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Když se senioři nenudí
První lednové čtvrteční odpoledne bylo ve velkém sále Společenského domu U Pernických rušno. Na své výroční schůzi se zde sešli důchodci z Valašské Bystřice, aby
si řekli, co je nového, pobavili se a také zavzpomínali.
Například na 3. března 1995, kdy
sdružení seniorů v této podhorské
obci vzniklo. Velkou měrou se o něj
zasloužila tehdejší matrikářka Jarmila
Kovářová z místního obecního úřadu.
Měla totiž na starosti i sociální oblast
a starší spoluobčané ji často navštěvovali. „Někteří si jen tak popovídali
nebo si i postěžovali. „Ono se říká, že
sdělená starost bývá pak poloviční starost,“ podotkla Jarmila Kovářová.Všímala si, že někteří lidé v důchodovém
věku zašli do obchodu, k lékaři nebo na
hřbitov a pak se zase osamoceni vraceli
do svých domků. Valašskobystřická
matrikářka zajela na zkušenou do rožnovského klubu seniorů, kde se informovala na nejvýhodnější podmínky
pro založení klubu a krátce na to svolala ustavující schůzi.

Zúčastnil se jí tehdy i Jaroslav Kubeš,
dlouholetý učitel valašskobystřické
základní školy, kterého si 112 přítomných zvolilo za předsedu sdružení seniorů. „Když na ta léta vzpomínám, musím
říci, že to bylo krásné období,“ uvedl pro
Spektrum Rožnovska Jaroslav Kubeš,
který v té době ještě vedl Klub českých
turistů s padesáti členy. „Lidé byli vděčni,
že jim připravujeme program a organizujeme zábavu. Vždyť za šest let, co jsem
stál v čele seniorského sdružení, jsem připravil více jak šedesát různých zájezdů,
přednášek, turistických vycházek a dalších setkání,“ dodal Jaroslav Kubeš, který
je dnes nejstarším členem sdružení a přitom ještě pravidelně píše články do Valašskobystřického zpravodaje a průběžně
aktualizuje seniorskou vývěsku v centru
obce, jejímž prostřednictvím informuje

Snímek z letošního lednového setkání seniorů ve Valašské Bystřici.

Ludmila Bolfová.

Jarmila Kovářová a Jaroslav Kubeš, zakladatelé sdružení seniorů.

o turistických výletech a dalších akcích
pro seniory.

vede seniorskou kroniku, přijíždí autobusem až od Zajíčků.

Nová přátelství

Pravidelné schůzky

„Lidé začali mít k sobě blíž. Byli družnější, veselejší, vznikla nová přátelství,
objevily se i lásky,“ dodala Jarmila
Kovářová, která je v současné době již
také ve starobním důchodu a aktivně se
zapojuje do práce jedenáctičlenného
výboru seniorského sdružení.
Již třináctým rokem ho vede Ludmila Bolfová, emeritní učitelka valašskobystřické základní školy. Má dva
koníčky. Jednak místní ochotnické
divadlo Chaos, při jehož zrodu stála
a dodnes mu zůstala věrná jako divačka,
a pak seniorský klub. V době, kdy jeho
vedení přebírala, čítal 48 důchodců. Teď
jich má 105! „Každý si dal závazek, že
přivede mezi nás dalšího nového seniora. A to se podařilo,“ uvedla pro Spektrum Rožnovska Ludmila Bolfová, která
je ráda, že se do činnosti zapojili i starší
spoluobčané ze vzdálených okrajových
míst rozlehlé obce. „Například Marie
Válková za námi dochází až z Tísňav,
Božka Fusková a Lidka Fusková bydlí až
Na Horách a Olinka Románková, která

Sdružení pod vedením Ludmily Bolfové stále pokračuje v osvědčené tradici
pravidelných dostaveníček, která zavedl
Jaroslav Kubeš. Každý první čtvrtek
v měsíci se konají různé besedy a přednášky. S právničkou si například povídali
o nebezpečných nástrahách vyplývajících
z koupě hrnců, pokrývek a jiného zboží
na hromadných předváděcích akcích.
Besedovali také se sociální pracovnicí
o možných finančních příspěvcích při
péči o nemocného příbuzného apod.
Senioři se však hlavně baví. Každý
čtvrtek od 14 hodin se scházejí ve
své klubovně ve Společenském domě
U Pernických. Uvaří si kávu nebo
čaj a prohlížejí si fotografie z turistických výšlapů, vítání nových občánků
a jiných slavností v obci. S potěšením si
zhotovují jarní nebo vánoční dekorace
do svých příbytků a přitom si povídají,
co je v jejich rodinách nového. Když
Milada Pomklová zavítá do klubovny
s harmonikou, zazpívají si a zavzpomínají na mládí.

