
 

                                           Plán a organizace  činnosti 

                      Územní organizace VSR a KVD – R  Přerov 

                                            v I. pololetí 2011 
 

Územní rada Vojenského sdružení rehabilitovaných a Klub vojenských důchodců-R Přerov 

 předkládá  plán   činnosti na I. pololetí 2011 takto: 

 

                                                                   Hlavní úkoly: 
 

1. Čerpat finanční prostředky z KVV Olomouc na akce, zahrnuté do plánu činnosti a schválené  

    Územní radou  VSR a Radou KVD-R.  Akce, organizované mimo tento plán,  předkládat ke  

    schválení nejméně 1 měsíc před  pořádáním. 

2. Nadále spolupracovat s 23. základnou vrtulníkového letectva 

3. Být stále ve styku s městskými orgány a zúčastňovat se oslav státních svátků 

4. Nadále spolupracovat se Svazem letců odbočky generála Janouška a navázat bližší spolupráci  

    s KVD Přerov 

5. Udržovat spolupráci s podnikem MEOPTA-OPTIKA s.r.o. 

6. Využívat dle možností internetové stránky k popularizaci naší organizace 

 

                                                                          Akce: 

 

23.3.  Zájezd se Svazem letců do Polského Těšína 

21.4.  Autobusový zájezd do lázní Slatinice, spojený s vycházkou k pomníku zahynulých  

          příslušníků 23. Vrtulníkovcé základny a návštěvou muzea v Prostějově  

? .  4.  Účast družstva na turnaji ve stolním tenise v Hranicích 

7. 5.   Pietní akce u památníku RA před Želatovskými kasárnami 

8. 5.   Účast na oslavách Dne vítězství, organizovaných Magistrátem města Přerova 

12.5.  Členská schůze, spojená s oslavou Svátku matek 

28.5.  Pořadatelská služba při Středomoravské letecké pouti – letiště 

8.6.    Exkurze v podniku MEOPTA-OPTIKA s.r.o.    

10.6.  Autobusový zájezd se Svazem letců do Polešovic 

16.6.  Autobusový zájezd do Rožnova p.Radhoštěm                                                             

 .    6.  Účast družstva na střelecké soutěži ve střelbě z pistole v Hranicích 

 

                                                                Organizace kulturní činnosti: 

29.3.  Koncert skupiny „Cigánski diabli“ MD Přerov 

14.4.  Divadelní hra „ Jakeovy ženy“  MD Přerov 

28.4.  Koncert dechovky  Boršičanka – MD Přerov 

5.5.    Koncert skupiny „Rangers – Plavci“ MD Přerov 

                                                                     Turistický kroužek: 

27.4. Vycházka na Čekyňský kopec a muzeum Mamutov 

18.5. Vycházka na Holý vrch a Švédské  šance 

22.6.  Zájezd do Hostýnských vrchů 



                                                      Společenské akce: 

- 1 x v měsíci se naše ženy schází v klubovně 

-  každé úterý společenské hry v klubovně 

                                                                     Sportovní vyžití: 

 

1/ Každé úterý a čtvrtek stolní tenis v herně školy 

2/ Bowling – herna“ U zubra“ Přerov 

3/ Petang – hřiště u „ Majáku“ Přerov - nábřeží 

4/ Plavání – krytý bazén Přerov 

 

Schváleno Územní radou a Radou KVD-R dne 12.1.2011. 


