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Připomínáme loňské 30. výročí založení Svazu důchodců ČR
Ostravská městská organizace vydala publikaci, která připomíná založení a histo-
rii  SD ČR. Zahrnuje výběr fotografií z nejdůležitější akcí, kterých se zúčastnili
naši  členové.  Publikaci sestavila Eva Kotarbová s použitím fotografií Daniely
Proškové. Zakoupit si ji mohl každý, kdo projevil zájem. Publikace byla předána
jako propagační materiál o naši činnosti vedení statutárního města Ostravy a dal-
ším organizacím  a jednotlivcům, s nimiž už  léta spolupracujeme. Předsedkyně
MO Anna Pinterová v úvodním článku uvedla informace, které opravdu zasluhují
pozornost:
Již v roce 1990 se sešlo několik obětavců, kterým nebyl lhostejný osud důchodců,
a bylo založeno občanské sdružení s názvem Svaz důchodců ČR, jehož předsedy
se postupně stali Alois Tomášek, Milada Pokorná, František Hála, Jan Solich,
Oldřich Pospíšil. V roce 2017 se změnil název Svazu důchodců ČR na Senioři
ČR, zapsaný spolek. Současným prezidentem je Vladimír Dryml. 
Po přijetí stanov Ministerstvem vnitra ČR bylo vypracováno i programové pro-
hlášení, v němž se SD ČR prezentoval jako nepolitické sdružení soustřeďující se
na ochranu optimálních životních podmínek důchodců, na podporu akcí a záko-
nů, které budou přispívat ke zlepšení zdravotních, fyzických i psychických podmí-

nek pro život generace seniorů. 
Po ustanovení celostátní organizace SD na základě zmíněných stanov vznikla také městská organizace SD ČR Os-
trava pod vedením Oldřicha Hausnera. V tu dobu bylo ustaveno Centrum sociální pomoci a služeb při této MO Sva-
zu důchodců ČR. To zajišťovalo pečovatel-
ské služby přímo v bytech i v soboty, neděle
a svátky, kdy tyto ještě neposkytovaly měst-
ské  obvody.  Vedoucím Centra  sociální  po-
moci a služeb se stal Ing. Jaroslav Šala. Za-
čaly  se  také  organizovat  nejrůznější  před-
nášky, zájezdy, zajišťovaly se vstupenky na
kulturní a společenská vystoupení, vycházky
do přírody apod.  Již  v  roce  1991 byl  dán
podnět  městskému  obvodu  Poruba  na  zří-
zení Domu pro důchodce z bývalé mateřské
školy v O.-Porubě, která patřila Severomo-
ravským mlékárnám. Po přijetí zákona o so-
ciálních  službách  nesplňovala  městská  or-
ganizace Svazu důchodců ČR podmínky pro
poskytování služeb Centrem sociální pomo-
ci a jeho činnost musela být ukončena. Od
té  doby  se  ostravská měst.  organizace  SD
ČR (a org. Senioři ČR) zaměřuje na volnočasové aktivity, které lidem v důchodovém věku umožňují zapojovat se do
společenského života, pravidelně se scházet s vrstevníky, vytvářet nová                       (pokračování na další straně)
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Připomínáme loňské 30. výročí založení Svazu důchodců ČR (pokračování ze str. 1)

přátelství,  zúčastňovat  se  vycházek  do pří-
rody,  zájezdů,  besed,  vyměňování  si  zkuše-
ností, svěřovat se s problémy, poznávat a zí-
skávat nové informace. Naše aktivity směřují
k  té  cílové sociální  skupině,  která svůj  se-
niorský věk prožívá především v přirozeném
domácím prostředí. 
Od r.  1997 je  sídlo  MO na adrese:  Marie
Majerové 1733, Poruba. 
Od vzniku městské organizace funkci jejích
předsedů zastávali Oldřich Hausner, Otmar
Kusák, Stanislav Kaštovský a Anna Pintero-
vá. Za velmi dobré výsledky v organizování
aktivit pro seniory byla ostravská MO něko-
likrát  oceněna,  a  sice  statutárním  městem
Ostrava (titul Senior roku, kolektiv - MO, ti-
tul Senior roku, jednotlivci - Barbora Jalův-
ková,  Antonín  Holčápek,  Zdeněk  Mařák,

Jarmila Mitychová, Stanislav Kaštovský, Josef Schindler, Zdeněk Kudělka, Anna Pinterová) a také Krajskou radou
seniorů Moravskoslezského kraje (třikrát jsme byli vyhlášeni nejaktivnější seniorskou organizací). 

