
 

                                                     Z p r a v o d a j
                                                              
                                                                   Senioři České republiky,                  
                                                                   městská organizace Ostrava, p. s.             
,,                                                                  

                                                                       Aby člověk důstojně žil a nebyl sám.    

Ročník 7.                                                                                                                                             Číslo 1/2020

Přeji Vám příjemné prožití vánoční svátků v kruhu svých blíz-
kých, zdraví,  štěstí  a pohodu v novém roce. Zároveň bych
Vám ráda poděkovala za letošní spolupráci, za kterou jsme ob-
drželi plaketu Nejaktivnější seniorská organizace. Velkým oce-
něním mé práce bylo udělení titulu Senior roku 2019, jenž je
také oceněním Vás všech.                             
                   Anna Pinterová, předsedkyně MO SČR Ostrava

Máme seniora roku 2019!
Stala  se  jím  naše  před-
sedkyně Anna Pinterová.
Dne  7.  listopadu  2019
obdržela  ocenění  Senior
roku 2019 z rukou Zbyň-
ka  Pražáka,  náměstka
primátora, v Radnici mě-
sta Ostravy, kde se usku-
tečnilo  krásné  setkání

aktivních seniorů.
Všichni víme, že si to Anička skutečně zaslouží za
svou  iniciativu,  energii,  zodpovědnost  a  poctivost,
s jakou přistupuje ke své práci. Organizuje zájezdy,
sportovně zábavné  hry,  besedy s různou  tématikou,
vědomostní  soutěže,  zábavná  odpoledne,  výstavky
rukodělných prací  na  Černé louce a  různá  mezige-
nerační  setkávání,  čímž  podporuje  předávání  zku-
šeností mezi mládeží a seniory.  Pořádá zájezdy pro
MŠ Keramická z Muglinova, při nichž děti pod ve-
dením seniorů poznávají krásy přírody, nebo společ-
ně  cvičí  či  hrají  hry  na  dětských  hřištích.  Z jejího
ocenění máme všichni velkou radost a srdečně jí bla-
hopřejeme.        Christa Hanšutová, foto Jiří Vyplel

Tři otázky pro předsedkyni
Jaký měla Anna Pinterová pocit, když se dozvěděla, že
jí byl udělen titul Senior roku 2019?
,,Bylo to  pro mne obrovské překvapení.  Nevěděla  jsem
ani o podání návrhu na ocenění Senior roku 2019. Sta-
tutární  město  Ostrava  připravilo  na  7.  11.  2019  slav-
nostní  setkání  u  příležitosti  udělení  titulů  Senior  roku
a Klub  seniorů  2019.  Po převzetí  ocenění  z rukou  ná-
městka  primátora  Zbyňka Pražáka jsem řekla,  že  jsem
velmi dojatá a je mi ctí být nositelem titulu.“
Aktivity předsedkyně MO Senioři  ČR přesahují  rá-
mec činnosti organizace, v jejímž čele stojí. Kde všude
se ještě angažuje?
,,Kromě svého působení v ostravské MO Senioři ČR také
pracuji  ve  výboru  krajské  organizace  SČR  Moravsko-
slezského kraje. Také jsem členkou Koordinačního centra
Ostrava, kde se podílíme na aktivitách určeným pro orga-
nizace a kluby seniorů. Důležitá je účast v Komunitním
plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve
městě Ostrava pro rok 2017-2021. Jsem i členkou Rady
seniorů  statutárního města  Ostrava,  kterou ustavil  pri-
mátor.  Ta je seznamována se současně řešenou proble-
matikou. Má možnost předkládat dotazy, náměty a pod-
něty  příslušným  odborům  a  vedení  města  k řešení  zá-
važných otázek.                                      Pokračování na str.2

 Upozorňujeme  všechny,  kdo  hodlají  zaslat  články k otištění v tomto Zpravodaji, aby je posílali na mailovou
adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím stroji,
ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 6. března 2020.
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Den seniorů jsme slavili i ve Frýdku-Místku
Krajská  organizace  Senioři  ČR
Moravskoslezského kraje připra-
vila na 5. října 2019 oslavy Dne
seniorů, a to v Lidovém domě ve
Frýdku-Místku. Jednalo se o tři-
náctý ročník. 
Těsně před zahájením akce došlo
v celém  objektu  k neočekávané,
nepříjemné události pro nás, or-
ganizátory, protože nebylo mož-

no zapojit elektrický proud. Tím byly poznamenány vystoupení před-
sedkyně Zlatušky Paršové a také připravený kulturní program, který se

nemohl uskutečnit  v předpokládaném
rozsahu. 
V rámci  oslavy ale obdrželi  účastníci
drobné dárky a malé občerstvení. 
I přes negativní momenty setkání bylo
příjemné, přítomní si mohli popovídat
mezi sebou a vyměňovat si zážitky ze
svých  zájmových  organizací.  Do  bu-

doucna bude dobré věnovat větší pozornost výběru vhodnějšího prosto-
ru pro takovouto významnou akci. 

