
 

                                                     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 4/2020

Výrobky členek MO Senioři ČR poznali mnozí čtenáři Knihovny města Ostravy

Současná nepříznivá doba pro pořádání společných akcí pro nás dříve narozené nás velmi trápí, ale přes tyto potíže
motivuje k dalším aktivitám, které nám pomáhají překonávat nedostatek sociálních kontaktů a příjemných prožitků

se svými kolektivy, na které jsme zvyklí. Dlouho dopředu jsme měli ve spolu-
práci s Knihovnou města Ostravy plánovanou II. výstavku rukodělných prací na-
šich členek. Uskutečnila se až od 15. do 24. 9. 2020. Využili jsme ochoty tvůr-
kyň krásných výrobků, které nám zapůjčily nejen členky ZO Kreativ, ale i z ji-
ných našich zájmových organizací, protože ke každé akci je třeba více lidí, jež
se podílejí na realizaci dobrého výsledku. To platí také o jejich aranžování nebo
přepravu na určené místo, kterou zabezpečil Zdeněk Kudělka. Exponáty do za-
sklených vitrín v KMO velmi pečlivě a ochotně vybraly z mnoha nabízeného na-
še členky, a to Mojmíra Sucháčková, Eva Kotarbová a Daniela Prošková. Byly
vystaveny i pamětní knihy některých ZO a čtvrt-
letník  Zpravodaj,  chlouba  městské  organizace
Senioři ČR. 
V 15 hod. zahájila ředitelka KMO Miroslava Sa-
belová vernisáž. Velmi příjemné, až dojemné by-
lo pěvecké vystoupení žáků Základní umělecké
školy E. Runda ze Slezské Ostravy. Ti pod ve-

dením učitelky Jarmily Červenkové předvedli skvělý kulturní program. Navíc nám
rozdali text 2 lidových písní, abychom si společně zazpívali. Předsedkyně ostravské
MO SČR Anna Pinterová připomněla, že v tomto roce slavíme 30. výročí založení
Svazu důchodců ČR, předchůdce organizace Senioři ČR. Poděkovala členům za ak-
tivity, jež vyvíjejí v zájmových organizacích. Zdůraznila především činnost turistů.
Dále poděkovala všem přítomným za účast na vernisáži a zájem podpořit umění na-
šich členek. Zvláštní díky patří ředitelce M. Sabelové za umožnění výstavy, také
členkám MO za vynikající  aranžování jednotlivých rukodělných výrobků včetně
propagačních tiskovin: Mojmíře Sucháčkové, Evě Kotarbové a Daniele Proškové.
                                       Anna Pinterová, foto Daniela Prošková, Eva Kotarbová
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Jednodenní výlet do města Litomyšle a Svitav

16. července 2020 pořáda-
la ostravská městská orga-
nizace Senioři ČR pod ve-
dením předsedkyně Anny
Pinterové  jednodenní  zá-
jezd  do Litomyšle a  Svi-
tav  za  poznáním  kultur-
ních památek. 
První zastávku jsme měli
v Litomyšli, kde jsme na-
vštívili renesanční zámek,

který až do konce 2. světové války vlastnili poslední majitelé Thurn-Ta-
xisové. Objekt je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
V Litomyšli se v zámeckém pivovaru narodil skladatel Bedřich Smetana,

který  chodil  hrát  do  zámku  na
piano. Také v tomto městě pobý-
vali Alois Jirásek, Božena Něm-
cová a jiní slavní lidé. V klášter-
ní zahradě je bazének se socha-
mi  Olbrama  Zoubka.  Přes  Vá-
chalovu uličku, která je celá vy-
zdobená grafity, jsme se dostali
na náměstí, jenž je lemováno pět
set  metrů  dlouhým  podloubím.
Po prohlídce tohoto prostranství,
kde je v gotickém slohu radniční

věž a řada barokních a klasicistních domů, jsme se odebrali na oběd. Po-
tom náš výlet pokračoval do Svitav. Tam jsme si prohlédli náměstí, které
má druhé nejdelší podloubí v České republice. Dominantou je stará rad-
nice postavená v renesančním slohu. 
Ve městě se narodil Oskar Schindler, který se zasloužil o záchranu nejen
židovských dětí v době holocaustu. Jeho pomník byl odhalen v roce 1994
u příležitosti  premiéry  filmu  Schindlerův  seznam.  Jsou zde  i  jiné  pa-
mátky, které stojí za vidění.

