
 

 1 

 

                  Závěrečná zpráva ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
                                    2019/10712/OSV/DSM 
Název činnosti: „Aktivity  Krajské rady seniorů  v roce 2019“(dále jen „činnost“), 
                            jejíž cílem je zajištění akcí a činnosti ve prospěch seniorů Olomouckého 
                            kraje v roce 2019      
Příjemce: Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů Olomouckého kraje-pobočný    
                  spolek, Jeremenkova 1191/40a,Hodolany,779 00 Olomouc,IČ: 04577850 
zastoupen:Milenou Hesovou, předsedkyní  
 
                          Projekt zahrnul několik oblastí a jedinečných  činnosti Krajské rady seniorů 
Olomouckého kraje s důrazem na organizátorskou, informační, vyjednávací, sjednocující ,poradní  a 
volnočasovou činnost ve prospěch jednotlivých seniorských organizací, spolků ale  i jednotlivců 
seniorské populace,měst a obcí Olomouckého kraje.Díky silné podpoře kraje se podařilo Krajské radě 
seniorů plnit schválený Plán činnosti a aktivit Krajské rady seniorů na rok 2019, jehož součástí bylo  
zajištění a organizování kulturních, společenských, sportovních,vzdělávacích a ostatních 
volnočasových aktivit pro seniorskou populaci v Olomouckém kraji s cílem udržovat  seniorskou 
populaci v aktivním životě  co možná nejdéle  a tím zamezit sociálnímu vyloučení seniorů z důvodu 
vysokého věku a osamocení a to beze zbytku. 
Krajská rada  rady seniorů je  důvěryhodným, seriozním a demokratickým zástupcem spojeného 
seniorského hnutí. O tom, že program Krajské rady seniorů je pestrý a vyhledávaný svědčí velmi 
vysoká účast na akcích pořádaných Krajskou radou seniorů  ale také zájem o  členství  v KRS. 
K dnešnímu dni má KRS v evidenci 49 seniorských klubů a spolků,1.městskou  Radu seniorů-cca 5000 
členů. 
Předsednictvo Krajské rady seniorů se velmi aktivně a intenzivně podílí také  na plnění  
střednědobého programu RS ČR na léta 2017 -2021-řešení základních problémů seniorské 
populace,ochrana,podpora, pomoc,ochrana zdraví a zdravé stárnutí, seniorské bydlení,volnočasové 
aktivity a další., předsedkyně KRS Olomouckého kraje je členkou předsednictva RS ČR. 
Finanční podpora byla použita velmi hospodárně  k  zajištění jedinečných činností ve prospěch 
seniorů Olomouckého kraje. 
1.Virtuální univerzita třetího věku. Již třetím  rokem studuje aktivně  VU3V při Krajské radě seniorů 
více jak 50 seniorských studentů.Konzultační středisko  KRS otevřela v roce 2017 ve spolupráci se 
základní školou v Doloplazích s cílem rozvíjet mezigenerační vztahy. V letošním roce se podařilo 
Krajské radě seniorů uzavřít Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a také 
rozšířit spolupráci se sociálním odborem magistrátu města Olomouc –, KRS pomohla zorganizovat  
Závěrečný seminář VU3V za školní rok 2018 /2019 – letní  semestr 21.května 2019 ve Šternberku  za 
účasti  zástupců Provozně ekonomické fakulty zemědělské z Prahy. Studentům byly slavnostně 
předány Pamětní listy, ocenění a upomínkové předměty. KRS Olomouckého kraje obdržela za tento 
slavnostní akt a spolupráci  děkovný list podepsaný děkanem České zemědělské univerzity v Praze 
Ing. Martinem Pelikánem, Ph.D. V letošním roce posluchači absolvovali v konzultačním středisku KRS 
