
Klub seniorů  

Slavkov u Brna z.s. 

 

9.4.2019 



Představení + Hosté 

Ráda bych Vám představila Klub 

seniorů Slavkov u Brna. 
 

 Hosté: 

 



Poděkování 

 Tímto bych chtěla velmi poděkovat paní Miškolczyové za její 
dlouholetou práci a přínos pro město Slavkov. 

 Paní Slámové za její pomoc při založení spolku a věříme v další 

spolupráci. 

 

 
 



Zakládající členové spolku: 

 

 Elvíra Patáková 

 Vendula Andrlová 

 Jana Kyjovská 

 Roman Suchomel 

 Eva Mezníková 

 Spolek nemá předsedu, všichni zakládající členové rozhodují jednotně. 



Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným a neziskovým 
svazkem občanů Slavkova u Brna, jehož 
cílem je rozvoj péče převážně o seniory a 
osoby se zdravotním postižením, péče o 
jejich sociální, společenské, sportovní a 
kulturní vyžití, rozvoj jejich spolkového a 
společenského života  
a zamezení jejich sociální izolace. 
 



Účel spolku 
 

 Základním účelem spolku a hlavní činností spolku je:  

 

 zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením do veřejného, kulturního 

a sportovního života 

 

 organizování volného času a zájezdů, vycházek, besed a kulturních a 

vzdělávacích akcí 

 

 pořádání přednášek 

 

 



Členství ve spolku 

 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá 

fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě Slavkov u Brna, která 

uhradila řádně stanovený členský příspěvek a souhlasí se stanovami 

spolku.  

 Členství vzniká dnem, kdy Výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele 

na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno 

a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, 

případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání 

přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

 Členství není podmíněno věkem  

 Členský příspěvek na rok 2019 je 100,- Kč 

 

 



Práva členů spolku a povinnosti členů 
spolku: 

 
 účastnit se činnosti spolku prostřednictvím Členské schůze -  1x za rok 

 být pravidelně informován o dění ve spolku 

 užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny 

 podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet 
odpověď na svá podání 

 volit a být volen do Výboru spolku. 

  

 Povinnosti členů spolku: 

 dodržovat stanovy spolku, 

 sdělovat Výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce ke členství ve 
spolku. 

 



Orgány spolku a hospodaření spolku 

 Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází nejméně 

jednou ročně 

 Výkonným orgánem spolku je Výbor spolku. Výbor spolku řídí činnost spolku 

mezi Členskými schůzemi. Výbor spolku je pětičlenný. Je volen Členskou 

schůzí na tříleté volební období. Schází se nejméně čtyřikrát ročně.  

 

 Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši 

schválené Členskou schůzí, s případnými dary od fyzických a právnických 

osob a s příspěvky, dotacemi a granty ze státních a územních rozpočtů.  

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti 

spolku, řádně podložené účetními doklady. 

 

 



Akce na rok 2019 – předběžný návrh 

 Květen - 21. 5. 2019  v 15. hod  - prohlídka zámeckého parku s výkladem 

 Červen – srpen – plávání na koupališti 

 Září  

 Taneční večer 

 Zájez – výstava Kroměříž 

 Zahájení kurzu na PC 

 Dny seniorů 

 Říjen  

 Den seniorů LAA an der Thayya 

 Listopad 

 Dny zdraví   

 Divadelní představení 

 První výroční schůze 

 Prosinec 

 Vánoční setkání 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost 


