
KRONIKA 2016 

LEDEN 

Dne 6.prosince uskutečnila se výjezdní schůze výboru Klubu v MUZEU ŘEZNICTVÍ KRÁSNO.Po schůzi Mgr 

Aleš Linduška seznámil přítomné s nástroji řeznickými jak pro domácí zabijačky tak pro menší masny a 
výrobny masných výrobků.Promítl také propagační film ze současné výroby v Masokombinátu KRÁSNO.

   

 

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

 

Beseda O novinkách a službách v Městské knihovně se uskutečnila dne 7. ledna s paní ředitelkou 
knihovny Mgr.Cmahlovou.Tato nabídla celou řadu služeb,zodpověděla na řadu dotazů.Beseda velmi 
zajímavá.Přítomno 28členů. 



 

 

 

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

 

 

 

Ve čtvrtek 14.ledna  jsme navštívili v zámku Kinských výstavu-Život plný námahy. V 16.hod jsme se 

zůčastnili vernisáže Leopolda Christa.  



 

Na výstavě Život plný námahy jsme obdivovali zručnost řezbářů.Dokázali svými řezbami dokonale 
ztvárnit nejrůznější činnosti.Jak řemeslníci tak zemědělci byli jak živí. 

 

 

 



Po výstavách jsme se zůčastnili vzpomínkové akce uspořádané ke 100.výročí narození  
valašskomeziříčského rodáka sochaře Leopolda Christa.Vystoupil zde i soubor Beseda.

 

 

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

V pátek 22.ledna uskutečnil se ve 2.poschodí Mamulky PLES SENIORU.Ples byl hojně navštíven-

zůčastnilo se více jak 76 seniorů.Pěkná zábava,živá hudba i obložený  zabijačkový talíř-to vše přispělo   

      



 

 

V sobotu 30.ledna uskutečnil se zájezd do Ostravy-do Divadla Jiřího Mirona na komediální muzikál . 



 

Hrdiny jsou nezaměstnaní muži z hutí, strojíren a sléváren kteří  hledají práci.Protože hledání je marné 
rozhodnou se vytvořit pánskou striptýzovou skupinu aby uživili sebe a rodinu. 

Z toho plyne množství divokých a komických situací.Navíc obohatila muzikál "ostravština" která mu 
dodala "šmrnc". 

 

ÚNOR 

 

Ve čtvrtek 4. února uskutečnila se návštěva KS v galerii zámku Žerotínů kde bylo instalováno hned 
několik výstav. 



Výstava HANS LEDVINKA zaměřená k automobilismu, výstava Ondřeje Strnadela k výtvarným modelům 
ze skla a výstava KAMILA MRVY zaměřené k architektickým návrhům byla instalována v levém křídle 
zámku. 

Výstava Dobrodružství kriminalistiky byla instalována ve 2.poschodí zámku.

 

 

Výstavy v přízemí zajímavé , z panelů se návštěvník dozvěděl řadu zajímavostí.Architektonické návrhy 
Kamila Vrby podle návštěvníků je spíš určena odborníkům . 

 

Ve 2.poschodí výstava Dobrodružství kriminalistiky byla jak pro laiky tak odborníky velmi poučná.Na 
panelech k různým metodám vyšetřování bylo co studovat. 



 

 

Dne 11.února v KS beseda Putování  Domažlickem na které Ing Mareček komentoval video pořízené ze 
zájezdu turistů z Valašského Meziříčí v červnu 2015.Město Domažlice samotné a celý kraj zdůvodu 
blízkosti státních hranic s NSR je velmi zajímavý,je zde zachována architektura minulého století ,řadu let 
nepřístupné hraniční pásmo. 

Místa popsaná Aloisem Jiráskem,J.Š.Barrem a dalšími stála za návštevu a seznámení.Je to krásný a 
zajímavý kraj.Besedy se zůčastnilo 54 posluchačů. 



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

 

Ve čtvrtek 18.února uskutečnilo se v KS posezení u harmoniky.Tentokrát vystoupil pan Nauš sám.Po 
dobu více jak dvě hodiny hrál oblíbené písničky.Zpěvem se přidala celá řada posluchačů kterých se sešlo 
okolo 30.

 

 

 

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

 

Ve středu 24.února uskutečnil sezájezd do ostravského divadla na operuANDREA CHÉNIER.Autorem je 

Umberto Giordano. 

