
KRONIKA 2019 

LEDEN 

 

Ve čtvrtek 3. ledna uskutečnil se vzpomínkový pořad Vzpomínky na Silvestry v KS. Ze záznamů 
pořízených p. Hynkem promítl p. Zeť roky 2009 a2010.Přidal DVD ze Silvestra 2016 a 2018 pořízené 
Ing. Marečkem. 

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

Ve čtvrtek 10. ledna přednesl p. Radek Odstrčil své zážitky z cesty po Indii. Přednášku doprovodil 
vlastním filmem. Velmi zajímavá a poučná přednáška. 

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

Ve čtvrtek 17. ledna se 25 členů KS zúčastnilo výstavy v zámku Žerotínů. 

 

 

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



V neděli 20. ledna se uskutečnil zájezd do divadla v Ostravě na muzikál Romeo a Julie. 

Láska dvou veronských milenců ze znepřátelených rodů zpracovaná Williamem Shakespearem. Režie 
Šimon Caban, hudba Boris Urbánek, texty napsal Jaromír Nohavica. 

Krásný zážitek.  

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

Ve čtvrtek 24. ledna uskutečnil se v KS Ples seniorů. K tanci hrál p. Robert Šváb. 

 

Ve čtvrtek 31. ledna uskutečnilo se v KS Povídání o filmu na přání. Uvedl p. Zeť. Vybrán byl film 
Orfeus v podsvětí. Přesto že se jedná o starý film, řada lidí včetně mně ho viděla poprvé. 

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



ÚNOR 

 

Ve čtvrtek 7.února promítla pí. Rušanová z Diakonie místo pí. Zdislavy Odstrčilové, která byla 
služebně zaneprázdněná, vlastní DVD z Kambodže. Byla tam vyslaná služebně aby pomohla s 
organizováním začleňování hendikepovaných lidí do společnosti. 

Jak záběry tak výklad byly velmi zajímavé a mnozí posluchači byli rádi že žijí v ČR.

 

 

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

 

Ve čtvrtek 14.února v besedě Vzpomínky na Krkonoše promítnul a slovem provázel Ing Mareček o 
našich nejvyšších horách. 

Použil jak propagačních materiálů, tak vlastní DVD. Zájem členů byl dobrý i když se jednalo o známé 
hory kde mnozí členové ve svém životě byli. 

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



Dne 21.února proběhl v KS Jarní bleší trh. Zájem byl standartní. Při příštím konání trhu zvýšíme 
propagaci. 

Ve stejném termínu se uskutečnil zájezd do divadla Jiřího Mirona na muzikál Kočky.

 

 

Jedná se o zdařilý muzikál mapující život koček, velmi dobrá hudba, tance plné akrobacie. 

 

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

 

Ve čtvrtek 28.2.2019 uskutečnila se ve velkém sále zámku Žerotínů Výroční členská schůze. 

Schůzi řídila Helena Vosmeková. Zprávu o činnosti KS přednesl předseda p. Zeť, zprávu o hospodaření 
přednesla pí Odstrčilová, zprávu revizní komise přednesla pí Humeníková. 

Volby předsedy, místopředsedy a členů výboru KS řídila komise řízená Rudolfem Zachrdla. 

Na závěr schůze vystoupil soubor POLAJKA. 

  



BŘEZEN 

Dne 7.3.2019 uskutečnil se v KS seminář Senioři bez nehod. Zajistila pí Valchařová z MěÚ. Jsem 
přesvědčen že seminář měl vysokou úroveň a byl přínosem pro přítomné seniory. 

 

 

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

 

V pátek 8.března proběhla v KS Oslava MDŽ. K tanci a poslechu hrál pan Robert Šváb.



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

 

Ve čtvrtek 14.3.2019 promítnul p. Radomír Odstrčil své DVD z cestování po Číně, kterého se zúčastnil 
s kapelou Mňága a Ždorb. 

 

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

Ve čtvrtek 21.3.2019 sešli se zájemci v herně Bowlingu na sokolské ulici. Akci zorganizoval p. Šváb. 
Zůčastnilo se cca 20 seniorů, kteří si s chutí zasoutěžili. 

