
 
       Valná hromada Spolku vesteckých seniorů  – 15. 12. 2017 
 
                                        (zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů) 
  
 Prezence:             přítomno:   38 
                              omluveno:    7 
                              nepřítomno:  1   
                              celkem :      46 
Spolek vesteckých seniorů  - celkem 46 členů pro rok 2017  
                                                                                                                                                                                                     
I.  Zahájení, přivítání nových členů a hostů, přivítání starosty - předsedkyně Marta Belháčová 
 
II.  ˇvodní pozdrav starosty obce p. Tibora Švece 

 
III.    Shrnutí akcí za II. pololetí 2017  –  Blanka Pašková 

 
       13. 9. – výlet do hospitalu Kuks, do města Dvůr Králové a přehrady Les království        
22. 9. – 29. 9. - pobytový zájezd do Rokytnice v Orlických horách         6. 10.-  exkurze: 
Tančící dům, výstava ”13 komnat První republiky”        30.10.-  návštěva divadla Na 
Vinohradech, představení” Bytná na zabití ”                                                                                     
..     22. 11.-  návštěva  hudebního divadla v Karlíně, opereta” Polská krev”   
       15. 12. - valná hromada v Restauraci u Klimešů 
 

      IV.     Zpráva o hospodaření – Jitka Drahošová 
⁃ dotace  OÚ Vestec – čerpání dotace, současný stav,                                                       

dotace byla k 31. 12. 2017 vyčerpána 
⁃ návrh výše členských příspěvků na rok 2018  - 100Kč,- na osobu 

zpráva i návrh výše členských příspěvků na rok 2017 byly členskou schůzí 
schváleny (100% hlasů přítomných členů). 
 

 
  V.             Plán akcí na rok 2018  - Marta Belháčová – předsedkyně 
 
                  I. pololetí 2018 
                     
12. 1. 2018 – lenská schůze, výběr příspěvků, výběr zálohy na divadelní představení a 
pobytový zájezd, předání vstupenek                                                                                                                        
16. 2. 2018 – Stavovské divadlo , opera ” Figarova svatba” 
Únor, březen, duben:  exkurze, ateliery Barrandov, Strakova akademie, výstava Josefa Lady.                          
16. 5. 2018  - výlet – Třeboň                                                                                                                      
15. 6. 2018 – členská schůze 
 
                   
                 II. pololetí 2018 
 
pobytový zájezd (České Švýcarsko) 
výlet: město Mělník 
návštěva divadla dle zájmu 
valná hromada (volby do výboru SVS, večeře) 
 



VI. Diskuze 
 
Alena Dostálová ---nabídka cvičení v SCTJVV 
                                 nabídka zimního pobytu v Lučanech 
Blanka Pálová -     dotaz na plavání v Průhonicích 
 

Další akce, kterých se členové SVS zúčastnili: 
Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (únor - duben)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (říjen - prosinec) 

 
         VI. Závěr: 

   schválení zápisu schůze  - 100% 
   přivítání hudební skupiny ” Pašáci” 
   pozvání k večeři 
   přání a předáni dárku všem členům SVS 
 

Výbor  SVS  pro rok 2018 
 
předseda: Marta Belháčová 
místopředseda: Blanka Pašková 

pokladník: Jitka Drahošová	


