Schůze klubu seniorů Vestec – 6. 6. 2014
(zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů)
Prezence:

1.

přítomno: 35
omluveno: 10
nepřítomno: 6

Zahájení, prezentace, přivítání členů a hostů, pozdrav starosty – pí. Marta Belháčová

2. Vystoupení starosty Tibora Švece – informace a pozvání na setkání občanů Vestce
26. 6. při prezentaci krajinného plánu, informace o logu a změně názvu klubu KVS na
Spolek Vesteckých seniorů, pozvání na koncert pěveckého sboru Cancionetta Praga na 9. 7.
2014.
3.

Přehled akcí za pololetí 2014 – pí. Marie Mařáková
22. 1. - Muzeum Policie ČR, exkurze (22 členů)
14. 2.- Divadlo Na Jezerce – představení ”Paní plukovníková” (39 členů)
26. 2. - zábavný pořad pro seniory v Jesenici ( A. Cibulka, V. Hron)
19. 3. - exkurze do Čes. rozhlasu (18 členů)
23. 4. - komentovaná prohlídka Vrtbovské zahrady v Praze
21. 5. - výlet do Sázavského kláštera a hrad Český Šternberk (33 členů)
2. 6 - 6. 6. - čtení pohádek v MŠ Vestec (tři seniorky)
6. 6. - členská schůze v Restauraci u Klimešů
informace o SeniorPasu – předání kartiček

3. Zpráva sportovního referenta – pí. Alena Dostálová
pravidelné akce – ranní procházky, pravidelné pondělní
cvičení v SCTJVV (17 cvičenek, z toho 12 seniorek)
plavání v bazénu v hotelu Floret v Průhonicích od ledna do května
( bude obnoveno od listopadu)
zpráva o průběhu a účasti na Sportovním dnu seniorů ( Buď fit, seniore)
konaném 4. 6. 2014 na stadiónu v Praze 6, Na Kotlářce (tři seniorky)
spolupráce při Dětské olympiádě ve Vestci, kterou bude organizovat RC
Baráček a bude se konat 15. 6. 2014 na hřišti SCTJVV.
4.
5.

Zpráva o hospodaření s dotací OÚ Vestec – pí. Jitka Drahošová
Seznámení s plánovanými akcemi na 2. pololetí roku 2014 – pí. Marta Belháčová
důvod zrušení pobytového zájezdu do Lučan/Nisou
3. 9. - schůze - upřesnění účasti na akcích a výběr spoluúčastnických příspěvků
17. 9. - výlet Pardubice a okolí
říjen – exkurze na Letiště Václava Havla
22.11. – opera” Carmen” (Státní opera Praha)
12.12. - Valná hromada

Informace o změně při poskytování dotace od OÚ – od příštího roku bude poskytována jen
členům s trvalým bydlištěm ve Vestci

6.

Diskuze

7. Blahopřání jubilantům k 70. narozeninám (pí. Marie Mařáková, pí. Jindra
Zatloukalová, Ing. Václav Jarolímek).
7.

Závěr schůze a pohoštění

1.
-