 



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

Ve čtvrtek 28.3.2019 přednesla pí. Vanda Vrlová Velikonoční zvyky na Valašsku. Jeto profesionálka, 
proto její vyprávění je vždy velmi zajímavé. 

 

 

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

V sobotu 30.3.2019 uskutečnil se zájezd do Ostravy na operu La Traviata.

 

Opera o třech dějstvích, kterou na námět románu Alexandra Dumase ml. Dáma s Kaméliemi napsal 
Giuseppe Verdi. Autorem libreta je Francesco Maria Piave. 

Violetta, známá pařížská kurtizána, Alfred Germont její milenec, jeho otec Giorio Germont, baron 
Douphol spolu se souborem sehrají drama, při kterém se všem derou slzy do očí.  



DUBEN 

Dne 4.dubna proběhla v KS Beseda o BESIPu kterou moderoval p. Patík. Hlavním tématem besedy 

byla bezpečnost na silnicích, elektrokola a další poznatky z provozu. Přítomen byl i p. Pernický který 
má na starosti volnočasové aktivity na MěÚ Val. Meziříčí.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ve čtvrtek 11.dubna uskutečnila se v KS Velikonoční výstava a soutěž o nejlepší mazanec. Výstava 
velmi pěkná, ochutnávka mazanců na profesionální úrovni. Nejlepší mazanec upekly pí. Muricová a 
Humeníková. 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dne 18.dubna uskutečnilo se setkání s jubilanty za 1.pol. 2019. Na setkání zazpíval soubor POHODA. 

JUBILANTI ZA 1.POL.2019 

Beseda Adolf                                 Besedová Vlasta                                      Čípová Marie 

Drdová Iva                                      Dvorská Libuše                                        Horáková Jarmila 

Hrstková Anežka                            Hrůzová Eva                                            Janošová Jaroslava 

Jansová Ludmila                             Jiříček Jan                                                 Jiříčková Jiřina 

Juřicová Anděla                              Kolísek Jaroslav                                       Kopřivová Bohumila 

Kramolišová Ivana                          Krejčí Miroslav                                         Kučná Jana 

Kuráňová Marie                               Kuříková Anna                                         Lacko Ján 

Machanec Stanislav                         Martínková Helena                                 Matulová Drahomíra 

Opálková Božena                             Pernická Marie JUDr                               Podzemný Antonín 

Polášková Marie                               Pospíšilová Jana Ing                                Románková Marie 

Rusková Drahomíra                         Smahelová Olga                                        Škařupová Ludmila 

 Škrhlová Margita                               Tvrzová Anna                                            Varga Josef                                

Zachrdla Rudolf                                  Vojtěchová Věra 

Ve čtvrtek 25.4.2019 uskutečnila se v KS přednáška místostarostky MěÚ VAL. MEZIŘÍČÍ k její návštěvě 
Filipín. 

  



KVĚTEN 

Ve čtvrtek 2.5.2019 účastnili se členové KS výstavy 75. let sklářství ve Valašském Meziříčí. 
Výstava se uskutečnila v prostorách Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V neděli 5.5.2019 uskutečnil se zájezd do ostravského divadla na představení Dokonalá svatba.

 

Rozloučení se svobodou se dokonale ženichovi i jeho příteli vymklo z ruky, takže svatba byla ale úplně 
jiná než plánovaná. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ve čtvrtek 9.5.2019 uskutečnil se v KS Den matek. K tanci a poslechu hrál p. Robert Šváb.

 

Účast vysoká, nálada dobrá. 



Ve čtvrtek 16.5.2019 sešli se zájemci z KS v místní hale bowlingu. Uskutečnila se řada turnajů. 

 

Dne 23.5.2019 uskutečnila se v KS Výstava patchworku s prodejem. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dne 30.5.2019 uskutečnila se v KS přednáška Zabezpečení péče o seniory. Velmi poučná přednáška.

 

 

Z Diakonie přednášely pí. Veronika Janošková a Jarmila Hlavicová. Jsem přesvědčen že informace 
mnozí využijí v praxi.  