Naši členové jsou v současnosti zapojeni do 15 zájmových skupin podle
zaměření  zájmů  převážného  počtu  členů,  zdravotních  možností  apod.
Nejvíce  oblíbenou činností  je  turistika za každého počasí.  Další  pra-
videlnou aktivitou jsou šachy a klubová činnost s oslavou životních ju-
bileí.  Nemalý  zájem  členek  je  o  rukodělné  práce,  návštěvy  výstav,
divadelních představení, folklorních akcí aj. V několika uplynulých le-
tech MO mimo jiné pravidelně organizovala například tyto významné
akce: vědomostní soutěž Co víš, co znáš (uskutečnilo se již 16 ročníků),
zábavný pořad Senioři  baví  seniory,  Sportovně zábavný den (uspořá-
dáno 9 ročníků). Velkou oblibu mají námi připravené jednodenní zájezdy
za poznáním nejen našeho regionu, ale také dalších zajímavých míst ČR.

Dosáhli jsme významných úspěchů v krajských i celostátních sportov-
ních soutěžích pořádaných pro seniory. Držiteli medailí v akcích organi-
zovaných MO se stali: Jaroslava Keselyová, Věra Ivaničová, Marie Ry-
šavá, Milan Marejka, Milan Dvořák, Jiří Král, Marie Ujcová, Boleslav
Vřesňák, Jaroslav Gřeš, Ludmila Částková, Marie Julinová, Ludmila Vr-
bová, Irena Zdrálková, Mojmíra Sucháčková, Pavla Vašíčková. 

V  krajských soutěžích medaile  obdrželi: Marie Darmovzalová, Miluše
Bergerová,  Milan  Starý,  Milan  Komín,  Jiří  Vyplel,  Vlasta  Chlupatá,
Karla  Dostálová,  Anna  Babičová,  Eva  Konečná,  Marie  Pluhaříková,

Alena Berková, Helena Jungová, Jana Otrubová, Marie Nawratová, Šárka Hermanová, Marta Brdová. V celo-
státních sportovních soutěžích i s mezinárodní účastí ocenění získali: Marie Darmovzalová, Anna Pinterová, Stani-
slav Pintera, Milan Starý, Ladislava Jemelková, Jaroslav Běnek. 

Už  několik  let  může  veřejnost  nalézt  informace  o  aktivitách  MO  na  web.  stránkách:  https://www.seniori-cr-
ostrava.cz/, které provozujeme. Máme za sebou již 7 let vydávání čtvrtletníku Zpravodaj, který je určen především
našim členům. 
Dlouhodobě spolupracujeme s jinými seniorskými organizacemi (například s Krajskou radou Senioři ČR MSK,
Krajskou radou seniorů MSK, Koordinačním centrem Ostrava) a s Knihovnou města Ostravy. Naše organizace je
podporována statutárním městem Ostrava,  Magistrátem města  Ostravy,  městským obvodem Poruba a Úřadem
městského obvodu Poruba. 

Ráda bych poděkovala především statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu, bez které by naše činnost ne-
byla myslitelná a nemohli bychom ani naplnit heslo organizace Senioři ČR: ,,Aby člověk důstojně žil a nebyl sám."