Tím jsme ukončili  naše putování.  Děkujeme městské organizaci  a  ve-
doucí zájezdu Anně Pinterové za pěkný výlet.             Marie Sedláčková,

foto Marie Nawratová

Proti gustu… 
(pokračování z minulého čísla)

Dne 14. 7. 2020 se vydala ZO Pohoda na
výlet vlakem do Olomouce. Na něm se
nás sešlo dost, a jelikož začaly prázdni-
ny, zúčastnilo se i pět vnoučat. Cílem ne-
bylo centrum Olomouce, ale olomoucká
zoo a bazilika na Svatém kopečku. Sraz
byl  ve Svinově,  odkud jsme odjeli  Re-
giojetem. Ve vlaku si mnozí objednali na
snídani kávu a zákusek. Vystoupili jsme
na olomouckém nádraží, pak autobusem
číslo 11 odjeli na Svatý kopeček. Když
jsme  přišli  ke  vstupu  do  zoo,  zalekli
jsme se velmi dlouhé fronty, a proto se
několik z nás vydalo k bazilice, nebo au-
tobusem zpátky do centra.  Každopádně
ti nejodvážnější si stoupli do fronty a če-
kali. Naštěstí to šlo rychle, a tak jsme se
brzy dočkali. Spatřili jsme mnoho krás-
ných zvířat a výběhů. Nejvíce se nám lí-
bili rejnoci, vlci Hudsonovi a žirafy. Ve-
dle výběhu surikat se tyčí rozhledna, na
kterou se vydali někteří z nás. Na konci
jsme šli obchůzkovou cestou kolem zoo
a  tímto  naše  proh-
lídka místa skonči-
la.  Posléze  jsme
došli  k bazilce  na
Svatém  kopečku,
kde  nás  provedla
studentka  gymná-
zia.  Na  oběd  jsme
se  zastavili  v res-
tauraci  nedaleko
zoologické zahrady. Výlet se povedl, sví-
tilo  sluníčko  a  všichni  byli  spokojeni.
Děkujeme  našim  prarodičům  za  pěkně
strávený den.

Jonáš Vaněk (vnuk, 14 let),
foto Jiří Mikač

Víte, že...
■ Dne 15. října se mělo uskutečnit Slavnostní setkání členů ostravské MO SČR v martinovské hasičské zbrojnici u pří-
ležitosti 30. výročí založení Svazu důchodců ČR s nástupnickou organizací Senioři České republiky. Stejně jako řada ji-
ných připravovaných akcí muselo být odloženo kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. 

■ Vzhledem k malému zájmu soutěžících letos neproběhne ostravská soutěž Miss Babča a Štramák 2020. Její pořadatelé
Kulturní dům Akord&Poklad a klub seniorů Ostrava-Jih zrušili VI. ročník této akce, která se měla konat 30. 10. 2020.  
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Dny fajne rodiny v Ostravě obohatila i naše městská organizace
Dny fajne rodiny se konaly v rámci
rodinné  politiky  statutárního  města
Ostravy,  jemuž  záleží  na  tom,  aby
rodiny, které zde žijí, cítily, že jsou
tady doma,  že  je  město podporuje,
váží si jich. Snaží se proto o vytvo-
ření prostředí pro ně příznivého, ve
kterém mohou naplňovat své potře-
by, rozvíjet se a prosperovat. 
Naše MO SČR patří mezi aktivní ostravské seniorské organizace,
takže se po výzvě přidala k této významné události, a to v rámci
programu sestaveného ze 70 akcí, které se postupně konaly na více

než 40 místech. K projektu jsme se přihlásili Dnem otevřených dveří, jenž se uskutečnil 26. srpna 2020 v prosto-
rách naší městské organizace. 