ČERVEN 

Ve čtvrtek 6.6.2019 navštívilo 20 seniorů Výstavu textilních obrazů s valašskými motivy v zámku 
Žerotínů. Autorkou obrazů je pí Skočková. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dne 13.6.2019 uskutečnilo se v KS vystoupení souboru POHODA. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Dne 12.6.2019 uskutečnil se zájezd KS do Prahy. Navštívili jsme Parlament a Senát ČR. Zájezd 
organizoval MěÚ Val. Meziříčí s předsedou KS. Součástí návštěvy bylo setkání s předsedou 

Parlamentu. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dne 20.6.2019 navštívilo 8 seniorů Skanzen v Rožnově p. Radhoštěm. 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ve čtvrtek 27.6.2019 uskutečnila se v KS Předprázdninová taneční zábava. K tanci a poslechu hrál p. 
Tonda Ondroušek 

 

  



ZÁŘÍ 
Ve středu 4.září uskutečnil se zájezd KS do ZOO Lešná u Zlína. Prohlídka zámku a pavilonů zvířat byla 
velmi zajímavá. Všichni účastníci byli nadmíru spokojeni. Z akce byl pořízen videozáznam.

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ve čtvrtek 5.9.2019 uskutečnila se v KS Taneční zábava. Hrál p. Robert Šváb. 



Ve čtvrtek 12.září uskutečnil se v areálu Sokolovny Tradiční táborák s opékáním špekáčků. Tentokrát 
s reprodukovanou hudbou.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ve čtvrtek 19.9.2019 uskutečnila se v KS přednáška spolumajitele firmy Lomaris –o zdravotním zboží.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



V neděli 22.září se uskutečnil zájezd do divadla Ostrava na balet Nebezpečné známosti.

 

Předlohou baletu je román francouzského spisovatele Pierra CHoderlose. Děj baletu je založen na 
dramaticky vyhrocených mezilidských vztazích, odehrávajících se na tanečních bálech. 

Vášnivá markýza de Mertenil a chladnokrevný vikont de Valmont hrají s lidmi a jejich emocemi 

nebezpečnou hru plnou rafinovaných intrik. 

Bohabojná madame de Volongesová spolu s rytířem Dancenym se stanou jejich pěšáky. Hráči netuší 
že se stanou rukojmími svých vlastních emocí…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ve čtvrtek 26.9.2019 přednesla pí. Radka Skýpalová přednášku o Atlantické Kanadě. Žila zde několik 
let se svým mužem, který odsud pocházel. 

Přednáška velmi zajímavá, poutavá, poučná. Málo komu se podaří v takovém prostředí žít a je pěkné, 
když se o zážitky podělí s ostatními. 

 

 

  



ŘÍJEN 

 

Ve čtvrtek 3.října se měla v Klubu seniorů konat přednáška pí. místostarostky Wojaczkové na téma-

Zeleň ve městě-rozvoj a její údržba. Pro zaneprázdnění se omluvila a poslala náhradu pana Kunce a 
paní Trefilovou. 

Pan Trefil za Komunální služby a pí. Trefilová za zahradnictví velmi podrobně informovali o 
uskutečněných výsadbách a nové zeleni ve městě. Těch akcí na zkrášlení je velmi mnoho a pokračuje 
se v nich. Přednáška velmi zajímavá a poučná. Děkujeme.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ve čtvrtek 10.října vystoupil soubor Pohoda s Pásmem písní. Tradičně pěkné vystoupení, dobrá 
úroveň přednesu. Za práci v souboru patří účinkujícím velký dík. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ve čtvrtek 17.října přednesl a promítnul p. František Tomanec Cestování po Indii. Poutavé vyprávění 
doplněné fotografiemi bylo na závěr odměněno potleskem. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Ve čtvrtek 24.října uskutečnila se v KS Taneční zábava. Hudbu zajistil p. Robert Šváb.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V pátek 25.října uskutečnil se zájezd na operu Rusalka. 

Lyrická pohádka o třech dějstvích. Autor Antonín Dvořák. K dispozici měl autor básnické libreto 
Jaroslava Kvapila inspirované Andersenovou Malou mořskou vílou i baladami Karla Jaromíra Erbena. 