dva semestry (letní a podzimní) se studijními tématy  České dějiny a jejich souvislosti II a Pěstování a 
využití jedlých a léčivých hub.Díky vstřícnosti krajského vedení můžeme ke studiu využívat 
Kongresový sál při KÚ, což skýtá seniorů velký komfort při studii.Po šesti absolvovaných kurzech čeká 
absolventy  slavnostní promoce v aule ČZU v Praze. 15. ledna 2020 se zúčastnilo slavnostní promoce 
v Praze prvních 26 úspěšných absolventů tříletého studia VU3V při Krajské radě seniorů . Součástí 
slavnostní promoce byl i dopolední doprovodný program –návštěva Strahovského kláštera  a Lorety 
s průvodcem.Cílem VU3V je umožnit všem seniorům  zájmové vysokoškolské studium bez ohledu na 
vzdálenost a zároveň vytvořit prostředí pro sociální kontakt seniorů v Olomouckém kraji, což se 
Krajské radě seniorů úspěšně daří.Vzdělávání osob staršího věku je vynikajícím prostředkem 
oddalování stárnutí, pomáhá  seniorům udržovat životní aktivitu, důvěru ve vlastní schopnosti, pocit 
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společenské sounáležitosti,seberealizace. Vzdělání je nezcizitelná hodnota, již teď připravujeme letní 
semestr 2020 se studijním tematem „Etika jako východisko z krize společnosti“.  
2.Krajské sportovní hry seniorů 2019 (IV. ročník) – KRS uspořádala již IV. Krajské sportovní hry 
seniorů pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje  a arcibiskupa  Olomoucké metropole ,v květnu již 
tradičně na TJ Lokomotiva Olomouc  za účasti cca 300 seniorů.Akce se zúčastnilo 40 pětičlenných 
družstev,dvě družstva přijela z Opolského vojvodství (Svaz učitelů a Forum seniorů) a jedno družstvo 
ze Slovenska (Jednota důchodců Slovensko –Prešovský kraj ,se kterým má KRS Olomouckého kraje 
podepsanou Dohodu o vzájemné spolupráci) a jedno družstvo ze sousedního Moravskoslezského 
kraje. V rámci doprovodného programu vystoupily děti - olomoucké mažoretky,vítězové  sportovních 
her získali poháry , medaile a hodnotné ceny, všichni sportovci pak účastnické pamětní medaile a 
dárkové tašky.Ocenění získal  také nejstarší sportovec. Vítězné družstvo vzorně a úspěšně  
reprezentovalo Olomoucký kraj na IV.Mezinárodních sportovních hrách seniorů RS ČR –v Českých 
Budějovicích, které se konaly v červenci a také  na sportovních hrách  seniorů na Slovensku. Tři nové 
cenné  poháry zdobí kancelář Krajské rady seniorů . Děkujeme sportovcům za skvělou reprezentaci 
našeho kraje. Sportovních her se zúčastnila Česká republika,Polsko, Slovensko, Maďarsko. V září na  
olympiádě v Opoli ,pod záštitou maršálka opolského vojvodství jsme získali cenné zlato. Toto 
prvenství se stalo zlatou tečkou úspěchu a reprezentace KRS Olomouckého kraje ve sportu v letošním 
roce doma i v zahraničí. Sportovní aktivity a soutěže jsou u seniorů velmi oblíbené, napomáhají vést 
plnohodnotný život až do vysokého věku,pravidelná tělesná aktivita  ovlivňuje významnou mírou 
fyzické,psychické ale i duševní zdraví. Nemalý vliv pak má samotné setkání seniorů, získávání nových 
zkušeností, navazování nových přátelství , poznávání zvyků a tradic jiných zemí.Díky vstřícnosti vedení  
a krajské podpoře se nám daří pořádat sportovní aktivity na vysoké úrovni a oblíbenosti nejen u 