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

 ■ ■ ■ ■ ■

Potěšilo setkání v Domově Slunečnice
V rámci oslav Dne seniorů uspořádalo
Koordinační  centrum Ostrava setkání
pro členy všech seniorských  organiza-
cí a klubů v Ostravě. Konalo se v po-
rubském Domově Slunečnice.
V pestrém programu tam nejdříve vy-
stoupily  soubory  z Bolatic,  Hlavnice,
Petřkovic a jako jednotlivci, muzikanti

Josef Seifert  (klávesy) a Zdeněk Novák (kytara).  V další  programové
části  byly předvedeny ukázky činností  koordinačního centra z oblasti

sportu a vědomostní soutěže.
Bolatické  ženy  v černobílých  a  červenočer-
ných,  slušivých  kostýmech  předvedly  pásmo
tanců. A Hlavničtí nezůstali pozadu, tančili na
hudbu Michala Davida líbivý tanec Poupata.
Tím jsme si připome-
nuli  naše  mládí.  Po-
bavili  jsme  se  také
při vystoupení Pirátů

a námořníků. Petřkovické Country Girls zatan-
čily tři stylové tance. K poslechu a tančení za-
hrál Josef Seifert. Karaoke s kytarou doprová-
zel Zdeněk Novák. 
Poděkování za pomoc při organizování občer-
stvení  patří  Miluši  Bergrové a  Marii  Nawra-
tové, členkám ZO 13 z ostravské MO SČR. 
Všichni odcházeli domů s příjemnými pocity a radostí z dobře prožitého
odpoledne.                                           Pavla Madenská, foto Jiří Vyplel

Tři otázky pro předsedkyni
pokračování ze str. l

Týkají se hlavně rozvoje města, bezpeč-
nosti, bydlení, dopravy, sociální a zdra-
votní  problematiky,  kultury,  školství,
volného času, sportu a dalších oblastí.
Pracuji  i  v krajské  Radě seniorů  Mo-
ravskoslezské kraje, kde se starám na-
příklad o kulturní akce, výstavky ruko-
dělných prací na Černé louce. Jsem ná-
pomocná při různých sportovních sou-
těžích.
Účast v uvedených organizacích pova-
žuji za velmi přínosnou pro MO SČR,
protože předávám informace našim čle-
nům, kteří se na jejich základě mohou
zapojit do nejrůznějších společných ak-
cí,  jež pořádají  jiné seniorské organi-
zace.  Připomenu  například  sportovní
hry  v Bílovci,  Pustkovci,  Třinci,  Dny
seniorů  v  Bohumíně,  Frýdku-Místku,
také v KD Akord, Domově Slunečnice,
zhlédnutí  inscenace  Náměstíčko  v  Ja-
náčkově konzervatoři Ostrava nebo vě-
domostní  soutěže v  Domě dětí  a  mlá-
deže v Porubě a Oticích.  Zde se naši
členové  úspěšně prezentují a dosahují
velmi dobrých výsledků, za což jim dě-
kuji a přeji i nadále radost ze společ-
ných setkávání.“
Takže má opravdu smysl věnovat  své
síly kromě MO SČR také jiným orga-
nizacím, které pracují pro seniory.
,,Snažím se na všech možných ,polích'
dělat vše, co se dá. Lidé si zaslouží po-
zornost.  Nesmírně  důležité  je  při  tom
mít kolem sebe dobrý kolektiv. Sami ne-
uděláme nikdo nic... Nejvíce mi pomá-
há moje rodina tím, že mi umožňuje vě-
novat se i druhým.“

Ptala se Eva Kotarbová

Přehled vítězů ankety Senior roku města Os-
travy: 
MUDr.  Blanka  Malá  (2007),  JUDr.  Eva  Tei-
cherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Lu-
děk Eliáš  (2010),  Ing.  Lubomír Pásek (2011),
prof.  Jan  Hališka  (2012),  Věra  Heroldová
(2013),  Hana  Papežová-Kolářová  (2014),
MUDr. Rajko Doleček (2015), Ing. Milan We-
ber (2016),  Lenka Kocierzová (2017),  Česlav
Pietoň (2018), Anna Pinterová (2019).

Přehled vítězů kategorie Klub seniorů:
Svaz důchodců ČR, měst. org. Ostrava (2014),
Občanské  sdružení  Společnost  senior  (2015),
Klub seniorů Nová Bělá (2016), Klub seniorů
Ostrava-Plesná (2017), Klub seniorů DK Akord
(2018), Sdružení seniorů OSŽ (2019).      (kot)
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Světe div se! Vyhrály jsme!
Tak jako v loni také v r. 2019 se zástupci MO Se-
nioři ČR Ostrava zúčastnili vědomostního senior
kvízu  organizovaného  opět  krajskou  Radou  se-
niorů Moravskoslezského kraje. Soutěž se konala
24. října 2019 ve společenském sále  kulturního
domu  v  Oticích.  Organizační  štáb  pracoval  ve
složení  Ing.  Pavel  Gluc,  předseda  KRS  MSK,
Ing.  Ludmila  Holubová  a  Ing.  Radim Holeček