Nabídli jsme zájemcům  prohlídku prostředí, ve kterém se pravidelně setkáváme,
dále výstavku rukodělných prací členek MO SČR, fotoknihy z naší činnosti za
minulá léta, kroniky jednotlivých zájmových orga-
nizací, taktéž i některá čísla čtvrtletníku - Zpravo-
daje, jenž MO vydává. Také jsme besedovali s ná-
vštěvníky,  kteří  projevili  bližší  zájem o  naši  čin-
nost.
Zvláštní pozornost účastníků z řad veřejnosti získa-
ly rukodělné výrobky, a to především pletené cho-
botničky a ponožečky, které naše seniorky upletly

pro nedonešená miminka a několikrát už předaly porodnickému oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Lze však ří-
ci, že všechny výrobky sklízely velký obdiv návštěvníků. Nad celým průběhem akce měly patronát členky zájmové
organizace 15 Kreativ včele s vedoucí Dášou Polanskou, Mojmírou Sucháčkovou, Karlou Czorniakovou a Da-
nielou Proškovou. Velké poděkování patří všem, kdo se o zdařilý průběh akce zasloužily.

 Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Spolupráce MO Senioři ČR se Spolkem Počteníčko 
Ivan Sekanina,  zakladatel  Spolku Počteníčko
(zaštítěného  Moravskoslezským krajem),  nás
vyzval ke spolupráci v rámci šití  roušek. Jak
jste již byli informováni v minulém Zpravoda-
ji,  zhostily se naše členky tohoto potřebného
úkolu  s velkou  vervou.  Jako  poděkování  za

pomoc  jim  Ivan  Sekanina  na  12.  8.  2020  zprostředkoval
besedu o Bretani s francouzským kuchařem žijícím v Ostravě. Povídání bylo velmi za-
jímavé. Po něm nám Yves Le Gue Vellou připravil ochutnávku výborných francouz-

ských palačinek z pohankové mouky, krůtí šunky, sýra, vejce (vše bohatě zdobené zeleninou). Povídání kuchaře
překládala Pavla Buttlerová. Toto setkání bylo velmi příjemné. Poděkování patří Ivanu Sekaninovi za zprostřed-

kování. Další akcí z jeho projektů byla tvůrčí dílna pod vedením Ireny Se-
kaninové, která na tuto společnou rukodělnou aktivitu přinesla i potřebné
pomůcky a materiál. Pro členky naší ZO 15 Kreativ zorganizovala práci
s korálky. Pro některé přítomné to byla nová zkušenost. Vytvářely andě-
líčky. Vzhledem k tomu, že jsou naše ženy velmi šikovné a lektorka byla
trpělivá i ochotně radila, zvládly vše na výbornou. Děkujeme Ivaně Seka-

ninové za zájem a podporu činnosti ZO 15 Kreativ a našim členkám přejeme úspě-
chy při každé akci. Ať je stále doprovází nadšení se něco nového a obohacujícího
naučit... S Ivanem Sekaninou v rámci dalšího jeho projektu připravujeme ještě jiné

speciální akce, např. Student v lese (úklid lesních či jiných lokalit v Ostravě: Bělský les, Porubský les, okolí Glo-
busu apod.). Budete včas informováni, abyste v případě vašeho zájmu měli možnost se zapojit. Více najdete na na-
šich webových stránkách: www.senoiri-cr-ostrava35-webnode.cz.            Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Seniorský věk nepostrádá nic na hravosti a soutěživosti
Sportovní hry Krajské Rady
seniorů  Moravskoslezského
kraje  -  6.  ročník,  který  se
měl  konat  již  v červnu,  byl
přeložen  na  2.  září  2020.
Soutěž probíhala ve sportov-
ním areálu  TJ  Ostrava.  Zú-
častnilo se jí 65 čtyřčlenných
týmů,  to  je  260  sportovců
z 23 obcí a měst našeho kra-
je.  Slavnostní  zahájení  pro-
vedl ředitel  her Pavel Gluc,