seniorské populace.Již teď připravujeme pátý  ročník krajských sportovních her seniorů,o které je rok 
od roku větší zájem. KRS i v letošním roce podpořila III. ročník sportovní akce „Zábřežský sedmiboj“ 
Velkou oslavu a poděkování zaslouží reprezentační družstvo sportovců, které vyslala Krajská rada 
seniorů Olomouckého kraje na Seniorskou olympiádu v srpnu do polské Gorlice. Borci přivezli devět 
medailí, nejlepší sportovec Jiří Seidl ze Zábřehu dvě zlaté a jednu stříbrnou, Eduard Ryznar za Zábřehu 
jednu zlatou, Františka Hausnerová z Moravského Berouna dvě stříbrné,Pavel Appl ze Zábřehu zlatou 
, Jaroslav Rožek z Olomouce zlatou a Lucia Bubelová z Olomouce bronzovou. Fantastická 
reprezentace Krajské rady seniorů a Olomouckého kraje v zahraničí 
3. Babička roku 2019 –   akce KRS v rámci oslav Dne seniorů, letošní již IV. ročník této talentové 
soutěže seniorské krásy se konal  tradičně na Flóře v pavilonu A pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje 19. září za účasti 1100 návštěvníků a množství hostů.Akce se konala bez vstupného,všichni 
účastníci dostali kávu, vodu,zákusek a chlebíček.Dvanáct finalistek  soutěžilo o titul zlatá, stříbrná a 
bronzová babička roku ve třech jednoduchých úkolech -1.Představ sebe a svůj kraj, volná disciplína a 
závěrečná promenáda ve společenském oděvu(recitovala se vlastní tvorba,tančilo se, nechyběly 
scénky a vlastní choreografie, ukázky ručních prací apod..)Odborná komise složená z osobností, které 
si váží seniorské populace, vybrala tři vítězky., které pak převzaly z rukou hejtmana Olomouckého 
kraje a předsedy RS ČR korunky, šerpy, květiny, sponzorské dary a účastnické listy.V rámci 
doprovodného programu vystoupili různé seniorské spolky z našeho kraje, byly představeny ruční 
práce a zvyky našeho kraje.Nejkrásnější  nominace „Nejstarší babička 2019“ měla letos tři finalistky, 
vítězce v 97 letech nechyběl humor ani noblesa. Tato kategorie je největším důkazem jak velkou sílu 
a energii má tato aktivita KRS, nutno dodat, že tento výjimečný koncept Krajské rady seniorů 
Olomouckého kraje ,se podařilo v letošním roce úspěšně rozšířit do všech krajů ČR a 18. listopadu se 
potkalo 14 finalistek z celé ČR na celorepublikovém finále „Babička roku“, pod záštitou hetmana 
olomouckého kraje a za účasti cca1300 účastníků a hostů.Hlavním mediálním partnerem tohoto 
Projektu se stala TV Šlágr, každá babička /soutěžící měla svého patrona z TV Šlágr, který ji přivedl na 
pódium, věnoval jí růži a zazpíval svůj hit. Díky tomu se stal čtyřhodinový pořad, vysílaný  následně 
v TV Šlágr, velmi profesionální.TV šlágr vysílala záznam z krajského i celorepublikového finále a hned 
dvakrát. Letošní první ročník se nám  podařilo uspořádat za podpory dotace  116.tis. z MPSV ale  bez 
finanční podpory Olomouckého kraje, díky partnerům a sponzorům si všechny finalistky odvezly 
krásné ceny, vítězky pak korunky, šerpy, květinové dary ale také letecký zájezd na Djerbu a týdenní 
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tuzemské  wellnessové pobyty.Krajské radě seniorů se podařilo vytvořit novodobou tradici , která 
oslavuje pravou krásu seniorského věku. Již teď připravujeme II. ročník s cílem oslovit i zahraniční 
účast ze Slovenska a přidat kategorii „Česko-slovenská Babička roku“. 