Anna Pinterová, předsedkyně MO Senioři ČR
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Rok 2020 nečekaně jinak a ocenění k třicetinám naší seniorské organizace
Vážení přátelé,
jsem si jistá, že loňský rok 2020 nám přinesl mnoho neočekávaných situací a přiměl nás dělat věci trochu ji-
nak než doposud. Byť byla spousta věcí pro nás nových, dokázali jsme se s nimi vypořádat se ctí. Díky vám,
našim členům mohl výbor pracovat a zajišťovat aktivity, o kterých jste byli  pravidelně informováni nejen
pozvánkami, ale také svými vedoucími ZO. S výsledky těchto akcí jste se pak měli možnost seznámit v na-
šem čtvrtletníku Zpravodaj a na webových stránkách. Obzvlášť nás mrzí neuskutečněné vámi oblíbené spor-
tovní soutěže, dále akce Co víš, co znáš, Nejen senioři baví seniory. Připravovali jsme i setkání v souvislosti
s připomenutím významného výročí - 30 let založení Svazu důchodců České republiky, nyní Senioři ČR. Je-
dním z nejdůležitějších bodů programu této slavnostní akce mělo být ocenění našich obětavých členů a funk-
cionářů, kteří se dlouhodobě podíleli na dobrých výsledcích naší ostravské městské organizace. 

Městská organizace Senioři ČR ocenila tyto členy: 
Václavu Suranovou, Martu Blaskou, Danuši Dufkovou, Šárku Remiášovou, Marii Valoškovou, Helenu Gálovou, Jindřišku
Výtiskovou, Alenu Berkovou, Marii Krčmářovou, Marii Rasochovou, Gertrudu Doležalovou, Dagmar Kurkovou, Jiřinu Ta-
nečkovou, Ludmilu Tesařovou, Marii Ryšavou, Růženu Gřešovou, Jiřinu Babišovou, Libuši Závadskou, Annu Skovajsovou,
Ludmilu Částkovou, Ludmilu Vinceovou, Marii Sommerovou, Kamilu Sležkovou, Marii Šubertovou, Blanku Lenochovou,
Květoslavu Binovou, Martu Brdovou, Christu Hanšutovou, Jiřího Vyplela, Evu Konečnou, Hanu Kokešovou, Karlu Pindu-
rovou, Jindřišku Skupinovou, Marii Adámkovou, Irenu Podešvovou, Libuši Soškovou, Věru Sněhotovou, Gitu Glasnakovou,
Šárku Hermanovou, Jaroslavu Černou, Marii Darmovzalovou, Jitku Lehockou, Zdeňka Kudělku, Marii Pluhaříkovou, Moj-
míru Sucháčkovou. 

Krajská rada Seniorů České republiky MSK ocenila naše členy: Danielu Proškovou, Evu Kotarbovou, Annu Žídkovou,
Albína Kolczka, Stanislava Proška, Jaroslava Gřeše, Miluši Bergrovou, Marii Sedláčkovou, Jaroslava Máchu, Jaroslava Šalu,
Stanislava Kaštovského, Annu Rivolovou. 

Blahopřejeme oceněným, děkujeme za aktivní, dlouhodobé působení a podporu činnosti MO. Mimořádné poděkování a oce-
nění patří Daniele Proškové za vedení webových stránek i vytváření ročních kronik a Evě Kotarbové za zpracování naší orga-
nizací vydávaných Zpravodajů a velmi milou vzpomínkovou knihu k 30. výr. založení SD ČR.                       Anna Pinterová

Vzpomínáme 
S lítostí oznamujeme smutnou zprávu. Dne 8. 1. 2021 zemřel ve věku nedožitých 101 let člen naší MO
Ing. Josef Schindler. Byl dlouholetým, obětavým vedoucím ZO 06 Kardiaci. V našich vzpomínkách zů-
stane i jako kamarád, s kterým mnozí z nás ještě loni v březnu oslavili jeho sté narozeniny. 

Poděkování Daniele Proškové 
Koncem roku  2020  ukončila
svoji  činnost  ve  výboru  naší
MO SČR a  také  se zpracová-
ním  webových  stránek  paní
Daniela Prošková. 
Po mnoho let zpracovávala in-
formace o našich aktivitách ve

formě fotogalerie  a  článků  napsaných  do různých
seniorských časopisů, jak pro naši MO, tak i v rámci
ostravských, krajských i celostátních organizací. 
Nedílnou součástí její aktivity bylo založení zájmo-
vé organizace Kačeři, kterou vedli se svým  manže-
lem  Stanislavem  Proškem.  Tato  ZO  se  zabývala
geocachingem (hra na pomezí turistiky, při které se
hledají  ukryté  schránky pomocí  zeměpisných sou-
řadnic). 
Za rozsáhlou aktivitu Daniely Proškové a vynikající
reprezentaci  naší  městské  organizace Senioři  ČR
Ostrava jí patří velký dík.
                                                         Anna Pinterová