který přivítal hosty. Poprvé se akce zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, dalším významným
hostem byl předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes, místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-

voz (kde se hry konaly) Alena Pataky a ředitel TJ Ostrava Miloš Matula. Další
průběh zdárně řídil, s jeho osobitým zápalem, hlavní rozhodčí Karel Moškoř.
Sportovci soutěžili v osmi disciplínách: hod šipkami, střelba do florbalové bran-
ky,  hody (kroužky,  na basketbalový koš,  míčkem na cíl,  bollobal),  běh s te-
nisovou raketou a petank. Organizátoři připravili všechna stanoviště velmi zod-
povědně, aby nedocházelo k zbytečným ztrátám času nebo tvoření chaosu u jed-
notlivých disciplín. Největším štěstím pro organizátory byla výrazná, příznivá
změna počasí, takže byla možnost připravené disciplíny provádět v hale i ven-
ku. Nálada soutěžících byla vynikající. Je vidět, že i seniorský věk nepostrádá

nic na hravosti a soutěživosti. 
Součástí velkého týmu soutěžících byla i tři čtyřčlenná družstva našich členů, a to družstvo A (ZO 13 - Bergerová

Miluše, Chomičová Jaroslava, Sněhotová Věra, Hermanová Šárka), družstvo B
(ZO 09 -  Brdová  Marta,  Hanšutová  Christa,  Hejmalová  Vratislava,  Vávrová
Pavla), družstvo C (sdružené – Darmovzalová Marie, Komín Milan, Starý Mi-
lan, Král Jiří).  
Poprvé se organizátoři rozhodli pro týmovou soutěž. Doposud soutěžili sportov-
ci  individuálně.  Ve víceboji  družstev se nejlépe umístila čtveřice z Petřkovic,
druhé místo obsadili soutěžící z Bílovce a třetí získalo družstvo z Píště. Mimo
nejlepších ve víceboji vyhlásili organizátoři i nejúspěšnější v jednotlivých disci-
plínách.  Zde se velmi výborně prosadily naše členky: 1. místo basketbal - Milu-

še Bergerová - ZO 13, 1. místo hod šipkami - Marie Darmovzalová. 
Medaile  předávali  předseda  Rady  seniorů  ČR Zdeněk  Pernes,  místostarostka
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Alena Pataky a Pavel Gluc, před-
seda Krajské Rady seniorů MSK. Na závěr vyhlášení získali největší potlesk nej-
starší účastníci her, za ženy Marta Brdová - ZO 09. 
Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší organizace a vítězům
srdečně blahopřejeme. Závěrem poděkoval Pavel Gluc všem, kteří se podíleli na
organizaci, kde byly pomocníky i naše členky: Jana Sivková, Marie Nawratová -
ZO 13, Marie Pluhaříková, Vlasta Heřtusová - ZO 04.

   Anna Pinterová, foto Karel Moškoř 

Pomáháme si
Rada seniorů České republiky zabezpečuje některá poradenství občanům v seniorském věku. V jejím regionálním
centru (které se nachází v Přívozu, ul. U Tiskárny 1)  jsou k dispozici poradny: právní (úterý a středa, od 13 do 17
hodin.), bytová (úterý a čtvrtek, od 13 do 17 hod.) a sociální (pondělí - pátek  od 8 do 16 hodin).