4. Edukační činnost – po celý rok jsme pořádali pro seniory nejen v Olomouci ale i v jiných městech 
(Přerov, Zábřeh ,Šumperk, Litovel,Prostějov) sérií přednášek a chytrých seminářů na téma 
bezpečnost, finanční gramotnost, sebeobrana, domácí násilí, bytová politika,dědická práva a zdraví 
ve spolupráci s Kanceláři Ombudsmana pro zdraví – Práva pacientů u lékaře,dále s kanceláří Sdružení 
ochrany spotřebitelů Moravy a Slezska – téma šmejdi, obchodní právo,ochrana spotřebitele. Velkému 
zájmu se těší přednášky s lékařskou tématikou ve spolupráci s Mudr. Malotovou –AGE CENTRUM – 
lékové interakce,životní styl, naše mikroflóra a další. Díky vzájemné spolupráci KRS  s AGE CENTREM –
ojedinělým, ambulantním, zdravotnickým zařízením, centrem celostní specializované péče pro 
seniory ,medicíny dlouhodobé péče, geriatrie, psychiatr a denní psychiatrický stacionář , se daří 
předávat seniorů infomace a možnosti v celostní medicíně, což je velmi přínosné a seniory 
vyhledávané. Našim společným cílem je zlepšování péče o seniory.  Všechny přednášky byly 
kapacitně plně obsazeny,účastníci dostali menší občerstvení(káva, voda,chlebíček) a odnesli si  
informační materiály, výstupy, kontakty na bezplatné kanceláře.O všechna témata je z řad seniorů 
velký zájem.Díky vstřícnosti krajského vedení se chytré semináře pořádali i  v Kongresovém sále při 
KÚ.Pro příští rok již teď připravujeme další témata,o která mají senioři zájem. 
Velmi úspěšná je také spolupráce KRS s Národní radou osob se zdravotním postižením.I v letošním 
roce se nám podařilo  uspořádat v rámci projektu kraje „Seniorské cestování“ další  dva dotované 
zájezdy pro tělesně postižené - dva autobusy do Velkých Losin. 
Ve spolupráci s krajem se podařilo i v letošním roce pokračovat  v úspěšné přednáškové  osvětě  a 
uspořádat seminář o třech tématech s názvem FIT SENIOR ve třech dalších městech (Prostějov, 
Jeseník a Litovel). Semináře byly vysoce hodnoceny účastníky  a je o ně velký zájem. 
5. Provozní výdaje  spojené s činností předsednictva KRS  a menší kulturní akce pro seniory – KRS má 
za sebou velmi nároční a pestrý rok aktivit a činností pro seniorskou populaci. Díky vstřícnosti 
krajského vedení můžeme pořádat zasedání KRS na KÚ, zde se  plní činnosti dle schváleného Planu 
aktivit.Vyřídili jsme více jak 200  SeniorPasů, včetně žádostí a doručení žadatelům v Olomouckém kraj 
Krajská rada seniorů se velmi  aktivně účastnila při organizování seniorského cestování 2019- výborná 
spolupráce s cestovní kanceláři – naplnění jednotlivých zájezdů. Cestovní kancelář využila opět  naši 
nabídku seniorských průvodců a ti se těšili velké oblibě. KRS obdržela několik děkovných dopisů a 
uznání od účastníků zájezdů, které poskytla cestovní kanceláři i oddělení cestovního ruchu kanceláře 
hejtmana.KRS  
V letošním roce Krajská rada seniorů připravila III. ročník –Krajské táborové školy  v přírodě- 
šestidenní pobyt v netradičním prostředí rekreačního střediska obklopeného lesy, aktivní týden 