(členové KRS MSK). Soutěžilo rekordních 21 tříčlenných družstev z celého kraje.
Obsahem soutěže byly všeobecné znalosti z 10 tematických okruhů po 10 otáz-
kách: česká a světová nej, české pranostiky, pověry a tradice, český sport, evropská

historie, fauna, flóra, medicína, Moravskoslezský kraj, zapomenutá česká slova. Soutěžilo se v časovém limitu de-
seti minut na jeden tematický okruh.
Naše městská organizace vyslala tentokrát dvě družstva ve složení: Senioři ČR Ostrava  I. - Mojmíra Sucháčková
(ZO 04), Karla Czorniaková (ZO 04) a Marie Darmovzalová (ZO 14), Senioři ČR Ostrava II. - Lydie Valentíková
(ZO 04), Jana Pekarová (ZO 04) a Jitka Lehotská (ZO 14).
A světe div se, či nediv se - i letos jsme byli úspěšní, lépe řečeno ještě úspěšnější než loni. Členky družstva Senioři
ČR II. se umístily na 1. místě (foto 1). Je to úspěch, který nás velmi těší, je vidět, že i přes svůj věk si ještě ledacos
pamatujeme. Vítězkám blahopřejeme!!!                                                   Mojmíra Sucháčková, foto Karel Moškoř

Soutěž Co víš, co znáš? se vydařila
Už 16.  ročník  vědomostní  soutěže Co víš,  co  znáš?,
který se uskutečnil 25. září 2019 v Domě dětí a mlá-
deže  v Ostravě-Porubě ve  spolupráci  s Koordinačním
centrem Ostrava,  byl zaměřen na vědomosti ze sportu,
kultury, geografie, přírody a všeobecné znalosti. Akce
byla  zorganizována  ostravskou  městskou  organizací
Senioři  České  republiky.  Soutěžilo  8  dvoučlenných
družstev. Soutěžní porota měla plné ruce práce, vědo-
mosti  soutěžících  byly  vynikající.  V několika  přípa-
dech  rovnosti  dosažených  bodů  byly  kladeny  nové
otázky až do konečného výsledku. Zvítězilo družstvo
Společnost senior Ostrava - Ludmila Holubová a Jana
Stohrová, 2. místo získal tým ostravské měst. organi-
zace Senioři ČR - Eva Konečná (ZO 10) a Albín Kolo-
czek (ZO 09). Třetí  byly Jana Pekarová a Lýdie Va-
lentíková ze ZO 04 MO SČR. 
Výherci byli odměněni věcnými dárky, které poskytlo
Koordinační centrum seniorů Ostrava, a každý soutěží-
cí  získal  diplom za  účast,  jenž  vyhotovila  ostravská
MO Senioři ČR. 
Máme radost, že účastníkem soutěže s velmi dobrým
umístěním byl Albín Koloczek, který absolvoval všech
16 soutěžních ročníků. 
Soutěž byla velice zajímavá, proběhla v přátelském du-

chu za přítomnosti fandí-
cích  diváků. Je jen ško-
da, že se nezúčastnilo ví-
ce  družstev  ze  senior-
ských organizací a klubů
sdružených v Koordinač-
ním  centru  seniorů  Os-
trava.

                          Anna Pinterová, foto Jana Pekarová

Perná a jižní Morava opět  nezklamaly

Členové naší  zájmové
organizace 05 turistika
Radost si v září naplá-
novali  dovolenou  na
jižní Moravě a v krás-
ném městečku Perná. 
I  když  jsme  tam  byli
potřetí, lze pořád vidět
něco nového a kochat
se krajem plným vinohradů a nakonec ochutnávat burčák
ve vinných sklípcích, kterých je tam plno. Ale nebyly to
jen sklípky, každý den jsme vyjeli do jiného místa.
Navštívili  jsme  Lednice,  Val-
tice, Mikulov, Dolní Věstonice
a v neposlední řadě Nové Mlý-
ny.  Nesmím  zapomenout  na
návštěvu sestry Lidušky Část-
kové a na její výborné koláče,
které  nám upekla a  my si  na
nich  velmi  pochutnali.  Byly
opravdu výborné!
I když tato dovolená byla jen
krátká - od 30. 9. do do 4. 10. 2019, zvládli jsme toho
hodně, úplně v pohodě a bez stresu. Každý si udělal plán
podle možností a schopností.
Taky  ubytování,  výborná  ku-
chyně  v  penzionu  U  Jessyho
byly bez stížností. Myslím, že
ještě budeme někdy o této do-
volené uvažovat. 
Díky patří  Lídě  Částkové,  že
nás  k  třetímu  výjezdu  do  Perné  inspirovala  a  zařídila
ubytování.                           Text a foto Ludmila Vrbová
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ZO 15 Kreativ a Třebovický koláč
V areálu  Třebovického  parku  se  třetí
zářijový  týden  uskutečnila  podzimní
slavnost  -  Třebovický  koláč,  který  se
konal ve dnech 13.-15. 9. 2019 a byl to
již  16.  ročník.  Pořadatelem  slavnosti
byl  Slezský  soubor  Heleny  Salichové
při  Vysoké  škole  báňské-TU  Ostrava.
Folklorní  kolektiv  založila v 70. letech
minulého  století  etnografka  Hana  Po-
dešvová spolu s učitelkou Annou Buro-