Doporučuje se před samotnou návštěvou poradny dohodnout si termín schůzky s poradcem na telefonním čísle
596 104 222 nebo napsat na mailovou adresu: poradna.ostrava@rscr.cz. Na bytovou poradnu je tel. 723 697 356,
na právní 737 106 451. (Informace jsou převzaty z webové stránky Krajské Rady seniorů ČR v Ostravě.)
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Ohlédnutí za uplynulými léty naší spolupráce s Knihovnou města Ostravy
Před pěti léty jsem v jed-
nom  článku  napsala,  že
není nouze o dobré nápady
v naší  městské organizaci
Senioři  ČR. (Stále to pla-
tí!) Tehdy mě k tomu vedl
fakt, že jsem byla u toho,
když se v ústředí Knihov-
ny města Ostravy 9. červ-
na 2015 podepisovala smlouva o spolupráci mezi ostravskou
MO SČR a KMO. Tenkrát se setkaly ředitelka Miroslava Sa-
belová a naše předsedkyně Anna Pinterová, aby přidaly pod-
pis na příslušný oficiální dokument... Léta tak rychle plynou

a mnohdy není čas se ohlížet ani za tím, co nás těší. Naše malé společné výročí - pětiletka vzájemných kontaktů, si
ale zaslouží zastavit se a mnohé připomenout. Začnu u toho, co je zdánlivě nenápadné a užitečné. Pravidelně jsou

nám z knihovny zasílány informace o zajímavých knižních titulech,  které
jsou pro zájemce vodítkem, co je dobré si vypůjčit
v pobočkách KMO. Tyto tipy zveřejňujeme v kaž-
dém Zpravodaji.  Často k nám také přicházejí  po-
zvánky  na  nejrůznější  akce  pořádané  Knihovnou
města Ostravy, o něž následně podle možností naši
členové projevují zájem. Dobře viditelnou a propa-
govanou aktivitou se v minulosti stala taneční a vě-
domostní soutěž nazvaná Zasmějme se spolu. Us-
kutečnila se dne 19. dubna 2016 v porubském Ko-

munitním centru Archa. Knihovna tento náš projekt podpořila už při jeho koncepční pří-
pravě, také propagací, upomínkovými dárky aj. V porotě soutěže s velkou ochotou, spolu
s dalšími vybranými osobnostmi, zasedla i ředitelka KMO Miroslava Sabelová. 

K této mé malé rekapitulaci nutně patří i společná
akce, která proběhla od 15. do 18. května 2018 v rámci připomínky Meziná-
rodního dne rodiny. Jednalo se o 1. výstavu rukodělných prací našich členů.
Byla nainstalována v budově KMO u Sýkorova mostu. Před vernisáži v půj-
čovně dospělých tehdy proběhla i dopolední školička ručních prací pro mladé
zájemce, kterou zajistila Daniela Prošková, Mojmíra Sucháčková aj. 
Členové naší organizace byly Knihovnou města Ostravy také vyzváni k úča-
sti na vzniku sborníku Pamět Ostravy 2016-2018. Některým z nás se podařilo
písemně zachytit svoje vzpomínky tak, aby mohly být zařazeny do této pub-

likace, jejíž realizaci zajistila vedoucí projektu - knihovnice Jarmila Burešová. Přispěvatelky se později zúčastnily
křtění knihy. Odehrálo se 3. října 2018 a mělo slavnostní průběh. Byl o něj velký zájem i ze strany veřejnosti. 

Kmotry publikace byli náměstek primátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák a před-
sedkyně Anna Pinterová. Do knihy přispěly Eva Svatošová (ZO 09), Eva Kotarbová (ZO 05),
Marie Rasochová a Mojmíra Sucháčková (obě ze ZO 04).
Letos - 15. září 2020, byla opět v ústředí Knihovny města Os-
travy umístěna výstava výrobků, které vytvořily šikovné ruce
našich žen. Kdo se byl podívat na vernisáž či si později pro-
hlédl vystavené exponáty, má ještě v paměti, že se tato další
společná aktivita s KMO povedla. Ti, co tam nebyli, patrně

