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I senioři umí žít naplno!
Tak se jmenovala tradiční akce, která proběhla ve čtvrtek 11. června 2015 na náměstí Míru ve
Zlíně. Již po šesté bylo toto setkání věnováno seniorům, letos poprvé nejen zlínským.
Organizátoři na něj pozvali také seniory z okolních obcí. Kromě nich nás navštívili - v rámci
udržitelnosti projektu „Můj domov – region Bílé Karpaty“ - i senioři z partnerského
slovenského města Trenčín. Před zahájením akce byli v obřadní síni radnice přítomní přivítáni
náměstkyní primátora, Bc. Kateřinou Francovou, a pozdraveni zástupci slovenské strany. Poté
následovala přátelská beseda s malým občerstvením. Za léta spolupráce na projektu vznikly
mezi našimi a trenčínskými seniory úzké vazby, někteří z nich se vzájemně navštěvují a píší
si. Všichni se pak dvakrát ročně těší na společná setkání (vždy jednou ve Zlíně a jednou
v Trenčíně). Dalším přínosem projektu je výměna zkušeností mezi volenými představiteli
obou měst a jejich úředníky.
Program „Seniorského odpoledne“ byl opět hodně pestrý. Role „předskokana“ se ujala
dechová hudba „Malenovjanka“. Po úvodním slovu náměstkyně Bc. Kateřiny Francové, pod
jejíž záštitou se zábavné odpoledne konalo, následovaly bubenice z Příluka ze stejnojmenného
Zlínského klubu seniorů. Zlínský klub seniorů Kvítková se pochlubil tanečním vystoupením
svých členek. Velký ohlas sklidilo vystoupení seniorů z Domova pro seniory v Buchlovicích,
reprezentovaného rockovým pěveckým souborem „BUDU“. Poté se představili senioři
a seniorky z TJ Zádveřice se svým vystoupením „Pro radost“. Následovalo cvičení seniorek
a seniorů z TJ Sokol Zlín se skladbou „Waldemariana“. Jako hlavního hosta představil
moderátor Martin Pášma zpěváka Milana Drobného, který zastoupil zdravotně
indisponovanou Yvettu Simonovou, která měla - spolu s Pavlínou Filipovskou – původně
vystoupit. Jeho známé písně rozezpívaly celé náměstí. Počasí nám letos opravdu přálo
a přispělo k tomu, že se i tento ročník vydařil, a přítomní si jej užili.
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