ňovou. Úřad městského obvodu Poruba nabídl naši předsedkyni MO SČR Anně Pin-
terové prezentaci MO na slavnosti  a nabídky se ujala ZO 15 Kreativ.  Přestože bylo
mnoho jejích členek na dovolených, bylo nutné vyřídit na Úřadu MO Poruba veškeré
formality pro účast: sestavit program, nakoupit potřebný materiál a udělat ceník. Aby
vše  proběhlo  v určeném termínu,  pozvala  si  Dagmar  Pavlusová  k  spolupráci  Dášu
Ceaichovou, vedoucí klubu Tvořivých ručiček Gabriel, a také členku ZO Kreativ Libuši
Dankovčíkovou. Na 14. 9. 2019 byl navržen program retro pletení a na 15. 9. kreativní
tvoření s dětmi. Pletení se zúčastnily členky ZO 15 Kreativ Libuše Dankovčíková, Kat-
ka Olahová, Daniela Prošková, Dagmar Pavlusová a Dáša Ceaichová. Těchto pět žen,
oblečených v retro zástěrkách, které si ušily samy, začaly každá plést šálu na stejný po-
čet oček. Jejich výtvory se měly sešít dohromady. Takto vzniklá dlouhá šála měla být

předána do charitativního obchůdku Moment v Porubě. 
V průběhu našeho pletení se k nám přidávaly kolem pro-
cházející seniorky, které vždy nakoukly do našeho stanu
se slovy: ,,Copak to tam ta děvčata v těch zástěrkách dě-
lají?“ Také přišly děti a s pletením nám pomáhaly. Cel-
kem se vystřídalo v pletení šály 18 seniorek a 13 dětí, na-
še Katka zvládla naučit pletení i dvě najednou a ty si ji
velmi oblíbily. Seniorky dostaly za výpomoc levandulový
pytlíček do kabelky a děti reflexní tlapku. Dárečky zho-

tovily obě Dáše.
V neděli 15. 9. byly členky Kreativu na slavnosti ve stejném složení jako v sobotu. Při-
pravily pro děti kreativní tvoření, navlékaly s nimi korálkové náramky, tvořily prstýnky
z chlupatých drátků, záložky do knih, kolíčky se zvířátky. Děti lepily papírová autíčka,
květinky, myšky aj. Byly šikovné a dokázaly složit i skákací papírové žabky. Některé
přišly na tvoření znovu a měly ze svých výrobků radost. Každé dítko obdrželo za tvo-
ření bonbonek. 
Po celou dobu naší účasti na slavnosti nám byla věnována vzorná péče, za kterou vše-
chny členky Kreativu MO SČR moc děkují T. Vojtkulákovi (z Uřadu MO Poruba).
                 Dagmar Pavlusová, foto Libuše Dankovčíková a Daniela Prošková

Jak dopadla šála?

Retro  šála  započatá  v září  na
podzimní  slavnosti  Třebovický
koláč se dopletla až v ZO Krea-
tiv ostravské městské organiza-
ce Senioři ČR. Poděkování patří
členkám Kateřině Olahové, Da-
niele Proškové, Libuši Dankovi-
čové,  Jiřině  Klubusové,  Dáši
Ceaichové a Dagmar Pavlusové,
které se podílely na upletení šá-
ly jež měří 2,40 m. Ta byla už
25. října 2019 darována na do-
bročinné účely do charitativního
obchůdku  Moment  v Ostravě-
Porubě. 
A komu obchůdek pomáhá? Da-
rované věci se třídí a distribuují
k prodeji  do  určitých  obchodů.
Zisk z prodeje se pak zasílá na
sbírkové  konto  podporovaných
neziskových organizací,  mj.  na
Mobilní hospic Ondrášek, Stře-
disko pro ranou péči Ostrava aj.
Členky Kreativu velmi potěšilo,
že mohly aspoň troškou pomoci
potřebným. Pevně věříme, že to
nebylo naposled.
Text a foto Dagmar Pavlusová