nepřehlédli článek na 1. straně tohoto čísla Zpravodaje, obsahující mnoho po-
drobností o výstavní akci. 
V dalším roce s největší pravděpodobností začne nová etapa spolupráce ostrav-
ské městské organizace Senioři ČR a Knihovny města Ostravy. Nastane v souvislosti s plánovaným přestěhováním
našeho sídla do budovy na Podroužkově ulici, kde působí jedna z poboček KMO. Po rekonstrukci tohoto objektu
by v jedné jeho části  měly najít ,,nový domov“ všechny zájmové organizace MO SČR. Na to se velmi těšíme a vě-
říme, že nám ani covid 19 či případné jiné nepříjemné okolnosti nepřekazí tento záměr uskutečnit už v první polo-
vině roku 2021.                                                                Eva Kotarbová, foto Daniela Prošková a Eva Kotarbová
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Pětidenní dovolená na krásné jižní Moravě od 21. do 25. 9. 2020

Jako každý rok, tak i letos se turisté ZO 05 vydali na pětidenní dovolenou na jižní Moravu. Místo, kam jsme za-
mířili byla opět Perná. K odjezdu ve Svinově se nás sešlo dvanáct. Další dva účastníci pak za námi přijeli autem.

Ubytováni jsme byli v penzionu U Jessyho. Počasí nám přálo, takže jsme navští-
vili zámky ve Valticích, Lednici, Mikulově a Pavlově, dále muzea a také Novo-
mlýnské nádrže. 
Každý den po procházce většina obsadila krásný sklípek, kde jsme si dávali bur-
čák na upevnění zdraví. Večery jsme trávili ve společenské místnosti. Tam jsme
probírali uplynulý den, co se nám líbilo a co ne. Zpívalo se a také jsme hráli kost-
ky nebo karty. V pátek za deštivého počasí jsme jeli domů, ale mnohým z nás se
nechtělo. Moc se nám tam líbilo a velice rychle to uteklo. Mnoho zajímavých
míst jsme nestihli navštívit, proto do Perné pojedeme zase příští rok.  

  Jaroslava Keselyová, foto archiv ZO 05

Oslava Mezinárodního dne seniorů tentokrát za stížených podmínek

Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje i přes problémy vyplývající z epidemie covidu 19 uspořádala 1. října 2020
oslavy Mezinárodního dne seniorů. Přestože do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se uskuteční, byl  tento den pro seniory
výjimečný. Jako obvykle vyjely čtyři autobusy účastníků na prohlídky pamětihodností a zajímavých míst v Moravskoslez-
ském kraji. Dvě skupiny obdivovaly zámek Hradec nad Moravicí, jedna Arboretum Nové Dvory a naši členové byli zařa-
zeni  ke skupině,  která se zúčastnila návštěvy Muzea v Hlučíně,  se zasvěceným výkladem. Další  prohlídku absolvovali
v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, rovněž s odborným výkladem. Po zhlédnutí památek a společném obědě se vše-

chny skupiny sjely do Píště. Tato pěkná obec má nově vybudované krásné kulturní centrum.
Další část oslav Dne seniorů zahájil předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje
Pavel Gluc. Přivítal přítomné účastníky a hosty: starostu  obce Píšť Daniela Fichnu, předsedu
Rady seniorů ČR Zdenka Pernese a koordinátorku Pavlu Kasášovou z Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR. Po úvodních projevech hostů byl zahájen kulturní program. Jako první vy-
stoupily děti z MŠ Píšť, jejichž vystoupení bylo velmi milé, a na tvářích všech seniorů se zra-
čila upřímná radost z umu dětí. Po nich se střídaly další soubory. Všichni jejich členové byli
již senioři.  Byly to dva soubory žen z Bolatic,  další  z města Bruntál,  jehož členky zaujaly
svým tanečním programem a lidovým vyprávěním v hlučínském nářečí. Pěvecký sbor z Hnoj-
níku se předvedl s překrásným podáním písní různých hudebních žánrů. 
Kulturní program se přítomným moc líbil. Trval téměř tři hodiny a účinkující byli odměněni
dlouhotrvajícím potleskem. Celý den se vydařil a spokojení senioři se rozjeli domů s tím, že
se těší na další oslavy v příštím roce, který, jak všichni věří, bude pro nás přívětivější.

