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Ročník 8.                                                                                                                                             Číslo 2/2021

Letošní volby v městské organizaci Senioři České republiky
Senioři ČR, městská organizace Ostrava, vzhledem k vládním opatřením v důsledku pandemie organizačně zajisti-
la pouze korespondenční shromáždění delegátů, a to ve dnech 5. až 15. února 2021, jehož výsledkem bylo zvolení
výboru i kontrolní a revizní komise pro další období činnosti - na léta 2021 až 2024.

Členové výboru: Miluše Bergrová, Ing. Christa Hanšutová, Hana Kokešová, Ing. Eva Konečná, Mgr. Eva Kotarbo-
vá, Zdeněk Kudělka, Anna Pinterová, Marie Pluhaříková, Anna Rivolová, Mojmíra Sucháčková a Marie Šnircho-
vá.
Členové kontrolní a revizní komise: Marie Braková, Růžena Gřešová, Ing. Jiřina Hamříková a Marie Sedláčková.

Následně na ustavující schůzi výboru MO SČR byli zvoleni: Anna Pinterová do funkce předsedkyně, Marie Puha-
říková a Zdeněk Kudělka do funkcí místopředsedů. 

Růžena Gřešová se volbou stala předsedkyní kontrolní a revizní komise.

Oblíbená soutěž Co víš, co znáš letos proběhla v novém sídle MO Senioři ČR
Dne 20. července 2021 se uskutečnil
18. ročník oblíbené vědomostní soutě-
že Co víš, co znáš, kterou uspořádala
městská organizace Senioři ČR, p. s.,
Ostrava,  a to ve spolupráci s Koordi-
načním centrem seniorů Ostrava, z. s.
Tentokrát se akce konala poprvé v no-
vém sídle MO, tedy v O.-Porubě, Po-
droužkova ul.  1663 (nad knihovnou).
Přihlásilo  se  celkem 9 dvoučlenných

družstev, a sice 2 ze Společnosti senior, 2 ze Sdružení seniorů OSŽ Ostrava, hlavní nádraží, a 5 z MO Senioři ČR.
Otázky byly zaměřeny na všeobecné znalosti z oblastí kultury, sportu, přírodovědy, historie, umění a společenské.
Znalosti soutěžících byly výborné. Zapisovatelka odpovědí měla plné ruce práce, aby
vše dobře zapsala, protože za správnou odpověď byly udělovány body, které určovaly
umístění v soutěži. Třetí místo obsadilo soutěžní družstvo ze Sdružení seniorů OSŽ Os-
trava, h. n. (Helena Čiklová a Miluše Janická), o první a druhé místo se stejným počtem
bodů se podělila družstva ze Společnosti senior (Věra Šebestíková a Zdenka Hadrycho-

vá) a z MO Senioři ČR (Eva Konečná a Jana
Pekarová). Všechni soutěžící obdrželi diplom
za účast a tři vítězná družstva věcné odměny od Koordinačního centra
seniorů Ostrava,  také Atlasy hub od sponzorky Zdeny Vernerové.  Na
tomto ročníku bylo také zajímavé, že se zvýšil počet soutěžících mužů
o jednoho.  
Děkujeme všem odvážným za zapojení do soutěže, přihlížejícím za po-

vzbuzování a členům ZO 05 za přípravu a podání občerstvení.                      Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová
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Ohlédnutí za činností MO SČR za období 2017-2020
V tomto období se konal jubilejní 10. sjezd Svazu důchodců České republiky. Na programu bylo také schválení nových sta-
nov. Tato organizace byla přejmenována na Senioři České republiky. Do čela byl zvolen prezident MUDr. Vladimír Dryml.
Výbor MO SČR byl ve složení: Anna Pinterová (předsedkyně), Marie Pluhaříková (místopředsedkyně), Zdeněk Kudělka (mí-
stopředseda), Ing. Christa Hanšutová, Hana Kokešová, Ing. Eva Konečná, Mgr. Eva Kotarbová, Ing. Daniela Prošková, Anna
Rivolová, Mojmíra Sucháčková, Marie Šnirchová. V kontrolní a revizní komisi pracovaly Růžena Gřešová (předsedkyně),
Svatava Hrabcová a Marie Krčmářová.  Výbor  zasedal pravidelně měsíčně podle schváleného plánu práce a čtvrtletně se
zúčastňovali výborových schůzí vedoucí ZO. Činnost byla zaměřována na mnoho oblastí života. 
Připomínáme aktivity organizované výborem naší městské organizace:

