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Výroční členská schůze 20. 6. 2012. (VL červen 2012) 
 
Na výroční členské schůzi vesteckého Klubu seniorů došlo k personálním změnám ve vedení. 
Na místo předsedkyně rezignovala Alena Dostálová. 
„Po mé rezignaci na funkci předsedy KSV proběhla volba s potížemi. Bylo navrženo 8 
kandidátů, ale někteří z nich se na výroční členskou schůzi nedostavili. Proto se nakonec 
vybíralo mezi přítomnými členy," popisuje průběh schůze, na níž se ze 44 registrovaných 
členů dostavilo 31 seniorů. Bývalá předsedkyně Alena Dostálová kroutí hlavou: „Celkem 
devět členů nebylo omluveno. Nepovažovali za nutné se na takovou událost, která se koná 
jednou za rok, omluvit!" 
Na výroční schůzi byl následně jednohlasně zvolen tento výbor: předsedkyní se stala Marta 
Belháčová, místopředsedkyní Marie Mařáková a pokladníkem Jitka Drahošová. „Děkuji 
všem, kteří se zúčastnili této výroční členské schůze a přeji novému vedení hodně úspěchů v 
jejich další činnosti. 
Alena Dostálová 
 
Slovo Marty Belháčové, nové předsedkyně vesteckého klubu seniorů  
(VL červen 2012) 
Na výroční členské schůzi Klubu seniorů Vestec byl zvolen nový členský výbor, jehož předsedkyní se stala paní 
Marta Belháčová, místopředsedkyní Marie Mařáková a pokladní Jitka Drahošová. Paní Belháčová představuje 
ve Vesteckých listech své vize. a nápady.  
 

Nově zvolený výbor a všichni členové KSV děkují za práci v minulém období předchozímu 
výboru, především jeho předsedkyni Aleně Dostálové, která uvedla v chod klub a jeho 

pestrou činnost kulturní, sportovní a poznávací. Chceme pokračovat v nastaveném programu 
a předkládáme plán akcí do konce kalendářního roku 2012.  

Členové KSV byli s tímto programem již seznámeni na informativní schůzce 20. 6. 2012. 
V září plánujeme prohlídku Břevnovského kláštera s odborným výkladem průvodkyně, v 
říjnu společný jednodenní poznávací zájezd autobusem (pravděpodobně do Kutné Hory). Na 
30. 11. 2012 máme zajištěny vstupenky na operu G. Verdiho Nabucco ve Státní opeře Praha s 
dopravou autobusem a v prosinci svoláme výroční členskou schůzi s předvánočním 
posezením. Podrobné informace a instrukce k jednotlivým akcím budou zveřejňovány ve 
Vesteckých listech, prostřednictvím SMS a v zasklených informačních skříňkách u obecního 
úřadu. Děkujeme dále OÚ Vestec, zvláště pak panu starostovi Tiboru Švecovi, za vstřícnost, 
rady a finanční podporu KSV. Máme radost, že se do KSV zapojilo již 45 členů a budeme 
rádi, když budou aktivní nejen svou účastí, ale i návrhy dalších zajímavých akcí. Přejeme 
všem příjemné prožití letních měsíců a těšíme se na vás. 
 
 
 