                          Anna Pinterová, foto KRS MSK a Helena Čiklová
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Turisté na dovolené navštívili hrady, zámky a také peklo
Letos jsme prožili také krásnou dovolenou na
Vysočině a v Posázaví, a sice od 30. srpna do
4. září 2020. Bylo nás 42 členů ze zájmových
organizací 05 a 09 včetně jejich kamarádek,
kteří si objednali zájezd se známou CK A-Z
Tour. Odjeli jsme v 8 hod. autobusem, do ně-
hož jsme nastoupili  ve Svinově. Cesta byla
od začátku zajímavá. Zastavili jsme se v mo-
torestu Rohlenka na občerstvení a pak jsme
pokračovali  do  města  Třebíč.  Tam  jsme  si
nejdříve prohlédli centrální náměstí, poté ba-
ziliku  sv.  Prokopa  a  židovskou  čtvrť,  což
jsou  obdivuhodné  památky  zapsané  do  Se-
znamu světového kulturního a přírodního dě-

dictví UNESCO. Naše cesta  pokračovala do Hlinska, kde jsme se ubytovali v hotelu Styl a penzionu Horalka.
Ubytování bylo pěkné. Druhý den jsme se vypravili na lehčí túru nejkrásnějšími místy Vysočiny. Navštívili jsme

Chráněnou  krajinnou  oblast  Žďárské
vrchy. Viděli jsme Blatiny, Dráteníčky,
Malinskou  skálu,  Lisovskou  skálu,
Devět skal a Žákovu horu. 
Třetí  den byl  v  plánu zájezdu poutní
kostel  sv.  Jana  Nepomuckého,  posta-
vený na Zelené hoře. I ten je význam-
nou kulturní  památkou ze zmíněného

seznamu UNESCO. Potom nás čekaly prohlídky zámku Ždár nad Sázavou, který
je situován v krásné krajině, a také unikátního Muzea nové generace. To je dr-
žitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Ex-
pozice v přízemí je věnovaná cisterciáckému řádu a středověku, první patro ná-
vštěvníkům přibližuje svět baroka. 
Následující den naší dovolené byl opět naplněn krásnými zážitky a dalším novým poznáním. Mohli jsme obdivovat

zámek Nové Hrady, jeho zahrady s fontánami a bludištěm, čas byl vyhra-
zen i pro muzeum cyklistiky i oboru daňků a jelenů. Odpoledne přišla na
řadu prohlídka přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Šli jsme od Vra-
novic pěšky nádhernou trasou kolem různých kamenných útvarů až ke
skalnímu bludišti. Naše zážitky grado-
valy,  když  jsme  večer  navštívili  uni-
kátní Peklo Čertovina. O něm se těžko
mluví a píše, musí se prostě zažít. Je to
něco úžasného, stojí  opravdu za nav-
štívení. Nachází se v Hlinsku. Nabízí

zábavný program, kterým návštěvníky provází banda čertů. V pekle jsou ještě
mnohé atrakce včetně kina...  Pátý den dovolené zahrnoval návštěvu hradního

komplexu Ledeč nad Sázavou, který patří mezi nejstarší šlechtické hrady
v Čechách a je jediným dochovaným objektem svého druhu ve středním
Posázaví. V programové nabídce byla i návštěva Muzea J. Foglara, jež se
nachází v hradních prostorách. Vzniklo tam s ohledem na blízkost řeky
Sázavy a Sluneční zátoky, která byla místem prvních Foglarových táborů
a předlohou dějiště dobrodružného románu Hoši
od Bobří řeky. Odpoledne nás čekala expozice ev-
ropského skla v zámku Světlá nad Sázavou.