v přírodě- soutěže,táborová Olympiáda, celodenní výlet busem,taneční a pěvecký večer,odborné 
přednášky,karneval, táborák,překvapení – výjimečný host a spoustu jiné zábavy.Cílem tohoto 
projektu byla aktivní ozdravná rekreace seniorů v netradičním prostředí za účelem poznávání nových 
věcí a navazování nových přátelství.pobyt byl vhodný i pro méně pohybové seniory, bez omezení 
věku,každý si svůj relax našel.Díky podpoře kraje, spolupráci sponzorů,Pojišťovny 211,Krajské policii 
Olomouckého kraje a TV Šlágr  se podařilo obohatit seniory o nevšední zážitek. Účastnilo se 165 
seniorů, nejstarším účastníkům bylo bezmála 90 let a jejich slova díků oběhly v tisku (Doba seniorů  a 
Moravský senior) celou republiku. Díky skvělé spolupráci s vedením Opolského vojvodství , účastníci 
letošní táborové školy pro seniory navštívili zámek v Brzegu kde měli vstupy zdarma.Na pozvání 
maršálka Opolského vojvodství se předsednictvo KRS zúčastnilo oslav Dne seniorů v říjnu v Opoli - 
spolupráce  v rámci  koordinování a organizování společných aktivit – sportovních,kulturních 
vzdělávacích a volnočasových,kde se otevírá diskuze o  životě,kultuře a životní úrovni seniorů v obou 
regionech.V listopadu  delegace z Opolského vojvodství přijala pozvání předsednictva KRS 
Olomouckého kraje do Prahy, za účelem účasti  na Mezinárodní  odborné konferenci RS ČR „ 
Seniorská participace na rozhodování ve věcech veřejných“, které se také zúčastnil premiér ČR . 
KRS po celý rok nabízela a organizovala  výhodné rekreační a wellnessové pobyty seniorům 
Olomouckého kraje –Piešťany, Trenčianské Teplice a Sezimovo Ústí  
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KRS ve spolupráci s krajem připravila na podporu mezigeneračních aktivit II.ročník „Podzimní stezku 
poznání“ - procházku přírodou na Poděbradech s tematickým názvem“Jdeme celá rodina.Cílem bylo 
propojit všechny generace prostřednictví účasti na sportovně –zábavném odpoledni a přispět tak 
k prohlubování vztahů napříč generacemi.Tato aktivita poskytla prostor pro aktivní trávení volného 
času prarodičů, rodičů a dětí.A další mezigenerační akce II.ročník „Zazpívej slavíčku“ v kině Metropol 
v prosinci, soutěž dvojic (babička + vnouče, dědeček + vnouče)ve zpěvu s bohatým doprovodným 
programem.Záštitu převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje p.Milan Klimeš. Akce byla velmi 
kladně hodnocena účastníky i soutěžícími. 
Den seniorů  v Prostějově 
               31. 10.2019 uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v prostějovském 
Společenském domě Den seniorů.Na akci vystoupili se svými prezentacemi zástupci  Úřadu 
práce, Okresní správa sociálního zabezpečení,Hasičský záchranný sbor, Česká obchodní 
inspekce a další...Díky úzké spolupráci KRS Olomouckého kraje a krajským koordinátorem 
MPSV panem BC.Václavem Zatloukalem,měla Krajská rada seniorů Olomouckého kraje 
příležitost představit KRS a prezentovat své aktivity pro seniorskou populaci v Olomouckém 
kraji ale i za hranicemi našeho kraje. 