Jednodenní výlet s prohlídkami zámků
Zájmová skupina 04 ostravské městské organizace Senioři ČR zajistila pro členy výlet s te-
matickým zaměřením na prohlídku zámků v Bruntále a Raduni. Volná místa nabídla ostat-
ním zájemcům z městské organizace. 
Zámek Bruntál je nejvýznamnější kulturní památkou bruntálského regionu. Založili jej ve
druhé polovině 15. století pánové z Vrbna. V průběhu let měnil majitele a vzhled. Dnes je
bruntálský státní zámek sídlem Okresního vlastivědného muzea. Nejhodnotnější interiéry
jsou zpřístupněny veřejnosti. V sálech nejstarší části zámku je instalována expozice o pří-
rodě Bruntálska. Po prohlídce této památky  jsme si pro-
hlédli město Bruntál. Obzvláště nás upoutaly opravené

historické budovy, navštívili jsme i infocentrum, které nabízí mnoho zajímavých infor-
mačních materiálů. Poté jsme se přesunuli do zámku v Raduni, která je známá již od po-
čátku 14. století, kdy byla lénem opavských knížat, v rukou Tvarkovských z Kravař a po-
sléze Bruntalských z Vrbna, kteří jej během 16. a 17. st. postupně přestavovali na rene-
sančně barokní objekt. Vybrali jsme si tento zámek proto, že zde došlo k významným res-
taurátorským vylepšením, která se týkají i prohlídkových tras. Rádi podporujeme kulturní
bohatství. Výlet nebyl fyzicky náročný, proto ho zvládli i méně zdatní členové, a velmi se líbil.   Alena Berková, foto archiv
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Oslava Mezinárodního dne seniorů, která velmi potěšila
Zahájili jsme oslavy Mezinárodního dne seniorů 1. října 2019, a to
již tradičními  celodenními  oslavami, které zorganizovala krajská
Rada seniorů Moravskoslezského kraje. Dopolední část byla zamě-
řena na prohlídku zajímavých míst kraje, a to: Archeopark v Cho-
těbuzi, Fryštácký zámek v Karviné, zámek v Kravařích a Národní
památník II. svět. války v Hrabyni. Senioři byli na jednotlivé pa-
mátky dopraveni ze svozových míst, která měla několik zastávek.
Po prohlídkách byl zajištěn oběd a pak odjeli postupně do Bohumí-
na, do hotelu Pod Zeleným dubem, kde probíhala další část oslav. 
Hlavním partnerem akce je každoročně Moravskoslezský kraj, vý-
znamným partnerem se pro tento den stalo město Bohumín. Čle-
nové zdejšího Klubu seniorů pro nás připravili velmi pěkný sál, kde
usedlo přes 200 seniorek a seniorů z Moravskoslezského kraje. Uví-
tání všech přítomných se ujala Marie Návratová, členka krajské Ra-
dy seniorů MSK, pak předala další řízení předsedovi KRS Morav-
skoslezského kraje Pavlovi Glucovi, který uvítal starostu Bohumína
Petra Víchu, náměstka primátora statutárního města Karviná Miros-
lava Hajdušíka. Zároveň omluvil nepřítomného hejtmana kraje a je-
ho náměstka. Následoval připravený program, v němž v úvodu vy-
stoupily seniorky z Bolatic, roztomilé děti ze zdejší MŠ, které zís-
kaly bouřlivý potlesk za své vystoupení. Po prvé se představila ta-

neční skupina Aktivní seniorky z Bruntálu. Následovalo vystoupení místní taneční skupiny Radost. Tento soubor je
držitelem mnoha titulů mistrů Evropy a světa. Provedení tanců s akrobatickými prvky a jeho elán nás všechny vel-
mi nadchly. Zatančil i soubor Country Girls z Petřkovic. O závěr kulturního vystoupení se postarali mladí hudeb-
níci a zpěváci z Umělecké školy Bohumín, pod vedením ředitelky Barbory Kachlové. Mimo tato vystoupení bylo
v průběhu odpoledne zajištěno vyhodnocení vyhlášených kampaní: Města a obce seniorům nejpřívětivější a Nej-
aktivnější seniorské organizace kraje. Letošními vítězi se staly: Palkovice (kategorie obcí, plaketu převal starosta
Radim Bača), Bohumín (kat. měst do 30 tisíc obyvatel) a statutární město Karviná (kat. měst nad 30 tisíc obyv.).
Nejaktivnější organizace byly vyhlášeny dvě bez určení pořadí: ostravská městská organizace Senioři ČR a Klub
seniorů Háj ve Slezsku. Ocenění si převzali jejich předsedové: Anna Pinterová a Zdeněk Mustar.  
Děkujeme organizátorům za pěkný den.                                                         Stanislav Pintera, foto Karel Moškoř