Od října 2012 také cvičí. Zatím jen
ženy, které se v klubovně scházejí každé
úterní odpoledne od 16 hodin a pod
vedením Milady Pomklové posilují břišní
svaly a hodně procvičují i krční páteř.
Kromě toho zhruba dvacet žen a mužů
ze seniorského klubu pravidelně chodí
na turistické výšlapy. O těch napíšeme
zase někdy příště.
Text a foto: MTA

Pozvánky
" Divadelní maškarní bál se koná
26. ledna od 19.30 hodin ve Společenském domě U Pernických. Hraje oblíbená skupina Navalentym, vstupné
masek 50 Kč a nemaskovaných 90 Kč.
" Na pátý ročník Diskoplesu se mohou
těšit jeho příznivci v sobotu 2. února od
19.30 hodin. Vstupné včetně večeře je
180 korun.
-INF-
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S Josefem Šturmou o divadelních začátcích a jeho nové roli
Třiačtyřicetiletý Josef Šturma pracuje jako technolog v Gumárnách Zubří a má rád
divadlo. O něm bude řeč v následujícím rozhovoru. V polovině ledna 2013 se totiž
poprvé představil v nové situační komedii Rukojmí, kterou nastudoval Chaos z Valašské Bystřice. Zuberské divadelní příznivce potěší 1. a 2. února od 18 hodin v Klubu.

Josef Šturma v nové komedii Rukojmí.
" Vzpomenete si na své vůbec první
setkání s divadlem?
Když tedy velmi hluboce zapátrám
v paměti, tak to bylo zřejmě někdy v době,
kdy jsem chodil do školky. V průběhu
docházky jsem prošel všemi možnými
kroužky a jedno období jsem byl i členem
dětského loutkového divadla, které mělo
v Zubří stálou domovskou scénu.
Jakési náznaky se pak projevily na
základní škole, kde jsme se zapojovali do
vánočních besídek. Později na druhém
stupni jsme si pak už připravovali scénky
sami. Dokonce v posledních ročnících
vznikla určitá skupina lidí, kteří při
těchto příležitostech vyvíjeli vyšší aktivitu, a při ukončení základní školy jsme
si slíbili, že někdy v budoucnu divadlo

Foto 2x: Archiv Chaosu
založíme. Nakonec jsme ale v roce 2002
vytvořili kapelu a k jedné písničce „živý
klip“, který jsme považovali za začátek
návratu ochotnického divadla v Zubří.
A skutečně nezávisle na tom v roce 2003
zveřejnil v Zuberských novinách jakýsi
Lukáš Krupa výzvu, že hledá nadšence
k obnovení tradice ochotnického divadla
v Zubří. Přihlásil jsem se, stal se jedním
ze zakládajících členů divadla Šok a částečně tak navázal na svého otce, který
v Zubří zamlada také ochotničil.
" Kolik nadšenců Šok přilákal?
Na první seznamovací schůzce se nás
sešlo přes dvacet. Asi pěti bylo přes
dvacet let, já měl třiatřicet a zbytek
tvořili studenti středních škol. Všichni