Pomáháme potřebným i nadále
Tři sbírky šatstva, obuvi, předmětů do domácnosti a hraček
jsme  zorganizovali  v  roce  2020  pro  Dobrovolnické  cen-
trum ADRA Ostrava. První se uskutečnila v únoru a druhá
už  v  létě,  pak  ještě  v  prosinci
jsme předali  další  várku vybra-
ných věcí, kterou si odvezli pra-
covníci organizace ADRA. Část
odevzdaných věcí  se uplatní  ve
čtyřech  charitativních  prodej-
nách.  Další  budou  pracovníky
Dobrovolnického centra  ADRA
předány potřebným občanům.
Výbor MO Senioři  ČR Ostrava
děkuje všem, kteří přispěli do té-
to sbírky. Poděkování patří rov-
něž  Karle  Czorniakové,  dále
Mojmíře  Sucháčkové  za  zorga-
nizování  akce,  roztřídění  věcí,
jejich zabalení a předání. Sbírka
proběhne i v roce 2021.                     Mojmíra Sucháčková
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Aristokratka u královského dvora
Evžen Boček
Příběh oceněný před osmi léty jako nejlepší
humoristický román roku se dočkal  též  fil-
mového zpracování a několika pokračování.
Nedávno se na knižních pultech objevila už
pátá kniha,  v níž se čtenář setkává s posta-
vami z rodu Kostkových,  kteří se tentokrát
vydají do Nizozemského království.

Zážitky z karantény
Halina Pawlowská
Kniha vznikla  na základě deníků,  který si
Halina psala během tří měsíců  koronaviro-
vé  karantény.  Vznikla  pak sbírka  úsměv-
ných příběhů a historek o dceři, zeti, vnu-
kovi, příteli, tchyni, synovi a situacích, kte-
ré byly nezapomenutelné. To všechno je za-
končeno i tuctem kuchařských receptů.

Liška 
Frederick Forsyth
Román  Liška  patří  do  kategorie  špionáž-
ních  thrillerů,  v  němž vládnou počítačoví
géniové.  Jednoho z nich si našla i britská
výzvědná služba, aby ho využila proti ne-
přátelům v Rusku, Iránu či Severní Koreji.
Pak začíná napínavá válka na poli kyberne-
tiky i politiky. 

Prolhaný život dospělých
Elena Ferrante
Příběh o dospívání Giovanny se odehrává
v Neapoli  v  90.  letech  20.  století.  Dívka
začíná jinak vnímat své rodiče a učitele po-
hybující  se v intelektuálních kruzích.  Vy-
zvídá,  proč  se  nikdy nesetkala  s  otcovou
rodinou. Potom se střetává se lží, přetvář-
kou a spletitými vztahy.

Jubilanti v 1. čtvrtletí roku 2021 
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
1 Jakubíčková Věra 01 2 Tanečková Jiřina 04 1 Svatošová Eva 09
1 Pospíšilová Miloslava 01 1 Tesařová Ludmila 04 3 Šostáková Jiřina 09
2 Zbořilová Emilie 01 3 Bajgerová Věroslava 05 2 Žídková Anna 09
2 Gerlochová Anna 02 1 Bartoňová Anna 05 1 Chovancová Jana 10
1 Hlaváč Jan 02 1 Běnek Josef 05 1 Pavera Václav 10
1 Řeháček Bohumil 02 1 Gřešová Růžena 05 1 Szabó Pavel 10
2 Šala Jaroslav 02 3 Lamaschanská Františka 05 2 Doležílková Ludmila 11
2 Výtisková Jindra 02 2 Řeháček Otakar 05 3 Kokešová Hana 11
1 Červená Marie 04 2 Sladovníková Blažena 05 3 Piperová Miluše 11
1 Doležalová Gerta 04 1 Grossmanová Libuše 06 1 Vypiorová Anna 11
1 Domčíková Jarmila 04 3 Kašparová Ludmila 09 3 Bergrová Miluše 13
1 Halamíčková Růžena 04 1 Křištofová Vojtěška 09 1 Lebduška Zdeněk 13
1 Jungová Helena 04 1 Kudělka Zdeněk 09 1 Sivková Jana 13
2 Kapičáková Marie 04 3 Macurová Ludmila 09 2 Štěpánková Alena 13
2 Šokalová Věra 04 3 Palkovičová Marta 09
2 Štiťáková Zdenka 04 1 Suchar Josef 09