Senioři baví seniory tentokrát s hercem Pavlem Handlem
Zábavná  akce  Senioři  baví  seniory,  kterou  pravi-
delně pořádá MO SČR, se v roce 2019 uskutečnila
16. října.  Jako  obvykle jsme  se  sešli  v Domě dětí
a mládeže v Ostravě-Porubě. V programu vystoupil
herec Pavel Handl, který si za třicet let zahrál v ost-
ravském Divadle Petra Bezruče ve více než třech ti-
sících  představeních,  před  kamerou  se  objevil  ve
122 televizních inscenacích a filmech. V poslední
době  natáčí  převážně  s  režisérem Dušanem Klei-
nem, se kterým pracoval už asi desetkrát. Poprvé ve
filmu Konto separato,  kde hrál hlavní roli  Václav
Postránecký  a  on  postavu  novináře.   Natáčelo  se
v Ostravě. Režisér Klein je znám tím, že rád obsa-
zuje herce, s nimiž byl spokojený. Možná i proto
pokračovala spolupráce a nabídl Pavlu Handlovi další roli v televizní povídce
Cesta s nebožtíkem. Pak přišel film Jak básníci neztrácejí naději a Svatba na
bitevním poli.  Ostravané ho znají z Divadla Petra Bezruče i z koncertů, kde
uváděl začínající muzikanty.
Jeho vystoupení v Domě dětí a mládeže v Porubě bylo šité na míru nás, seniorů.

Byly to zážitky ze života, plné laskavého humoru. Všichni jsme se dobře pobavili. Bylo to pěkné setkání, které spl-
nilo svůj účel.                                                                                               Daniela Prošková, foto Jana Pekárková
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Jednodenní výlet do Humpolce a dalších zajímavých míst
Pro členy MO SČR Ostrava,
byl 18. září 2019 uspořádán
jednodenní  výlet  s tematic-
kým  zaměřením  do  města
Humpolce, kde jsme si pro-
hlédli  místní,  rodinný  pivo-
var  Bernard,  a.  s.  Průvodci
Zbyněk  Mach  a  Ladislav
Vlach  se  nás  ujali  a  pro-

vázeli nás po celém pivovaru. Během prohlídky nám podali odborný výklad, který oba uměli zpříjemnit veselou pří-
hodou. Informace byly velmi zajímavé a vyčerpávající. Naši členové měli mnoho otázek, na které dostali fundované
odpovědi. Měli jsme možnost ochutnat pasterované i nepasterované pivo. Všichni účastníci obdrželi navíc dárek
v podobě sklenice na pivo se znakem pivovaru a také tužku s tímto znakem. Dále náš výlet pokračoval do  eko-
centra Čapí hnízdo - Dvůr Semtín, obec Olbramice, nacházející se ve Středočeském kraji. Je to rekreační a konfe-

renční areál. Rekonstrukce zchátralého statku začala v roce 2008. Nápad s motivem
čapího hnízda vznikl  podle čápů hnízdících v areálu již  od roku 1926. Statek má
rozlohu přibližně tři hektary a k objektu patří 74 ha pastvin a polí. Součástí areálu je
jízdárna ve tvaru čapího hnízda, kulturně vzdělávací centrum, hotel, restaurace, spor-
toviště, hospodářská farma (dobytek není chován na maso, ale pro ukázku, která zví-
řata žila či žijí na farmách), ekocentrum pro zachráněné živočichy, informační cen-
trum, naučné stezky. Na prohlídku jsme byli rozděleni do dvou skupin se skvělými
průvodkyněmi. Jejich znalosti byly obdivuhodné. Seznámily nás s provozem celého

objektu, provedly nás malou zoologickou zahradou. Zajímavostí této zoo byla nemocná zvířata, která by nebyla
schopna života ve volné přírodě. Obdivovali jsme naprostou čistotu prostředí nejen u zvířat, ale i celého objektu.
Náš obdiv patřil i neobyčejnému plemenu koní, kteří jsou využíváni k různým soutěžím, kde získávají mnoho hod-
notných ocenění. Na závěr prohlídky jsme si zašli na předem objednané občerstvení. I přes velkou vzdálenost se
výlet vydařil, všichni byli spokojeni a nikdo neměl námitky.                                   Anna Pinterová, foto Jiří Vyplel

Kreativ rád pomáhá v projektu Dobrovolnictví
Začátkem roku 2019 se členky našeho kroužku zapojily  do pro-
jektu  Dobrovolnictví  ve  veřejné  správě.  Prostřednictvím  Úřadu
městského obvodu Poruba, který pro nás zajišťuje vhodný materiál,
se podílíme na pomoci předčasně narozeným dětem ve Fakultní ne-
mocnici v Porubě. Pleteme chobotničky, ponožečky a rukavičky pro
miminka. Společně s vedoucí oddělení sociálních věcí Úřadu měst-
ského obvodu v Porubě - Mgr. Alenou Cwikovou, jsme 18. listopa-
du 2019 předaly do rukou vrchní sestry neonatologického oddělení
FNsP 35 párů ponožek, 21 párů rukaviček a 58 chobotniček. Toto
byla již třetí várka předaná v letošním roce. Sestřičky oddělení vy-

tvořily pro nás velice příjemnou atmosféru, kdy jsme při šálku kávy prodebatovaly
jejich práci a posléze nám bylo umožněno prohlédnout si část oddělení, kde miminka
již nebyla v inkubátoru. Potěšilo nás, když jsme viděly, že děti mají ve svých postýl-
kách chobotničky, které již dříve vyrobily naše seniorky. Obdivovaly jsme klid, po-
hodu a usměvavé zdravotní sestry.
Hlavní zásluhu na pletení mají především Dáša
Polanská,  která  uháčkovala  dokonce  chobot-