Opera vypráví pohádkový příběh víly, která opouští bezpečí svého jezerního domova a pro lásku 
k Princi se stává člověkem. V den své svatby je Princem zrazena a lidským světem zavržena. Stává se 
bludičkou a v jejím náručí nachází smrt i Princ.  



LISTOPAD 

Dne 5.listopadu 2019 uskutečnil se zájezd na trhy v Polsku. Už po několik let to bylo do Polského 
Těšína. Plný autobus účastníků zde nakoupil především vánoční dárky. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ve čtvrtek 7.listopadu navštívily KS pracovnice Diakonie Valašské Meziříčí pí. Alena Hellerová a Draha 
Holubová s přednáškou –Daruj čas, daruj radost. 

Diakonie získává dobrovolníky pro práci v Diakonii na nejrůznější pozice. Jak pro pomoc lidem 
v domově na půl cesty, tak pro pomoc v Darovánku, návštěvách nemobilních seniorů atd.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

V neděli 10.listopadu se uskutečnil zájezd do brněnského divadla na hru HANA. Hra vznikla na základě 
stejnojmenného románu naší valašskomeziříčské spisovatelky pí. Morštajnové 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Ve čtvrtek 14.listopadu uskutečnily se v prostorách KS Martinské hody. Kachny s přílohou dodala 
firma z Branek na Moravě. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dne 21.listopadu uskutečnilo se Setkání s jubilanty za 2.pol 2019- 

Setkání se zúčastnili tito senioři: 

Both Jiří                          VM-Smetanova 1047/46 Gába Josef                      Perná 77 

Kolmanová Jarmila       VM-1.máje1034 Holáňová Miroslava       Lešná 74 

Foltová Marie                 VM-Štěpánov 19 Rytířová Antonie             VM-Šafaříková 724 

Michalíková Milena        VM-Šípková 1409 Sommerová Eva               VM-Svěráková 554 

Hauptfleischová Eugenie   VM-Křižná 858 Dufková Hana MUDr       VM-Tyršova 5 

Halaštová Marie               VM-J.K.Tyla 1412 Vlčková Vlasta                  VM-Kraiczova 1042 

Ventura František             VM-Švabinského 661 Štastný Lubomír              VM-U kasáren701 

Románek Josef                   VM-Sklářská 186 Weissová Jana                  VM-Sušilova 716 

Čermáková Anna                VM-Seifertova 695 Vymětalíková Marie          Krhová 

Dobešová Jarmila                VM-Jiráskova 432 Kopřivová Jana                   Domov sen.Rožno 

Zachrdla Milan                      VM-Seifrtova 696 Orsáková Eva                       VM-Havlíčkova38 

Klos Alois Ing                         VM-Zdeňka Fibicha 1204 Špalková Jiřina                      VM-Růžová 153 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dne 28.listopadu se uskutečnil v prostorách KS tradiční Bleší trh. Proti minulým letům byl trh hojně 
navštívený, a to jak prodávajícími, tak kupujícími.  



PROSINEC 

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 proběhla v KS Mikulášská zábava, na které hrál p. Robert Šváb. 

 

 

 



Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se uskutečnilo v KS Vánoční pásmo dětí ze školky Seifertova. Pod vedením 
učitelek pí Labudkové Zdeňky a Vetyškové Aleny děti předvedly velmi působivé vystoupení. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ve čtvrtek 19.12.2019 uskutečnilo se tradiční Posezení při svíčkách. Soubor POHODA pod taktovkou 

pí Jany Mikuškové vystoupil s koledami.  

 



V pondělí 30.12.2019 se uskutečnila v KS oslava Silvestra 2019. Oslavy se zůčastnilo 37 seniorů. Hrál 
Robert Šváb. Silvestr byl pojat jako taneční zábava.

 

 

Uběhl rok 2019 - rok plný akcí, přednášek a poučení, zájezdů, ať už poznávacích, tak divadelních. Do 

následujícího roku 2020 přeji všem členům Klubu seniorů a jejich příznivcům hodně zdraví, elánu a 
pohody. Váš kronikář. 