víceméně bez jakýchkoli zkušeností.
A všichni chtěli pochopitelně hrát. Ale
kdo to povede, kdo bude režírovat, co
se bude hrát, to bylo hodně na vodě.
Nakonec to dopadlo tak, že jelikož
jsem byl nejstarší a nejvíc rozumoval,
tak mne pověřili vedením. Já jsem chtěl
hlavně hrát, ale protože jsme žádného
režiséra neměli, tak jsem nakonec dělal
obojí.
Našel jsem na internetu takovou jednoduchou potrhlou hru od nějaké party
z Plzně, jak čeští dobrodruzi dobývali
Ameriku. Během několika prvních schůzek se ale počet stabilních členů ustálil
na jedenácti v poměru dva muži a devět
dívek. Předešlé téma bylo sice zajímavé,
ale už nešlo hrát, protože tam bylo hodně
mužských postav. Spojil jsem se tedy
s Pepou Fabiánem (tímto ho zdravím do
divadelního nebe), tehdejším dramaturgem a režisérem valmezáckého divadla
Schod, aby nám scénář přepsal na holky.
Vznikly Apačonky. Jelikož se mi vždy
líbily hry s písničkami, nějaké jsem vypotil, některé i otextoval a posléze ve studiu
s Vlasťou Vlčkem nahrál. Scénář byl zpracován spíše jako návrh bez konce, takže
jsem se potom podílel i na jeho dokončení. Ostatním jsem pomáhal i se scénou, kostýmy a rekvizitami. Byl to záběr,
ale neskutečně úžasný. Samozřejmě bez
podpory ostatních a rodiny nemožný.
Řekl bych, že nás to hodně bavilo. Tehdy
jsem si ověřil, že když člověk hodně moc
chce, tak mu osud přihraje ty správné
lidi, se kterými to dokáže. V současnosti
je ale divadlo v hibernačním spánku, protože před čtyřmi lety se většina mladých
rozprchla do světa.
" Na jednom z posledních představení
Šoku jste zaujal Bohumilu Bitalovou,
režisérku valašskobystřického divadla
Chaos, která vás loni na podzim vyzvala
ke spolupráci.
Když vybírala a připravovala hru pro
novou sezonu, měla tam jednu roli, kde
jsem se jí prý typově hodil. Vzhledem
k tomu, že moje divadelní přestávka trvala

Josef Šturma (zprava) s hereckými kolegy Miroslavem Cábem, Jaromírem Veithem
a Janem Závorkou.
už několik let a po prknech se mi stýs- především tu snahu. Samotný výkon
kalo, nabídku jsem přijal. Co si budeme je až jakýsi bonus. Ale chodil jsem na
povídat, v povědomí veřejnosti i ochot- Schoďáky do Valašského Meziříčí, na
nických kruhů je Chaos díky své úrovni, Chaos, viděl jsem DIGoknu a další ochottradici a dosaženým výsledkům určitý níky. Mám také již několikátý rok předpojem. Pro mne, který měl za sebou tři platné do Klubu Zubří, kde se střídají
roličky ve dvou hrách, to byla svým způ- amatérská představení s profesionálními.
sobem trochu drzost přijít mezi ostřílené A ono je to srovnání hezké. Musím říct,
matadory. Ale už po první zkoušce jsem že u mě to mají s úspěšností tak půl na
věděl, že moje obavy byly naprosto neo- půl. Ne všechno pražské zlato se třpytí.
podstatněné. Stal jsem se členem party
lidí, kteří si mimo své předepsané role na " Máte nějakou vysněnou roli?
nic jiného nehrají. Takže myslím, že jsem
Ne a nikdy jsem o tom ani nepřemýšlel.
zapadl a cítím se tam fajn.
Možná proto, že já sám se za žádného
herce nepovažuji a ani jím nejsem. Já si
možná rád na někoho hraju. A spíš se
" Jakou roli v nové komedii hrajete?
Já bych nerad příliš odkrýval karty. bavím. Respektive svým projevem chci
Konkrétně bych charakter postavy asi bavit ostatní a následně se bavit tím, jak
nerozváděl, přece jen je lepší diváka tro- oni se baví díky mně. Něco jako vypravěč
chu překvapit, ale řekněme, že moje role vtipů nebo třídní šašek. To mi asi zůstalo.
-MTAdíky peru autora sama z podstaty svého
intelektu toho moc nenamluví, ale zase to
dohání pohybem.
" Navštěvujete představení jiných divadelních spolků?
Pokud je příležitost a vyjde to časově,
na ochotníky jdu vždy rád, kde oceňuji
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