ničky jako zdravotní sestřičky, které sklidily velký velký obdiv u sester na
oddělení, dále Mirka Kubinová, jejíž chobotničky mají nádherně vyšité ob-
ličejíčky, a také Katka Olahová, Daniela Prošková a Mojmíra Sucháčková.
Za jejich snahu pomoci jim patří velký dík. 
Naše seniorky jsou odhodlané v této činnosti pokračovat i nadále a alespoň
tímto způsobem pomoci při náročné práci zdravotníků. Vyzýváme proto se-
niorky z ostatních zájmových organizací, které by chtěly takto pomáhat, aby
se k nám přidaly.                                                                                Mojmíra Sucháčková, foto Daniela Prošková
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Sportovně zábavný den v Pustkovci byl už podeváté

Opravdu zábavný den prožila soutěžící  druž-
stva a jejich fandové 23. 11. 2019 na 9. roč-
níku sportovně zábavného dne ostravské měst-
ské organizace Senioři ČR v tělocvičně měst.
obvodu Pustkovec (dříve TJ Sokol Pustkovec).
Do  soutěže  se  přihlásilo  celkem 9  šestičlen-
ných smíšených týmů, a to ze zájmových orga-
nizací: 04 (1 druž.), 05 (3 druž.), 09 (1 druž.),
11 (2 druž.), 13 (1 druž.) a 14 (1 druž.). Zkuše-
ní   cvičitelé   Asociace   sportu   pro   všechny 
z TJ Sokol Pustkovec Pavla Srubková a Mi-
loslav Hrdina připravili tentokrát některé netradiční sportovní discipliny, a to na počet bodů
nebo na měření dosaženého času za výkon. Soutěž probíhala v těchto disciplínách: věšení
kolíčků  na  šňůru,  trefování  míčem  na  koš,  soft  pálky  ve  dvojicích,  kubbe  (shazování
dřevěných hranolků dřevěnými kolíky), závody v běhu na filcech, hod obručí, ringo krou-
žky, balancér (dvojice balancuje s deskou s otvory vedle sebe a míčkem s cílem dostat jej co

nejdál). Z družstev zaznívaly radostné výbuchy smíchu při dosa-
žení úspěchu některého ze soutěžících. Atmosféra byla jako vždy
velmi příjemná, soutěžilo se čestně a se správným zápalem. Dobu
mezi  sčítáním  výsledků  nám  velmi  zpříjemnil  taneční  soubor
Country Girls z Petřkovic (pod vedením Marie Toufarové), který
se představil ve čtyřech tancích, a mladý taneční pár Barbora Hra-
bovská a Adam Jaskovič. Jejich vystoupení získalo obrovský ap-
laus a obdiv. Předvedli ukázky z latinských a standardních tanců,

jako překvapení nám přidali a překrásně zatančili polku. Byl to pro všechny přítomné pří-
jemný zážitek,  že  mezi  nás  zavítali  mladí,  milí  lidé,  aby  nám zkrášlili  den.  Poté  došlo
k vyhlašování soutěžních výsledků. Na 3. místě se umístilo družstvo ZO 13 (kapitánka Gita
Glasnaková, Miluše Bergerová, Šárka Hermanová, Jaroslava Chomičová, Ivanka Slavíková,
Jana Bernadyová), na 2. místě ZO 09 (kap. Marta Petrová, Jiří Vyplel, Jindřiška Grochalová,
Bohumila Janečková, Marie Šubertová, Ervin Bosák) a 1. místo získalo již po několikáté
družstvo ZO 05 (kap. Ladislava Jemelková, Kostas Beredzas, Emilie Šlapková, Marie Ujco-
vá, Jaroslava Keselyová, Karla Dostálová). 
Soutěžní družstva obdržela dárek (sladkost), za který děkujeme senátorovi ČR Jiřímu Car-
bolovi a sponzorce Radmile Dokoupilové. Diplom o účasti získali všichni soutěžící a 3 ví-
tězná družstva navíc sladkou odměnu ve formě dortu s označením místa, na němž se umís-
tila.  Všem  soutěžícím  blahopřejeme,  děkujeme  za  zájem
o společně prožité okamžiky, výhercům přejeme dobré umí-
stění v příštím jubilejním 10. ročníku, na který se již těšíme.
Během sportovní akce jsem připomněla, že naše MO SČR
získala za aktivitu a spolupráci s dalšími organizacemi se-
niorů z  Ostravy a  Moravskoslezského kraje  ocenění  Nej-
aktivnější seniorská organizace, a to od krajské Rady senio-
rů MSK, a také významné osobní ocenění udělené statutár-
ním městem Ostrava na základě ankety, jedná se o titul Senior roku 2019. K tomu mi po-
blahopřáli členové všech tří soutěžních družstev ZO 05. Děkuji všem. 

