota u Choryně 34

Kabeláčová Eva

16.10.1940

Sušilova 715

Klosová Věra

17.09.1950

Bynina 156

Křiváková Marie

30.09.1930

VM Křižná 676

Kubíček Ludvík

14.08.1945

VM Nádražní 111

Meixnerová Marie

04.12 1940

VM Růžová 158

Michna Jan

18.06.1945

VM Čajkovského 597

Ondračka Oldřich

25.11.1930

VM Svěrákova 17

Pešlová Jaroslava Ing

13.11.1945

VM Kraiczova 1039

Pitrunová Anna

19.12.1940

U Apolla 692

Pivková Marie

12.12.1925

VM Tolstého 1138

Scheierová Ivana

11.07.1945

Krhová 326

Šebestová Jaroslava

10.09.1940

Bynina 178

Šimáčková Anna

19.07.1935

VM Seifertova 702-5

Šplháček Jaroslav Ing

19.10.1935

VM Tolstého 1138

Tichánková Ludmila

11.09.1940

VM Podlesí 230

Vargová Tereza

25.11.1945

VM Seifertova 705

Venturová Jindřiška

20.07.1935

VM Švabinského 661

Weiss Jiří Ing

20.08.1935

VM Sušilova 716

Zet' Jindřich

16.08.1940

VM Čapkova 689

Dne 12. listopadu se uskutečnily v restauraci Mamulka MARTINSKÉ HODY. Hudba TRIO NEZMAR.

Velmi zdařilá akce. Zúčastnil se p. ředitel KZ Roman Štěrba spolu s p. Evou Královou. Zúčastnilo se přes 70
lidí.
...................................................................................................................................................................
V neděli 15. listopadu jsme v počtu 43 zájemců navštívili Národní divadlo moravskoslezké. Na scéně divadla
A. Dvořáka jsme shlédli velkolepý muzikál skladatele Andrewa Webbera SUNSET BOULEVARD. Příběh
stárnoucí herečky Normy Desmond,hvězdy němého filmu o konec, jejíž slávy se postaral mikrofon. Působivé
dílo, které se odehrává "za kulisami" uměleckého světa, ukazuje jak pomíjivá je někdy sláva, jak povrchní
může být úspěch.

.

Ve čtvrtek 19. listopadu se v KS uskutečnila přednáška nprap. policie ČR Malcharczika na téma "Pátrání po
věcech a osobách". Zůčastnilo se 32 pozorných posluchačů.

...................................................................................................................................................................
Bleší trh se v letošním roce uskutečnil 26. listopadu. Zůčastnilo se 56 lidí. Pro velký zájem je doporučeno
uspořádat trh dvakrát ročně.

V malém sále KS se po dobu trhu uskutečnilo promítání opery Netopýr. Rovněž byl o film zájem. Zdá se, že
toto spojení akcí bylo dobře zvoleno.

Prosinec 2015
Dne 3.prosince navštívili jsme v Muzejním a galerijním centru v zámku Žerotínů výstavu CO NA SEBE ANEB
POHLED DO HISTORIE ODIVANI.Výstava představuje rekonstrukce oděvů a doplňků šlechty i poddaných
střední a západní Evropy 15.a 16.století.Perlou je oděv francouzského krále Františka I.realizovaný podle
portrétu namalovaného Jeanem Cloutem asi v roce 1522.

Dále jsme si prohlédli v 1.poschodí výstavu 60.let OD OTEVŘENI HVEZDARNY ve VALAŠSKEM MEZIŘI.

Ve čtvrtek 10.prosince uskutečnilo se v KS Vystoupení souboru Mezříčan. Vystoupení velmi zdařilé
sledovalo přes 50 posluchačů.

Dne 17.prosince proběhlo v KS Vánoční posezení při svíčkách se souborem POHODA.Společně se souborem
všichni zazpívali vánoční koledy při klavíru.Moc pěkné, moc milé.Vystoupení souboru vytvořilo krásnou

vánoční atmosféru.Zůčastnilo se 55 členů a hosté.

...................................................................................................................................................................
Silvestrovská veselice s programem se uskutečnila 29.prosince a je zdokumentována na DVD. Akce byla
velmi zdařilá, vystoupení i scénky se líbily.Hudbu zajistil pan Holec. Zúčastnilo se přes 50 členů.