Předsedkyně KRS Olomouckého kraje seznámila přítomné s historií a  bohatou  činnosti  
KRS,která směřuje k realizaci politiky stárnutí, mezigeneračnímu soužití a aktivnímu životu 
seniorů v kraji, hovořila o skvělé spolupráci s krajem, která je dlouhodobě na velmi dobré 
úrovni  a silné  podpoře,díky které se podařilo vytvořit projekty, které se pomalu stávají 
novodobou tradicí.Patří mezi ně např. Krajská táborová škola v přírodě 4. ročník - týdenní 
aktivní pobyt  seniorů v netradičním prostředí s programem zaměřeným na aktivní stárnutí 
bez ohledu na věk, Krajské sportovní hry seniorů 4.ročník - za účasti zahraničních hostů z 
Polska a Slovenska , Babička roku 4. ročník, významný ojedinělý projekt zaměřený na 
oslavu Dne seniorů, který vznikl z iniciativy KRS Olomouckého kraje a který se v letošním 
roce podařilo rozšířit do celé ČR a uspořádat tak historicky I. celorepublikové finále v 
Olomouci. Cílem je ukázat lidskou hodnotu a pravou vnitřní krásu člověka v seniorském 
věku. KRS pořádá pro seniory spoustu chytrých seminářů v rámci prevence na různá, 
seniory žádaná témata. Při KRS Olomouckého kraje studuje na 60 posluchačů Virtuální 
univerzitu 3 věku. Jedná se o nový způsob získávání  vysokoškolského vzdělání pro seniory 
, zvláště příležitost i pro ty seniory, jímž zdravotní omezení neumožňuje využívat jiné nabídky 
vzdělávání tzv. prezenční formou. 
Velkým cílem KRS je otevření akreditované bezplatné právní poradny pro seniory, kde by 
senioři mohli bezplatně řešit problémy, které ztěžují kvalitu jejich žití. Zvláště týkající se 
bytové a nájemní politiky, sociálních věcí a občanského práva. 
Velmi zajímavé bylo téma "Seniorské cestování"  a nabídka wellnes  a rekreačních pobytů , 
které KRS pro seniory v Olomouckém kraji zprostředkovává. 
Na stánku KRS si pak mohli senioři vyzvednou časopisy Moravský senior, Dobu seniorů, 
Seniorskou obálku ale také třeba vyplnit žádost o SeniorPas nebo přihlášku  členství. 
Velkým cílem Krajské rady seniorů Olomouckého kraje bylo otevření akreditovaní,bezplatné, 
právní  poradny pro seniory při RS ČR. Podařilo se nám provést úspěšně registraci 
poradny,zajistit kancelář,souhlas vlastníka, uzavřít nájemní smlouvu, zajistit finanční 
prostředky na nájem,zajistit potřebný počet kvalifikovaných právníků ale zůstali jsme před 
cílovou páskou, protože se nepodařilo (ne naší vinou) stihnout termín podání projektu 
k MPSV z důvodu procesů a schvalování termínů daných zákonem.Úspěchem je ale 
otevření kanceláře KRS Olomouckého kraje pro kontakt se seniory. 
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje v červenci hostila seniory z Polska a 
Slovenska. 
Třídenní setkání partnerských seniorských delegací z Polska,Slovenska a České 
republiky,tentokráte v Jeseníkách v režii Krajské rady seniorů Olomouckého kraje.. V 
loňském roce se toto přátelské  setkání uskutečnilo na Slovensku v Tatrách.Díky podpoře 
krajského vedení Olomouckého kraje  se podařilo pro zúčastněné připravit fantastický 
program.  Ubytovaní jsme byli v chatě Ztracenka v Klepáčově. První den jsme navštívili 
Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně,pozoruhodnou pseudorenesanční stavbu z konce 19. 



 

 5 

století  vybudovanou k uložení ostatků rodiny Kleinů,průvodcem nám byla samotná paní 
starostka.Další zastávka byla v městě Šumperku, který je známý zejména Expozicí 
čarodějnických procesů. Druhý den unikát, jeden ze 7 největších divů České republiky, 
návštěva přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Díky fantastickému počasí jsme 
zhlédli z horní nádrže celé Jeseníky v plné kráse i s nejvyšší horou Praděd.Odpoledne 
prohlídka dřevěných kostelíků v Žárové a v Maršíkově - roubené stavby a významné 
památky renesanční lidové architektury z období 1610 -1611.Milé bylo večerní přátelské 
posezení , kterého se zúčastnil i pan starosta města Šumperk.Každá organizace představila 
svůj seniorský program a nabídla témata k další příhraniční spolupráci pro rok 
2020.Překvapením byla návštěva místopředsedy Jednoty důchodců na Slovensku pana 
Aloize Luknara, který přijel pozdravit slovenské seniory a Krajskou radu seniorů 
Olomouckého kraje  a nabídnou další spolupráci. 