AnnaPinterová, foto Daniela Prošková

Inspirativní setkání v KD Akord
V kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu se uskutečnil již 4. ročník Inspirativního set-
kání klubů seniorů. Program byl připraven tak, aby zaujal, seznámil přítomné se zajímavými
aktivitami a pobavil. V úvodu jsme zhlédli výsledky soutěže Mis Babička, kterou se stala
Dagmar Samsonová z Bruntálu. Vítězka postoupila do I.  celorepublikového finále. To se
uskutečnilo v Olomouci 18. listopadu 2019. Poprvé byl také hodnocen muž. Získal titul Os-
travský štramák. Stal se jím Vojtěch Mader. Video prezentací se představily kluby seniorů
OSŽ Hlavní nádraží a Paskov, a sice velmi zábavnou taneční scénkou Jak nám dupou krá-
líci. Maďarský klub v počtu osmi žen zazpíval písně v maďarštině. Program obohatily svým vystoupením taneční soubory Be-
seda Ostrava, Country Girls Petřkovice, Paskov. Celý blok povídání a písniček předvedly Novobělské babičky. Klub seniorů
Ostrava-Jih zahrál dvě scénky: Retro vzpomínku a Důchodci. Účastníci odcházeli domů spokojeni a měli radost z  příjemně
prožitého odpoledne.                                                                                                Pavla Vašíčková, foto archiv DK Akord
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Klíč k Rebece 
Ken Follett
Spisovatel patří k stálicím současné britské
literatury. Po slavných historických romá-
nech Pilíře země či Století se na našem tr-
hu objevila kniha Klíč k Rebece, špionážní
příběh německého agenta, krásné Židovky
a anglického důstojníka tajné služby.  Děj
se odehrává za 2. světové války. 

Žít a nechat žít
Hendrik Groen
Artur chce žít jinak. Co kdyby k tomu do-
stal  příležitost?  Zbavit  se  nechtěného  ale
nebude úplně jednoduché... Nový humoris-
tický román nizozemského autora píšícího
pod pseudonymem Hendrik Groen čtenáře
pobaví  stejně  jako  jeho  předešlá  kniha,
bestseller Tajný deník Hendrika Groena.

Adelheid
Vladimír Körner
Milostné  drama  z poválečného  pohraničí
patří do zlatého fondu české literatury. Pří-
běh podivné lásky příslušníka zahraničního
odboje Viktora a Adelheid, dcery nacistic-
kého pohlavára, je psychologickým drama-
tem dvou osamělých lidí, kteří byli pozna-
menáni hrůzami války. 

Clayův most
Markus Zusak
Život pěti bratrů Dunbarových, kteří žijí na
předměstí   australského   města   bez   otce
a matky, podle vlastních pravidel, je námě-
tem románu  uvedeného  australského  spi-
sovatele. Tento autor světového bestselleru
Zlodějka knih v novém díle částečně vy-
chází z vlastních životních zkušeností.

Jubilanti v 1. čtvrtletí roku 2020 

Všem našim jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a plno životní pohody.

měsíc příjmení, jméno  č. ZO měsíc příjmení, jméno          č. ZO měsíc příjmení, jméno č. ZO

2 Strakošová Šárka 01 3 Znojilová Ludmila 04 3 Macurová Ludmila 09
2 Zbořilová Emilie 01 1 Bartoňová Anna 05 2 Magnusková Alena 09
1 Hlaváč Jan 02 1 Chlupatá Vlastimila 05 1 Suchar Josef 09
1 Řeháček Bohumil 02 3 Ivaničová Věra 05 1 Svatošová Eva 09
2 Šala Jaroslav 02 3 Lamaschanská Františka 05 3 Walek Leopold 09
1 Válová Jana 02 1 Mekinová Marie 05 2 Žídková Anna 09
2 Výtisková Jindra 02 2 Rohlová Marie 05 1 Bárta Jan 10
1 Červená Marie 04 2 Řeháček Otakar 05 1 Szabó Pavel 10
1 Doležalová Gerta 04 2 Sladovníková Blažena 05 1 Drabíková Jindra 11
1 Domčíková Jarmila 04 2 Strokočova Dáša 05 1 Jeseňáková Jarmila 11
1 Halamíčková Růžena 04 3 Uher Jan 05 1 Tichovská Alena 11
1 Křevká Věra 04 3 Ing. Schindler Josef 06 2 Vypiorová Anna 11
2 Šokalová Věra 04 1 Elischerová Renáta 08 1 LebduškaZdeněk 13
2 Tanečková Jiřina 04 1 Krištofová Vojtěška 09 3 Komín Milan 14
1 Tesařová Ludmila 04 1 Kudělka Zdeněk 09 2 Solnařová Śárka 15

(Zveřejňujeme jména členů, kteří slaví půlkulaté či kulaté jubileum, dále všechny jubilanty nad osmdesát let.)
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