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V Náměšti na Hané se v sobotu 16. listopadu odpoledne konala na tamním zámku benefice
mimořádně záslužné Nadace prof. Vejdovského a proběhla tam i vernisáž celostátní výstavy
výtvarných prací zrakově postižených dětí s názvem "Podzim".
Beneficí bylo připomenuto desetilé působení nadace, kterou v roce 1992 iniciativně založil
Karel Stejskal a jež se pod jeho vedením rozrostla v subjekt podporovaný širokým okruhem
přátel i institucí. Je mezi nimi i Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Pod záštitou
Dagmar Havlové se konala i sobotní benefice v Náměšti na Hané.
Náměšť na Hané se proměnila v místo velmi významné, v symbolickou Mekku, do níž se
sjeli lidé dobré vůle, kteří svůj čas, své síly, umění i nemalé prostředky již po několik let
věnují zrakově postiženým dětem. Setkání svou přítomnosti a uměleckými výkony poctili
Taťjana Medvecká, členka Národního divadla v Praze, zpěvák Pavel Novák se svou skupinou,
televizní showman a bavič Petr Novotný a olomoucký herec František Řehák. Všichni umělci
se vzdali svých případných honorářů Umělecký pořad vzácných hostů velmi příhodně
obohatila zpěvem vítězka televizní pěvecké soutěže Do-re-mi Kateřina Hofingerová ze
Zábřeha. Ve slavnostní síni náměšťského zámku promluvili k pořádané benefici i zakladatel
nadace Karel Stejskal i jeho nástupkyně Olga Sýkorová.
V druhé části sobotního soirée se konala slavnostní vernisáž výstavy, kterou Nadace prof.
Vejdovského uspořádala ve spolupráci s doc. Petrem Jochmanem a ak. mal. Tomášen Chorým
z katedry výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Výstavu obeslali žáci mnoha škol, zařízení
a ústavů v České republice. Výstavu zahájila odborným výkladem o výtvarné práci zrakově
postižených dětí Mgr. Zdena Skoupilová. Hudebním pořadem vernisáž obohatily žáci z
litovelské Základní školy pro zrakově postižené děti.
Následné setkání členů Nadace prof. Vejdovského, přátel nadace a sponzorů v bočním
zámeckém křídle bylo velmi příjemné a společensky významné a důstojné. Benefice se
zúčastnili starostové a zastupitelé mnoha obcí a měst, čelné osobnosti nadace, podnikatelé,
školští pracovníci a početná delegace litovelské školy, při níž byla Nadace prof. vejdovského
před 10 lety založena. Oceněn na něm byl především podíl sponzorů na rozvoj škol pro
zrakově postižené děti, ale i vstřícný přístup starostky Mgr. Marty Husičkové a zastupitelstva
Náměště na Hané, jejichž zásluhou se mohla benefice i celostátní výstava v zámeckém areálu
v Náměšti na Hané uskutečnit.
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