Poslední den naši zahraniční hosté obdivovali ruční papírnu a zámek  ve Velkých Losinách. 
Společný oběd v zámecké restauraci byl příslibem dalšího setkání, které se uskuteční v 
příštím roce v Polsku. Již teď se všichni těšíme na další setkání.Cílem tohoto setkání bylo a 
je prohloubení vzájemné spolupráce seniorských organizací při organizování a koordinování 
vzájemných aktivit podporující kulturní,sportovní, vzdělávací a  a další činností seniorů, 
navazování nových přátelství, získávání vzájemných zkušeností ze života seniorské 
populace, poznávání místních zvyků a tradic. 
 Krajská rada seniorů Olomouckého kraje děkuje touto cestou krajskému vedení za podporu 
při realizaci II.ročníku setkání zahraničních seniorských organizací. 
To je jen krátký výčet aktivit a činností předsednictva KRS, na které  a další byly čerpány 
prostředky –provozní výdaje po celý rok – kulturní, sportovní, volnočasové a mezigenerační 
akce pro seniory. 
Krajská rada seniorů pravidelně informuje o všech aktivitách a propaguje  logo Olomouckého kraje a 
podporu kraje na webových stránkách RS ČR v sekci Olomoucký kraj,na webu Olomouckého kraje,na 
Facebooku má své stránky, dále v celorepublikovém  časopise  Doba seniorů, v regionální magazínu  
Moravský senior, kde má KRS pravidelný sloupek a pravidelně informuje měsíčně o své činnosti a 
aktivitách,včetně propagace a užití  loga Olomouckého kraje, Krajánek, TV Morava – která se účastní 
na akcích KRS, TV Šlágr, česká televize, zahraniční média v Opolském vojvodství a na Slovensku .Díky 
vstřícnosti krajského vedení máme na recepci krajského úřadu bezplatně umístěn stojan, kde si 
senioři mohou  magazín Moravský senior zdarma vyzvednout.KRS vede o své činnosti  vzorně  kroniku 
a fotografická alba.KRS používá také k propagaci KRS Olomouckého kraje a loga Olomouckého kraje 
banner a rollupy na všech akcích pořádaných KRS. 
Snahou a cílem KRS Olomouckého kraje je spolupracovat se všemi seniory, snažit se aktivizovat 
seniorskou populaci k zamezení sociálního vyloučení z důvodu vysokého věku.Všechny uvedené 
aktivity zajišťuje KRS Olomouckého kraje ve spolupráci s Olomouckým krajem a dalšími organizacemi 
na velmi vysoké úrovni , o čemž svědčí dlouhodobé kladné hodnocení realizovaných akcí ze strany 
návštěvníků i seniorských organizací ze zbytku ČR i ze zahraničí ale také vysoká účast na akcích 
pořádaných KRS.Uvedené aktivity vykonává předsednictvo KRS na základě dobrovolnosti s cílem 
zlepšení kvality života seniorů.Krajská rada seniorů Olomouckého kraje  a předsedkyně Milena 
Hesová byla oceněna poděkováním a uznáním za své aktivity za rok 2019  na Výročním zasedání 
kolegia RS ČR. 
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje  děkuje krajskému vedení za podporu a vstřícnost  a těší se 
na spolupráci v roce 2020. 
 
Čestné prohlášení. 
Prohlašuji na svou čest , že všechny údaje a informace uvedené v této Závěrečné zprávě jsou 
pravdivé. 
 
   
v Olomouci   20.1.2020                                              Milena Hesová 
                                                                                        předsedkyně  KRS Olomouckého kraje 
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