Příběh vypráví o romantické lásce mladé šlechtičny Maddaleny a pokrokového básníka Andrého 
Chéniera,kteří se vlivem intrik a křivých obvinění ocitnou v osudném soukolí francouské 
revoluce.Cheniér citlivě vnímal nutnost společenské proměny a neudržitelnost privilegií aristokracie,  



l se ztotožnit s pokřivenou morálkou zdivočelé lůzi,která bezhlavě hledala nepřítele.Režie:Ivan KREJČÍ 

Hudební nastudování: Zdeněk MÜLLER

 

 

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

Výroční členská schůze 

 

Výroční členská schůze se uskutečnila 25.února v kině SVĚT za účasti 200členů.Od 7.45hod probíhala 
prezentace účastníků a úhrada členských příspěvků na rok 2016.V 8.30hod začal vlastní program. 

Moderátorkou schůze byla pověřena paní Aška Hrstková.Zapisovatelkou byla paní Eva Grigová.Pozvání 
přijali: Za město Valašské Meziříčí místopředseda Ing Vrátník,dále ředitel Kulturního zařízení pan Roman 
Šterba a ekonomka KZ paní Eva Králová.Za obec Poličná starosta pan Místecký. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Po uctění památky za zesnulé minutou ticha, poděkování některým členům za práci pro KS následovala 
hlavní zpráva kterou přednesl předseda KS pan Jindřich Zeť. 

Ve zprávě zhodnotil jak celkovou činnost KS, spolupráci s MěÚ Valašského Meziříčí tak zaměření na další 
období. Poděkoval za práci členům výboru paní Marii Cermanové a Václavu Zátopkovi kteří ze 
zdravotních důvodů činnost ve výboru ukončili. 

 

 

 



 

Vdiskusi vystoupili hosté,dále pan Lacko,předseda Zeť,paní Vosmeková a paní Mikušková.Zprávu reviz 

 



p.Otstrčilová,zprávu mandátové komise přečetla p.Humeníková.Usnesení  přednesla p Hrstková. 

Po přestávce, ve které se přítomní občerstvili koblihy, následoval film Život je život. 

 

 

  



BŘEZEN 

 

 

V rámci Březen-měsíc knihy byli jsme pozváni paní ředitelkou Městské knihovny Mgr Smahlovou na 
návštěvu knihovny a to dne 3. března. 

 

 

 

Paní ředitelka nás seznámila s chodem knihovny,prohlédli jsme si prostory.Na závěr byla nabídnuta 
káva.Přes 20 zúčastněných bylo s návštěvou velmi spokojeno. 

 

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



 

Ve čtvrtek 10.března uskutečnil a se v KS oslava MDŽ.Na úvod vystoupil dětský soubor BROUČCI ze 
Salvátoru pod vedením paní učitelky Žanety Bezděkové s loupežnickou pohádkou. 

 

 

 

 

 



Následovalo DUA Maruška a Olina.Přítomných 40 posluchačů bylo jako vždy velmi spokojených.

 

 

 

 

 

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

 

Dne 16.března uskutečnila se v KS mimořádná beseda s RNDr. Michaelou Vidlákovou.Paní doktorka za 

doprovodu lektora ICEJ Radka Hejreta v tomto dni měla besedy na místních školách a odpoledne zavítala 
do našeho klubu. 



Jako dítě přežila jako jedna z mála Terezín.Její vyprávění o sankcích německých okupantů proti Židům,o 
životě v Terezíně,o tom co vše přežila bylo poutavé ale smutné.Besedy se zůčastnilo 12 členů.

 

 

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

Ve čtvrtek 17.března proběhla v KS přednáška o Gruzii. Přednášel účastník expediceIng Jan 
Husák,pracující v Okresním muzeu Vsetín. 

Poutavému vyprávění naslouchalo 46 posluchačů, kteří poděkovali přednášejícímu potleskem. 

 

Přednášku měl velmi pěkně připravenou, doprovázenou fotografiemi a krátkými videi.Spolu s přáteli 
procestovali velmi zajímavé oblasti této krásné země. 



 

 

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

Ve středu 23.března uskutečnil se zájezd do ostravského divadla na operu ROBERTO DEVEREUX. 