ROK 2017   
•  Trénování  paměti  •  Beseda  s autorem  velmi  zajímavého  sborníku  s názvem
Písničky a povídačky z poválečné Ostravy 1945-2015 Miroslavem Šimkem • Prv-
ní pomoc - lektorka ČČK • Knihovně města Ostravy předány 4 příspěvky našich
členek pro knihu Paměť Ostravy • Výzkum studentky vysoké školy - ekonomická
situace důchodců • Uskutečněno mezigenerační  setkání členů MO SČR se stu-
denty Gymnázia Olgy Havlové u příležitosti 15. výročí vysázení Stromů milénia
(viz foto) • Beseda - prevence kriminality, připomenut projekt Senior - posel pre-
vence • Jednodenní výlet s dětmi MŠ Keramická, Ostrava-Muglinov • Jednodenní
výlet na Macochu • Přednáška s odborným zdravotním cvičením fyzioterapeuta
Václava Kaldy • Den otevřených dveří spojený s výstavkou rukodělných výrobků

k výročí 750 let 1. písemné zmínky o Ostravě • 14. ročník vědomostní soutěže Co víš, co znáš • 7. ročník Sportovně zá-
bavného dne.

ROK 2018
• Exkurze v ostravské vědecké knihovně • Promítání švédského dokumentárního
filmu Život začíná po stovce • Setkání s básnickou tvorbou naší členky Evy Ko-
tarbové v klubu Atlantik • Beseda v knihovně (v pobočce Mariánské Hory) s před-
náškou Lenky Kocierzové Moje Evy,  s vyznáním vztahu k Ostravě •  Zdravotní
přednáška - léčivé oleje • Prohlídka „ostravské 112“ spojená s besedou • Výstavka
rukodělných výrobků našich členů v Martinově • Přednáška městské policie - Ob-
čanský zákoník a bezpečnost seniorů • Účast na dnu Požární bezpečnosti v Ostra-
vě-Zábřehu • Jednodenní autobusový zájezd do Polska - město Wadowice, Kalwa-
ria Zabrzydovska (viz foto) • Ve dnech 15. 5. - 4. 6. výstavka rukodělných prací
členů v prostorách Knihovny města Ostravy (ústředí) • Beseda se zástupci hasičů •

Jednodenní výlet s dětmi MŠ Keramická, Ostrava-Muglinov, do skanzenu v Rožnově p. R. • 15. ročník vědomostní soutěže
Co víš, co znáš • 8. ročník Sportovně zábavného dne • Setkání Nejen senioři baví seniory.

ROK 2019 
• Trénování paměti • Přednáška a beseda se zdravotní tématikou s ukázkami cviků
včetně dokumentace ke cvičení • Výstavka rukodělných výrobků členek ZO 15
Kreativ • Přednáška městské policie (oddělení prevence kriminality) - Bezpečný
domov • 2 exkurze v prostorách Integrovaného záchranného  systému v Ostravě-
Fifejdách • Zástupci městského obvodu Poruba a zástupci MO SČR Ostrava pře-
dali ve Fakultní nemocnici, v porodnickém oddělení, vyrobené ponožky pro před-
časně narozené děti v rámci projektu Dobrovolnictví ve státní správě • Jednodenní
autobusový zájezd do Znojma a rakouského městečka Retz. • Jednodenní výlet
s dětmi MŠ Keramická, Ostrava-Muglinov, do Štramberka (viz foto) • Z pověření
Krajské rady Senioři ČR MSK organizován 2. ročník sportovních her Krajské rady

SČR MSK za účasti 14 družstev (také týmy z Žiliny a Košic) • Účast 17 sportovců-seniorů na Krajských sportovních hrách
Rady seniorů MSK konaných v Třinci • 16. ročník vědomostní soutěže Co víš, co znáš • 9. ročník Sportovně zábavného dne •
Setkání Nejen senioři baví seniory.

