
       Členská schůze Klubu seniorů Vestec – 10. 6. 2016 
 
                                     (zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů) 
  
     Prezence:        přítomno:       34 
                             omluveno:        9 
                             nepřítomno:      2  
                             celkem členů: 45  
 
      1.     Zahájení, přivítání členů a hostů, přivítání starosty - předsedkyně Marta 
Belháčová 
 
      2.     Slovo starosty: informace týkající se klubu seniorů i informace všeobecné.             
Odpovědi na dotazy 

 
3.     Shrnutí akcí za I. pololetí: 2016  –  Blanka Pašková  
 
       15. 1. -  informační schůzka U Klimešů, výběr příspěvků a záloh na divadelní 
představení 
       22. 1. -  výlet do Prahy – Jindřišská věž (15 osob) 
       11. 2. -  návštěva divadelního představení v HD Karlín ” Noc na Karlštejně” (27 
osob) 
         9. 3.-   návštěva Státní opery Praha- Lazebník sevillský (35 osob) 
       22. 4. -  výlet do Prahy- Petřínská rozhledna, sady a bludiště (14 osob)         18. 5 
-   výlet do města Tábor a na zámek Červená Lhota, (19 osob) 
       10. 6. –  členská schůze SVS v Restauraci u Klimešů s večeří 
                     plavání v bazénu v Průhonicích 
 

     4.     Zpráva o hospodaření : Jitka Drahošová 
 
             přehled  a informace finančních nákladech  na uskutečněné akce 
 
                  -     dotace  OÚ Vestec -           90.000Kč,-  
⁃ dotace Staving Olomouc –  5.000Kč,-  
⁃ členský příspěvek na rok 2016  - 100Kč,- na osobu 

 
     5.     Zpráva o sportovních aktivitách a  informace o plánovaných sportovních 
akcích 
              – Alena Dostálová 
             Účast seniorů na podzimních sportovních hrách ke Dni seniorů ve Vestci 
 
     6.     Předání darů jubilantům - ( ing. Hlaváček, Jiřina Hladíková) 
 
     5.     Seznámení s plánem akcí na 2. pololetí r. 2016 – předsedkyně. Marta 
Belháčová  

  



             Plánované akce:  - dvě společné návštěvy divadla ( 3. 12.2016 – muzikál 
Mýdlový princ) 

                 -  jednodenní výlet autobusem, 14. 9. 2016  - Karlštejn  
                 -  týdenní pobytový zájezd do Příchovic - 18. 9.- 25. 9. 2016                                                                                                                                      
                 -  exkurze, vycházky 

     -  Valná hromada SVS a volby – 9. 12. 2016 
 
     -   dary pro jubilanty 

                 -   cvičení pro ženy 
 

 6.    Diskuze:   předsedkyně Marta Belháčová – podrobnější uvedení nejbližších 
akcí: 
 

        oznámení termínu krátké členské schůze  - 24. 6.2016 
	