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

   Redakční rada: Zdeněk Kudělka, Mgr. Eva Kotarbová, Anna Pinterová,     
        Mojmíra Sucháčková

Grafické zpracování a korektura textu: Mgr. Eva Kotarbová
 Zpravodaj (čtvrtletník) je určen jen pro vnitřní potřebu.

Vydání: leden 2021

  Sídlo spolku: M. Majerové 1733, 708 00 Ostrava-Poruba, telefon 596 951 813, IČO 70631484
E-mail:senioricr-ostrava@seznam.cz, web. stránky: http://seniori-cr-ostrava.cz

Naše aktivity a služby jsou podporovány a financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy.
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Peníze městského obvodu Poruba pomohly rozvíjet naši činnost 
Pro činnost zájmové organizace Kreativ je zapotřebí i určité materiální zabezpečení,  které si až doposud naši čle-
nové financovali pochopitelně z vlastních zdrojů. Jelikož chceme naše aktivity rozšířit, případně zkvalitnit, podali
jsme v r. 2020 žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MOb Poruba (dotační program kultura), v souladu se
zásadami pro poskytování účelových dotací. V odůvodnění žádosti o finanční příspěvek jsme uvedli i snahu o na-
vázání spolupráce s kluby důchodců městského obvodu Poruba, vzájemná setkávání a výrobu dekoračních před-

mětů, dárků, výzdoby a rovněž propagace městského obvodu Poruba
v práci se seniory, například formou výstavek výrobků. Motivací je
samozřejmě  aktivní  a  účelné  využívání  volného  času  seniorů,
rozvíjení jejich jemné motoriky a psychohygieny. Pokoušíme se také
o zachování lidových tradic a uplatnění nových trendů při tvoření -
například enkaustiky.
Městský obvod Poruba naší žádosti vyhověl a mohli jsme tedy naku-
povat. Toto si rády vzaly na starost Dáša Polanská, Daniela Proš-
ková a Mojmíra Sucháčková. V souladu se schváleným rozpočtem
bylo nakoupeno například několik speciálních žehliček na enkaus-
tiku, speciální křídový papír, voskovky, kvalitní tavné pistole, entlo-

vací nůžky, řezačka papíru, lepidla, akrylové barvy a další potřebný materiál.
Mimo našich běžných schůzek byl domluven termín společného  předvánočního tvoření se seniory klubů důchodců
městského obvodu a zorganizování  předvánoční výstavky. Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s pandemií
koronaviru však nebylo možno tyto plány v letošním roce realizovat.
Poskytnutou dotaci jsme řádně vyúčtovali a v měsíci prosinci proběhla i kontrola účelného čerpání přidělené do-
tace členy kulturní komise městského úřadu a nebylo shledáno žádné pochybení z naší strany. Zakoupený materiál
je uložen v prostorách MO Senioři ČR a nebude sloužit pouze omezenému okruhu členů, ale je k dispozici k za-
půjčení kterémukoli zájemci z naší organizace. 
Těšíme se, že se v tomto roce již epidemiologická situace zlepší a budeme se opět pravidelně setkávat, ,,tvořit“, to
co nás baví a zajímá. Vypijeme si společně i kávu či čaj a u toho si budeme vyprávět.             

