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Tisková zpráva 
Celý říjen patří v Liberci seniorům.  

Svůj svátek oslavili s Jaroslavem Uhlířem 
 

Koncertem hudebního skladatele a písničkáře Jaroslava Uhlíře ve velkém sále Lidových sadů  

ve středu 1. října slavnostně odstartoval Měsíc seniorů v Liberci. Zatímco po celém světě připadá 

svátek seniorů na prvního října, v Liberci patří seniorům celý desátý měsíc v roce. Těšit se mohou 

na celou řadu kulturních a společenských akcí, které v tomto období pořádá příspěvková 

organizace Komunitní středisko Kontakt za podpory statutárního města Liberce. 

Zaplněný sál před koncertem přivítal náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. „Všem seniorům přeji, 

abychom si jejich důležitost neuvědomovali jen v tento den nebo v tomto měsíci, který je věnován 

starší generaci, ale abychom se k nim chovali náležitě pořád,“ řekl Kamil Jan Svoboda. 

Pak už za klavír zasedl Jaroslav Uhlíř a hned první písničkou Severní vítr vyzval diváky, aby se k jeho 

zpěvu během koncertu připojili. Diváci se dočkali výběru nezapomenutelných písniček, které  

za posledních čtyřicet let vytvořil Jaroslav Uhlíř převážně se Zdeňkem Svěrákem. Právě texty Zdeňka 

Svěráka většina lidí moc dobře zná, a tak si diváci společně za klavírního doprovodu zazpívali písničky 

z oblíbených českých filmů a pohádek.  

Jedné z divaček dokonce známý skladatel filmové i populární hudby věnoval narozeninovou písničku. 

Během koncertu nemohl vynechat skladby Holubí dům, Není nutno, Skálo skálo, Pod dubem,  

za dubem, Jsem nádraží, Semiška, Každý den, ale potěšil i písničkami Krávy, krávy, Mravenčí 

ukolébavka nebo Když se zamiluje kůň. 

„Pan Uhlíř je pro mě největším žijícím skladatelem populární hudby. Myslím si, že nikdo nemá více 

hitů, které bychom si mohli společně zazpívat. Umí rozesmát děti, jak jsme mohli vidět, tak  

i rozpohybovat seniory a stejně tak ohromit patnáct tisíc posluchačů na rockovém festivalu,“ 

poznamenal Kamil Jan Svoboda. 

Z dalších akcí Měsíce seniorů lze namátkou zmínit setkání s herečkou a spisovatelkou Ivankou 

Devátou v úterý 14. října v Experimentálním studiu v Lidových sadech. Seniorům udělá radost  

i koncert zpěvačky Petry Janů, který vystoupí v pátek 31. října opět ve velkém sále Lidových sadů. 

Vstupenky budou k zakoupení v průběhu října. Kromě těchto velkých akcí Kontakt nabídne seniorům 

řadu akcí menšího rozsahu, které se uskuteční v Centrálním klubu seniorů v Kontaktu v Palachově 

ulici 504/7 (bývalá Liduška naproti OC Plaza). 

Nabídku akcí mohou zájemci sledovat na webových stránkách Kontaktu www.ksk.liberec.cz nebo  

na www.liberec.cz. 
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