ZAPISNIK 7.REDNEGA SREČANJA UPOKOJENCEV PRULE DNE 11.09.2014

Prisotnih je bilo 27od 56 članov društva
Na srečanju smo najprej glasovali o predlogu DU Trnovo, da se naše
društvo pridruži DU Trnovo. Enoglasno smo sprejeli sklep, da se DU
Prule ne želi pravno-formalno priključiti DU Trnovo, da pa so člani DU
Prule zainteresirani, da sodelujejo z DU Trnovo pri njihovih aktivnostih.
Na srečanju smo skupaj oblikovali predloge za plan aktivnosti za
obdobje 2014/2015; ti so:
- redno se bomo družili,
- poskušali bomo pomagati mladim,
- pripravili bomo javne tribune o stanju v naši družbi,
- povezovali se bomo s Prulčkom, Plesnim teatrom Lj, OŠ Prule,
vrtcem, Botaničnim vrtom, BIC-om, DU Trnovo, DU Poljane, DU
Tabor …
- organizirali bomo različna tematska predavanja,
- med seboj bomo podelili svoje življenjske izkušnje in modrosti,
- pogovarjali se bomo o knjigah,
- poskušali bomo glasbo, plesali, peli,
- telovadili,
- hodili na izlete,
- ...
Organizirana predavanja bodo vsak prvi četrtek v mesecu.
 Želimo doseči dogovore o skupinskih popustih za naše člane s
frizerji, maserji, terapevti in drugimi, ki delujejo na Prulah ali
stanujejo na Prulah in izvajajo omenjene dejavnosti.
 Člani so pokazali zanimanje za seznanitev z bunkerji, ki so bili
med 2.svetovno vojno na Prulah in o katerih obstajajo točni
zapiski.
 Dobili smo povabilo, da bi mentorji etnografskega muzeja vodili
pogovore s člani DU Prule o življenju nekoč na Prulah, zbirali

življenjske zgodbe prebivalcev Prul; tako bi se vsi seznanili s
preteklostjo tega dela Ljubljane in hkrati bi nastala knjiga, tako
da te stvari nebi šle v pozabo.
 Obljubljeno smo dobili pomoč pri pripravi morebitnih projektov
za pridobitev financ za društvo.
 S Plesnim teatrom Ljubljana (Katja Somrak) in v sodelovanju s
Španko Mariantònia Oliver smo se dogovili za pripravo
plesnega projekta; njen podoben že realiziran projekt si lahko
ogledate na naslovu http://vimeo.com/78975846 .
 Iz srca se zahvaljujm članu DU Prule, ki je imel resnično ganljiv
govor glede plana za prihodnost; zaključil ga je namreč z
besedami: »Veste, mi v naših letih najbolj potrebujemo
nežnost!« Da kaj takega pred številno žensko publiko izreče
moški in to v današnjem času, je prečudovito! Ženske
spoštujemo in podpiramo take moške!
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