Děj Donizettiho opery je vystavěnna proměňujících se vztahových rovinách a posléze se stáčí kolem 
povstání v roce 1601.Stárnoucí panenskou královnu Alžbětu ukazuje jako emocionálně zraněnou ženu, 
která prožívá psychická muka poté,co podepsala rozsudek smrti nad svým posledním milencem 
Robertem Devereuxem,II.hrabětem z Essexu. 

 

Ve čtvrtek 24.března byl na programu KS promítnut film MEDŽUGORIE.Po počátečních technických 
problémech film zhlédlo 50 spokojených diváků. 

 



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

 

Ve čtvrtek 31.března uskutečnilo se ZPÍVÁNÍ PRO RADOST.Hrála skupina p.Vladislava Červeného. 

 

 

 

Protože hráli cantry písně našeho mládí rádi jsme si zazpívali.Program obohatili členové sboru BESEDA 
několika kuplety.Pořízen krátký videozáznam.Přítomno 56 členů. 

 

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

 

 DUBEN 

 



Dne 7.dubna navštívil KS Výstavu -KERAMIKA A OBRAZI p. Ivana Jakeše.Výstava je instalována v 
Galerijním centru na zámku Žerotínů.Účastnilo se 27 členů.Výstavou nás provedl osobně p.Jakeš.

 

 

 

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

 

Ve čtvrtek 14.dubna vystoupil v KS Mužský sbor BESEDA.Ve třičtvrtě hodinovém programu zazpívali 
skladby které se přítomným 42 seniorům velmi líbily. 



 

 

 

 

 

 



Vdalší části odpoledne proběhla přednáška Zelené potraviny .Přednášeli Bc. Jana Vašičková a Mgr.Iva 
Dvorníková. Nabídka produktů od firmi GW INTERNACIONÁL-zelený ječmen a Chlorella patří do 
produktů budoucnosti,pomáhá v případě vážných civilizačních chorob. 

 

 

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

Ve čtvrtek 21.4.2016 uskutečnila se v KS přednáška Čarodějnické procesy kterou zprostředkoval 
rožnovský páter Josef Svoboda.Přednášel pan Richard Jašs PHDr. 

Přednáška byla zaměřena na čarodějnické procesy v Německu,Holansku a Česku.Především na 
Šumpersku a Velkých Losinách.Z přednášky vyplynulo , že proti všeobecnému vědomí ,kdy mnoho lidí 
viní za tyto procesy církev,byla za nimi snaha několika jedinců získat majetek obviněných.Upáleno bylo 
také mnoho knězů a bohatých měšťanů.Mnoho těchto se zachránilo útěkem,jejich majetek byl 
konfiskován. 



Přednáška byla velmi poutavá.Přítomno bylo 28 posluchačů. 

 

 

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

Ve čtvrtek 28.dubna proběhla v KS přednáška Bezpečnost seniorů v dopravě.Přednášku zajišťovala 

p.Valchářová z odboru dopravy MěÚ Valašské Meziřičí, přednášeli p. Patík-BESIP Zlín a nprap.BC 
Malcharzík-ČPolicie Vsetín. 

Přednáška byla zaměřená na chodce,cyklisty,povinnosti řidičů-seniorů.Od letošního rokuje řada změn 
právě na tyto účastníky silničního provozu a proto účastníci přednášky pozorně sledovali 
výklad.Přítomno bylo 50 posluchačů.Všichni obdrželi na závěr malý dárek-reflexní pásek a tašku. 

l 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

KVĚTEN 

 

Dne 6. května v pátek uskutečnila se v Mamulce Májová veselice.K poslechu a tanci hrál p. Zdeněk. 

 

Holec.Účast byla velmi dobrá,všichni se dobře bavili. 

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



 

Dne 12.května oslavili jsme v KS DEN MATEK.K poslechu a tanci hrála oblíbená dvojice Maruška a 

Olina.Přidal se k nim Křížek s vozembouchem.Přítomno bylo 42 seniorů. 

 

 

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

Ve středu 18.května přednesl pan Zeť O Valašsko-Meziříčské farnosti. Přednášku doplnil promítáním 
starých fotografií. Přítomen byl zdejší pan farář Pavel Stefan. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. 



 

Ve čtvrtek 19.května promítnul Ing Mareček vlastní DVD Zavírání moře 2015 .Byl na této akci Cestovní 
kanceláře Valaška v září loňského roku a podělil se o zážitky s přítomnými kterých bylo 31. 