Rok 2020
Naše aktivity byly omezeny opatřeními proti koronavirové epidemii.
• Trénování paměti • Sbírka šatstva a spotřebního materiálu pro org. ADRA • Or-
ganizování šití roušek (předáno přes 1400 ks pro seniory a potřebné lidi) • Be-
seda o Bretani s francouzským kuchařem a ochutnávkami francouzských palači-
nek • Jednodenní výlet do Litomyšle a Svitav • Den otevřených dveří v rámci
projektu statutárního města Ostravy Dny fajné rodiny • Výstavka rukodělných
prací v Knihovně města Ostravy (ústředí) • Účast na podzimním orientačním po-
chodu seniorů v Bělském lese • 2. sbírka šatstva pro organizaci ADRA • Poby-
tový zájezd do Piešťan.
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Ohlédnutí za činností MO SČR za období 2017-2020
Všechny ZO vykazují své společné aktivity, které jsou zaměřeny na pohy-
bová cvičení, návštěvy výstav, galerií, muzeí, divadelních představení, kon-
certů, zoo, společných jednodenních i vícedenních pobytových zájezdů. Jed-
nou z nejvýznamnějších dlouholetých, obdivuhodných aktivit jsou pravidel-
né turistické vycházky, které zajišťují všechny ZO, a to podle věkového slo-
žení a zdravotního stavu členů. Náročnější výlety jsou prováděny pravidelně
týdně za každého počasí ZO 05 a ZO 09, které jsou početnější, mají své tra-
sy připravovány ve dvou skupinách: pro méně zdatné turisty kratší a delší
trasy pro zdatnější. Všechny společné aktivity si jednotlivé ZO hodnotí na
svých setkáních a výročních schůzích.
Výbor MO děkuje všem členům a zvláště vedoucím ZO za všechny aktivity,
které během 4 let vykonali. Zvláštní díky patří těm, kdo se v době pandemie
(hlavně v její 1. vlně) zapojili do šití roušek a byli nápomocni méně zdatným členům ale také sousedům a zajišťovali jim do-
nášku nejrůznějších potřebných věcí včetně drobného nákupu.
Mimořádné ocenění a poděkování patří Daniele Proškové za správu webových stránek. Těm, kteří nemají vztah k moderní
technice, se jistě zamlouvá vysoká úroveň Zpravodaje MO SČR (jenž má již svou tradici trvající od r. 2013) díky příspěvkům
vás všech, jimiž obohacujete jeho obsah. Za celkové zpracování tohoto oblíbeného čtvrtletníku patří velký dík Evě Kotar-
bové, která má vytříbený cit pro tuto záslužnou činnost. Oběma tvůrkyním patří poděkování i za propagaci aktivit ostravské
městské organizace SČR. Významnou ukázkou naší činnosti je zpracování publikace k 30. výročí založení Svazu důchodců,
nyní Senioři České republiky, o kterou se zasloužily obě jmenované: Eva Kotarbová a Daniela Prošková.
Úzce spolupracujeme se seniorskými organizacemi: Koordinačním centrem Ostrava, Krajskou radou seniorů ČR MSK, MO
SČR Frýdek-Místek, ZO SČR Petřkovice, Krajskou radou MSK, Knihovnou města Ostravy. Všechny naše aktivity by nebyly
možné bez finanční podpory statutárního města Ostravy.      Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová a Daniela Prošková