Mojmíra Sucháčková, foto Jaroslava Černá

Čerpání účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
Na základě předloženého projektu na rok 2020 jsme obdrželi z rozpočtu statutárního města
Ostravy účelovou dotaci ve výši 242 000 Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu
s podmínkami  uvedenými  ve  smlouvě.  Z důvodu  pandemie  covid-19  jsme  nevyčerpali
v plné výši náklady: za nájem sálu v Domě dětí a mládeže, na dopravu - společné zájezdy,
na věcné ceny pro sportovní hry, na vstupenky (kulturní a sportovní akce), na osobní ná-
klady (dohody o provedení práce).
Za rok 2020 jsme vyčerpali účelovou dotaci ve výši 212 671 Kč. Nevyčerpanou částku do-

tace, a to 29 329 Kč, jsme vrátili statutárnímu městu Ostrava.                Marie Pluhaříková, foto Jaroslava Černá
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I v zimě zahřeje vzpomínka na loňskou dovolenou v Krkonoších

Vloni se již po patnácté vydali turisté MO SČR do Krkonoš na Husovu boudu. Zpočátku se jezdilo vlakem a auto-
busem s několika přestupy. Již několik let se tam dostáváme pohodlně autobusem, který je vždy plně obsazen. Ces-
tou jsme si prohlédli náměstí a kostel ve Vysokém Mýtě a navštívili jsme pevnost v Josefově, která byla postavena
v letech 1780 až 1787. Je to vojenský komplex pevnostního opevnění u Jaroměře. Svojí velikostí a významem je
srovnatelná se známým Terezínem. Má velmi silné zdi a důmyslné podzemní bludiště chodeb. Důvodem ke stavbě
rozsáhlého komplexu byla ochrana proti Prusku.
Pak už jsme se těšili na cíl naší cesty na Husovu boudu, která se nachází v Peci pod Sněžkou ve výšce 1065m.
Slouží turistům již více než 80 let (od roku 1933). Při dobré viditelnosti je odsud překrásný výhled na Sněžku,
proto byl původní název boudy Na krásném výhledu. Od roku 1994 provozují Husovu boudu manželé Konkolští,
kteří jsou velmi vstřícní a ochotní.
Při našem pobytu si každý mohl zvolit délku a náročnost
vycházek dle svých sil. Ti zdatnější ušli za ten týden té-
měř  80  km,  ostatní  podle  svých  možností.  Navštívili
jsme Růžovou horu, Růžohorky, Portášovy boudy, Les-
ní, Lyžařskou, Kolínskou boudu, Hrnčířské boudy, Cha-
lupu na rozcestí a mnoho dalších míst. Lanovkou jsme se
podívali také na Sněžku. Někteří se zase věnovali sběru
borůvek či hub.
Večerní program byl také pestrý. Zajímavá byla beseda
s členem Horské služby. Dobře jsme se pobavili i na ve-
čírku s hudbou k tanci i poslechu. Někteří si zase rádi za-
hráli karty. 
Mnozí z nás se už těší, že se tam v příštím roce vrátí. Na závěr bych chtěla poděkovat Marií Valoškové za vzornou
organizaci a ochotu při zajišťování těchto pobytů.                                      Christa Hanšutová, foto Pavla Vávrová

Zájmová organizace l5 Kreativ ani loni nezahálela
Přestože setkávání  členek byla loni  velice sporadická a  plánovanou činnost nebylo
možno v plném rozsahu realizovat z důvodu opatření proti covidu 19, nadále jsme se
zabývaly pletením ponožeček a chobotniček pro miminka narozená předčasně ve Fa-
kultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Do projektu sociálního odboru Úřadu městského
obvodu Poruba jsme se zapojily již v roce 2019. Loni jsme vyrobily a předaly celkem
348 párů mrňavých ponožek a 158 kusů chobotniček.
O tom, že máme na mysli také jiné věkové kategorie než miminka, svědčí skutečnost,
že v rámci projektu Spolku Počteníčko jsme šily roušky, o čemž jsme již informovaly,