Po promítnutí tohoto DVD promítnul záznam ze zájezdu do Trenčína, který pro KS nabídla a financovala 
Nadace SYNOT.

 

 



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

 

Ve čtvrtek 26.května se v KS uskutečnilo Pásmo melodií Metoděje Jahna které přednesl soubor 
POHODA.Přítomen byl synovec tohoto valašského básníka pan Šplháček.Pásmo bylo velmi dobře 
připravené,dojemné a působivé.Díky patří dirigentce paní Janě Mikuškové.Přítomno bylo 48 posluchačů.

 

 

 



 

 

ČERVEN 

Dne 2. června uskutečnilo se v Klubu seniorů setkání s jubilanty, kteří oslavili v 1.pololetí 2016 
narozeniny. 

Jubilanti Klubu seniorů 1.pol. 2016 

Jakešová Božena Vosmeková Helena 

Fajmanová Božena Malý Vilibald 

Voštiňáková Hermína Kozáková Vladana 

Navrátilová Veronika Stanovská Jarmila 

Onderka Karel Zeman Milan 

Bednářová Eva Stará Marie 

Halušková Zdeňka Heinzová Marie 

Šochová Anežka Pelcová Jiřina Ing 

Macháčková Marie Bernátková Marie 

Kocourková Jindřiška Volková Ludmila 

Kalhousová Jana Kotlíková Zdena 

Urban Jiří Vybíralová Vlasta 



Ilichmannová Anna Bezděková Marta 

Hradil Rudolf Skočková Věra 

 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví do dalších let. 

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

Dne 9.6.2016 uskutečnila se v KS beseda s panem Ing Tvrzem na téma -Drážďany a okolí.Přednášející 
výklad doplnil promítáním.Besedy se zůčastnilo 51 posluchačů. 

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

Ve čtvrtek 16.6.2016 proběhla v KS přednáška pí.Růžičkové Kamenné květy.Přednášku doplnila 
pí.Růžičková promítáním velmi zajímavých záběrů z jeskyní z ČR a jiných států Evropy.Přednášku 
sledovalo 35 posluchačů 

 

 



 

 

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

 

Dne 16.6.2016 uskutečnila se v restauraci Přístav Škračenice. Pěkné počasí, harmonika s ozembouchem, 
přátelská atmosféra. Účast 45 seniorů. 

 

 



 

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

Dne 30.6.2016 uskutečnil seDružební zájezd do Starého Města.Zájezd pořádal KS Krhová,z našeho KS se 
zůčastnilo 14 členů. 

 

ZÁŘÍ 
Ve čtvrtek 1. září promítnul a okomentoval pan Jindřich Zet´ Historii školství ve Valašském Meziříčí.                       

Přednáška velmi zajímavá. Ve Valašském Meziříčí bylo školství velmi  rozvinuté,mnoho studentů 
dojíždělo,školství dosahovalo velmi dobrých výsledků. Řada přítomných 27 seniorů byla absolventy 
zdejších škol a proto hojná diskuse. 

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

V neděli 4. září uskutečnil se zájezd do Divadla Antonína Dvořáka na GALAVEČER k zahájení sezony 2016-

2017. 

Ochutnávka právě začínající sezony v podání operního, činoherního, baletního a muzikálového souboru 
Národního divadla moravskoslezského byla úžasná. Je na co se těšit. 

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



Ve čtvrtek 8. září uskutečnil se na hřišti Sololovny  TÁBORÁK. Na harmoniku zahrál a zazpíval p. Nauš. 
Přítomno 31 seniorů.

 

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

Ve čtvrtek 15. září uskutečnilo se v Klubu Setkání pamětníků. Bylo pozváno 30 členů Klubu. Akce pouze 
pro zvané.  

 

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

 



Ve čtvrtek 22. září vystoupil v Klubu seniorů soubor POHODA s reprízou pořadu O METODĚJI JAHNOVI.

 

 

Soubor POHODA předvedl velmi zdařilé vystoupení, které sledovalo 42 posluchačů. 

 

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

 

Ve čtvrtek 29. září zúčastnili se členové KS Výstav v Muzejním a galerijním centru v zámku. 

Přítomno 12 seniorů. 