Při zpáteční cestě domů jsme měli ještě zastávku na prohlídku jednoho z nejstarších králov-
ských hradů v ČR - Svojanova. 
Dovolená se nám vydařila, počasí také nebylo špatné, jen jeden den lilo jako z konve. Ke
vzpomínce na hezký zájezd patří i to, že jsme večer hrávali karty a kostky, zkrátka každý se dobře bavil podle své-
ho.                                                                              Marie Ryšavá, Eva Kotarbová, foto Josef Běnek, Jiří Vyplel
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

Pomsta bílého jednorožce
Vlastimil Vondruška
Historická  detektivka  Pomsta  bílého  jed-
norožce je šestadvacátým svazkem ze série
Hříšní  lidé  Království  českého.  Tentokrát
příběh čteníře zavede do frýdlantského vý-
běžku.  Za  podivných  okolností  tam  byla
zabita žena zdejšího pána z rodu Ronovců.
Může za to samotný ďábel?

Schovej mě v dešti
Jojo Moyesová
Romány britské autorky Jojo Moyesové ví-
ce než deset  let  patří  k  nejčtenějším kni-
hám  čtenářek  všech  věkových  kategorií.
Schovej mě v dešti je debutovým dílem té-
to milovnice knih a jezdectví. Je to příběh
tří generací žen, ve kterém se Jojo nechala
inspirovat historií své rodiny.

Nejhorší obavy
Michal Sýkora
Michal Sýkora je známý český autor detek-
tivek a znalec literární teorie tohoto žánru,
píše  i  přednáší  na  olomoucké  univerzitě.
Postava vyšetřovatelky v nové knize Nej-
horší  obavy  se  objeví  ve  třech  rozsáhlej-
ších povídkách, v nichž už sice nepracuje
pro policii, ale přesto si ji zločin vyhledá.

 

Ohňostrojení 
Robert Fulghum
Autorovy knihy patří bez debaty k nejpo-
pulárnějším dílům na našem knižním trhu.
Na jeho dřívější příběhy ze života lidí, na-
psané s laskavým humorem, navazuje no-
vinka Ohňostrojení - soubor esejů, příběhů
i záznamu velmi originálního myšlení to-
hoto amerického spisovatele a pastora.

Jubilanti ve 4. 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

12 Borovcová Eva 01 12 Hauková Božena 04 12 Bernatíková Vlasta 09
12 Karč Josef 01 11 Hradecká Leontina 04 11 Bínová Květa 09
11 Vodičková Jana 01 12 Kaštovský Stanislav 04 12 Doné Vratislav 09
12 Bednář Josef 02 12 Krysličková Renáta 04 12 Fialová Božena 09
12 Bergerová Dagmar 02 10 Kubová Jana 04 11 Lenochová Blanka 09
11 Hlavicová Jitka 02 11 Kurková Dagmar 04 10 Podroužková Bronislava 09
11 Kabát František 02 11 Ležák Jiří 04 10 Vašenková Emilie 09
10 Karpičková Jitka 02 11 Martochová Zdeňka 04 12 Kašparová Emilie 11
11 Kubalová Marie 02 12 Rásochová Marie 04 10 Krpcová Ludmila 11
10 Obrusníková Jiřina 02 12 Staníková Božena 04 12 Ploticová Jaroslava 11
10 Pavelková Jiřina 02 11 Kulhánková Gertruda 05 12 Gřeš Jaroslav 13
11 Strakoš Libor 02 11 Paprskářová Helena 05 12 Koniečíková Jana 13
12 Tabák Pavel 02 10 Červeňová Miroslava 06 10 Přibíková Miroslava 13
11 Valošková Marie 02 10 Hajdíková Marie 06 12 Gerlichová Jana 14
10 Bradová Kateřina 04 10 Morkesová Božena 06 12 Prošek Stanislav 15

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