a ve druhé polovině r. 2020 jsme upletly 62 párů teplých ponožek pro babičky a dědečky z porubského domova se-
niorů Slunečnice. Vyráběly jsme převážně z vlastního materiálu a také toho, který poskytly  členky naší MO. Díky
za to všechno patří především Marii Ryšavé, Jiřině Klubusové, Aleně Torčíkové, Mirce Kubinové, Dáši Polanské,
Růženě Gřešové, Mojmíře Sucháčkové, Katce Olahové i dalším, kteří buď vyráběli, nebo přispěli vlnou či přízí.
Znovu vyzýváme ostatní členy a členky naší MO, kteří mají doma nepotřebné zbytky příze a vlny, aby se přidali,
pletli s námi ponožky pro seniory nebo přispěli k akci poskytnutím materiálu k pletení.
Výbor MO Senioři ČR Ostrava děkuje všem za aktivitu v roce 2020 a těšíme se na spolupráci v r. 2021.

 Mojmíra Sucháčková
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Aristokratka u královského dvora
Evžen Boček
Příběh oceněný před osmi léty jako nejlepší
humoristický román roku se dočkal  též  fil-
mového zpracování a několika pokračování.
Nedávno se na knižních pultech objevila už
pátá kniha,  v níž se čtenář setkává s posta-
vami z rodu Kostkových,  kteří se tentokrát
vydají do Nizozemského království.

Zážitky z karantény
Halina Pawlowská
Kniha vznikla  na základě deníků,  který si
Halina psala během tří měsíců  koronaviro-
vé  karantény.  Vznikla  pak sbírka  úsměv-
ných příběhů a historek o dceři, zeti, vnu-
kovi, příteli, tchyni, synovi a situacích, kte-
ré byly nezapomenutelné. To všechno je za-
končeno i tuctem kuchařských receptů.

Liška 
Frederick Forsyth
Román  Liška  patří  do  kategorie  špionáž-
ních  thrillerů,  v  němž vládnou počítačoví
géniové.  Jednoho z nich si našla i britská
výzvědná služba, aby ho využila proti ne-
přátelům v Rusku, Iránu či Severní Koreji.
Pak začíná napínavá válka na poli kyberne-
tiky i politiky. 

Prolhaný život dospělých
Elena Ferrante
Příběh o dospívání Giovanny se odehrává
v Neapoli  v  90.  letech  20.  století.  Dívka
začíná jinak vnímat své rodiče a učitele po-
hybující  se v intelektuálních kruzích.  Vy-
zvídá,  proč  se  nikdy nesetkala  s  otcovou
rodinou. Potom se střetává se lží, přetvář-
kou a spletitými vztahy.

Jubilanti v 1. čtvrtletí roku 2021 
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
1 Jakubíčková Věra 01 2 Tanečková Jiřina 04 1 Svatošová Eva 09
1 Pospíšilová Miloslava 01 1 Tesařová Ludmila 04 3 Šostáková Jiřina 09
2 Zbořilová Emilie 01 3 Bajgerová Věroslava 05 2 Žídková Anna 09
2 Gerlochová Anna 02 1 Bartoňová Anna 05 1 Chovancová Jana 10
1 Hlaváč Jan 02 1 Běnek Josef 05 1 Pavera Václav 10
1 Řeháček Bohumil 02 1 Gřešová Růžena 05 1 Szabó Pavel 10
2 Šala Jaroslav 02 3 Lamaschanská Františka 05 2 Doležílková Ludmila 11
2 Výtisková Jindra 02 2 Řeháček Otakar 05 3 Kokešová Hana 11
1 Červená Marie 04 2 Sladovníková Blažena 05 3 Piperová Miluše 11
1 Doležalová Gerta 04 1 Grossmanová Libuše 06 1 Vypiorová Anna 11
1 Domčíková Jarmila 04 3 Kašparová Ludmila 09 3 Bergrová Miluše 13
1 Halamíčková Růžena 04 1 Křištofová Vojtěška 09 1 Lebduška Zdeněk 13
1 Jungová Helena 04 1 Kudělka Zdeněk 09 1 Sivková Jana 13
2 Kapičáková Marie 04 3 Macurová Ludmila 09 2 Štěpánková Alena 13
2 Šokalová Věra 04 3 Palkovičová Marta 09
2 Štiťáková Zdenka 04 1 Suchar Josef 09

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