 



 

  



ŘÍJEN 

Ve středu 5. 10. 2016 uskutečnila se pravidelná schůze výboru KS na které kromě vyhodnocení akcí 
uplynulého měsíce a plánu na měsíc příští bylo projednáno vyznamenání paní Heleny Vosmekové-Senioři 
sobě a jiným. Toto vyznamenání  jí  bylo předáno na Konferenci v Luhačovicích 5. 10. 2016. 

Blahopřejeme. 

 

 

 

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



Ve čtvrtek 6. 10. 2016 přednesl a promítnul obrázky ze zájezdu do rakouského údolí Wachau pan Ing. 

Václav Tvrz. Zajímavou přednášku vyslechlo 25 posluchačů.

 

 

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

 

Ve čtvrtek 13.10.2016 promítnul a slovem doprovodil DVD ze zájezdu do Telče a okolí In.g Oldřich 
Mareček. Turistický zájezd pořádaný místním Klubem českých turistů byl velmi zajímavý.  

 Přítomno bylo 39 posluchačů. 



Dne 20. 10. 2016 uskutečnilo se v KS Taneční odpoledne. Hrál p. Holec. Všech 40 přítomných se dobře 
bavilo.

 

 

 

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

 

 

Ve středu 26.října uspořádal KS zájezd do Vídně. S cestovní kanceláří Valaška navštívili jsme největší  
vídeňské památky.Padesát spokojených účastníků. 

Ze zájezdu bylo pořízeno DVD. 

 



 

 

 

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

 

V pátek 28. října uskutečnil se zájezd do Národního divadla moravskoslezkého na operu Prodaná 
nevěsta. 

Česká operní klasika od Bedřicha Smetany nezklamala. Všech 50 účastníků bylo maximálně spokojeno. 

  



LISTOPAD 

Ve čtvrtek 3. listopadu uskutečnilo se v Klubu seniorů Zábavné odpoledne, na kterém na harmoniku 
zahrála paní Vaculínová z Valašského Meziříčí. Přítomných 42 seniorů si zazpívalo a zatančilo. 

 

 

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

 

V pondělí 7. listopadu zorganizovala paní Vosmeková zájezd do divadla v Novém Jičíně na zbojnický 
muzikál MALOVANÁ NA SKLE. Plně obsazený autobus účastníků byl s muzikálem velmi spokojený. 

 

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

 

Ve čtvrtek 10. listopadu uskutečnily se v Mamulce Martinské hody. K tanci a  poslechu hrál Zdeněk 
Holec. Přítomno bylo 69 platících seniorů. 

 



 

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

V poslední čtvrtek v měsíci dne 24. listopadu vystoupila v KS cimbálová kapela POLAJKA. Jejich 

vystoupení sledovalo 59 velmi spokojených posluchačů.

 

PROSINEC 



 

Dne 1. prosince byli do Klubu seniorů pozváni jubilanti za 2.pol.2016 : 

Pivková Marie Piškulová Františka 

Odstrčil Zdeněk Podzemná Anežka 

Slavor Slavi Škoda Zdeněk Ing 

Jedličková Ludmila Starý Jindřich 

Adamiecová Danuše Španihelová Marie 

Novosadová Miroslava  Axmannová Olga 

Zátopek Václav Bolcek Jan 

Kubičný Václav Stavinoha Vojtěch 

Píša Milan Kunetková Marie 

Bajar Milan Uvírová Zdenka 

Mikulíková Anna Bajarová Jiřina 

Zemanová Marie 

 

Na setkání s jubilanty vystoupil soubor POHODA se svým pásmem. 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody. 

 

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

 

Dne 8.prosince vystoupily děti z Mateřské školky na Seifertově ulici s pásmem" Čertovský 
rej".Vystoupení bylo moc hezké.Sledovalo 45 účastníků. 

 

 

 

 



 

 

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

 



Dne 15. prosince vystoupil soubor POHODA s pásmem Vánočních koled. Na závěr vystoupili 
neplánovaně dva zpěváci z Plzně.

 

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

Dne 28. prosince uskutečnil se v KS Silvestr s POHODOU. Vystoupily i dvě manželské dvojice -manželé 
Janzovi s šanzony a manželé Mikuškovi se scénkou Čochtan. 

Dále vystoupilo DUO Maruška a Olga s pásmem písniček u harmoniky. 

Po úvodním vystoupení začala taneční zábava na které hrál p. Holec 

 


