
Výzva pro všechny seniorské organizace v kraji 
Trošku odlehčenou a netradiční formou jsme obdrželi příspěvek ze Senior klubu Velká Polom. Jistě 

by nebylo na škodu, aby i jiné organizace takto představily činnost svého klubu na vesnici nebo ve 

městě. Máte tedy příležitost, poperte se s touto výzvou, kterou nám zaslali z Velké Polomi. 

 

Představujeme se: 

Jméno:   Senior klub Velká Polom z.s. 

IČ:   035 47 396 

Datum narození: 2.10.2014 

Trvalé bydliště: Opavská 58, 747 64 Velká Polom (doručovací adresa) 

Přechodné bydliště: klubovna Seniorka v suterénu kulturního střediska (místo setkávání) 

Kontakt:  www.senior-klub-velka-polom.eu 

Otec:   Ing. Radim Holeček, předseda klubu 

Matka:   pětičlenná Rada Senior klubu Velká Polom z.s. 

Děti:   cca 50 registrovaných členů klubu 

Opatrovatel:  Obec Velká Polom, dotace 

 

Osobní dovednosti: pravidelná čtvrteční podvečerní posezení s programovou částí 

   v programové části probíhají:   

   - besedy, přednášky a školení profesionálních lektorů (dopravní   

   předpisy, policie, právníci, záchranáři, apod.) 

   - autorská čtení a besedy se spisovateli (Arnošt Vašíček, Eva Tvrdá, apod.) 

   - prezentace a promítání dokumentárních filmů z historie, přítomnosti i  

   budoucnosti obce 

   - prezentace z cyklu „Hudební legendy“ (vlastní produkce) 

   - prezentace z cyklu „Bavíme se češtinou“ (vlastní produkce) 

   - promítání zajímavých dokumentárních filmů (cestopisy, příroda,  

   ekologie, relaxace, apod.)  

   - kvízy, hry a soutěže 

   - besídky (Velikonoce, Letnice, Vánoce) 

   - o prázdninách máme také prázdniny 

 

   každoroční autobusové zájezdy 

   dvoudenní květnové zájezdy za památkami jižní Moravy s večerním  

   posezením ve vinném sklípku (Kroměříž, Buchlov, Buchlovice, Milotice, 

   Lešná, Svatý Kopeček, apod.) 

   jednodenní zájezdy do blízkého okolí (Dlouhé Stráně, Olomouc, Velké  

   Losiny, Krakow, Wieliczka, apod.) 

 

   společné návštěvy a výlety (vlastní doprava) 

   - divadelní představení ostravských divadel 

   - výstavy v Ostravě 

   - planetárium v Ostravě-Porubě 

   - výrobní podnik Marlenka, apod. 

 

   každoroční kulturně-společenská akce „Den seniorů“ 

   pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a výročí založení klubu 

   pro všechny občany obce 

   v odpoledním programu vystupují folklorní, pěvecké a taneční soubory z  

   blízkého okolí a v závěru pak speciální host (Zuzana Bubílková, Franta Uher 

   či dechovka Rozmarýnka) 

 



Zvláštní znamení: ocenění Krajskou radou seniorů MSK 2017 za aktivní činnost 

 

 