●  ●  ●  ●  ●

Kreativ nezahálel ani o prázdninách
Prázdniny skončily. I letos se nesly ve znamení omezení spojených s koronavirovou epidemií. Nicméně situace byla mno-
hem mírnější než v loňském roce. K tomu přispělo určitě i to, že senioři již měli možnost nechat se naočkovat a získali tak
určitou jistotu, co se týče zdraví. Nastává tedy vhodná doba k bilancování. O tom, že členky ZO Kreativ nezahálely ani v lé-
tě, svědčí červencové předání 65 kusů malinkých ponožek, 10 kusů čepiček a 20 kusů chobotniček pro miminka do neo-
natologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.
Ve spolupráci se spolkem Počteníčko, který nám poskytl pletací přízi, a díky velkému přídělu materiálu z Úřadu městského
obvodu Poruba jsme upletly a odevzdaly 45 párů teplých ponožek pro seniory a seniorky domovů důchodců. Druhá várka
obsahovala 65 párů. Pletařky Kreativu doufají, že v chladném počasí dobře poslouží. Na výrobě ponožek pro děti a zejména
pro seniory se podílely i členky jiných zájmových organizací a největší zásluhu mají: Marie Ryšavá, Mojmíra Sucháčková,
Karla Czorniaková, Jiřina Klubusová, Helena Čiklová, Růžena Gřešová, Emilie Vašenková, Katka Olahová, Dáša Polanská,
Alena Torčíková. Jmenovaným děkujeme a v této činnosti budeme pokračovat i nadále.
Deset členek Kreativu se 15. července zúčastnilo již druhého workshopu s lektorkou spolku Počteníčko s Irenou Sekanino-
vou. Vyráběly jsme andělíčky z materiálu poskytnutého uvedeným spolkem. Bylo to velmi příjemné setkání našich členek
po dlouhé době, kdy jsme si i popovídaly, vypily kávičku a pojedly dobrou buchtu. 
Výbor MO Senioři ČR s Koordinačním centrem seniorů Ostrava zorganizoval dne 20. srpna již 18. ročník vědomostní sou-
těže Co víš, co znáš, opět se jí zúčastnily i členky Kreativu: Karla Czorniaková, Mojmíra Sucháčková a Jana Pekarová (ta
společně s Evou Konečnou ze ZO 10 získala největší počet možných bodů. Dodatečně gratulujeme.). 
Jistě nás všechny zasáhla tragedie, která postihla občany několika obcí na jižní Moravě, kdy tornádo poničilo domovy mno-
ha rodinám. Senioři ČR se již druhým rokem snaží pomáhat potřebným, a proto Kreativ zorganizoval již 4. sbírku šatstva,
obuvi, hraček a spotřebního zboží pro charitativní organizaci ADRA, do níž přispěly členky téměř všech ZO. Už dne 12. 6.
předala M. Sucháčková 10 pytlů zástupkyni ADRy paní Vyhlídalové. Předpokládáme, že předané šatstvo mohlo posloužit
též občanům v oblastech postižených tornádem.
Již tradičně spolupracujeme se studenty a různými projektovými týmy při realizaci dotazníkových šetření. V uplynulém ob-
dobí se členky Kreativu zúčastnily dotazníkové akce VŠB-TU Ostrava, zaměřené na sociální služby pro seniory v MSK.
Dne 3. září 2021 jsme se věnovaly technice enkaustiky, tj. tvoření obrázků pomocí speciální žehličky a voskovek. Na ma-
teriál jsme získaly dotaci městského obvodu Poruba. Také jsme připravily výstavku výrobků našich členek i z dalších ZO na
Den otevřených dveří, který se uskutečnil 26. 8. 2021 v rámci projektu statutárního města Ostravy - Dny Fajne rodiny. 
A co nás čeká? Chystáme se konečně realizovat tvořivé setkání se členy klubu důchodců ÚMOb Poruba, jež jsme plánovaly
již v loňském roce a z pochopitelných důvodů se neuskutečnilo. Máme to v plánu před letošními Vánoci s tím, že budeme
společně tvořit výrobky, které by mohly zpříjemnit vánoční atmosféru. Na pozvání obecního úřadu se členky Kreativu zú-
častní dvou workshopů na podzim 2021. Uskuteční se v rámci spolupráce Úřadu městského obvodu Poruba s městem Ra-
tiborz v Polsku.                                                                                                                          Mojmíra Sucháčková
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Připomínáme si krásný loňský zájezd do Beskyd 
V loňském  září  se  uskutečnil
zájezd ZO 09 do Beskyd. Měli
jsme,  jak  se  tak  říká,  z pekla
štěstí hned několikrát. Přes léto
došlo k uvolnění vládních opa-
tření, která byla zavedena kvůli
covidu 19. Zájezd se uskutečnil
a  záhy  poté  se  opatření  opět
zpřísnila. Měli jsme také docela
pěkné počasí.
První zastávka byla v Pohanko-
vém mlýně pana Šmajstrly. Pochutnali jsme si na dobré kávičce a kdo
měl zájem, mohl si koupit zdravé výrobky z pohanky. Hlavním naším cí-
lem byly Pustevny. Zdatnější turisté se vydali k soše Radegasta, někteří
až na Radhošť. Méně zdatní došli na Stezku Valaška, která vznikla na ja-
ře 2019 a vede mezi kmeny stromů, následně mezi jejich korunami až
k vrcholu. Kochali se výhledem do krajiny. Lávka stezky je velmi bez-

pečná, pohodlná a stoupání je mírné. Odvážnější vyzkoušeli Himálajský chodník z lan, který je 150 m dlouhý. Dal-
ší zvláštností je „balkón“ celý ze skla včetně podlahy a měří 7 m. Cestou ke stezce si prohlédli sochy z  písku. Vy-
hořelý Libušín, který je dílem architekta Dušana Jurkoviče, se měl pro veřejnost otevírat 1. října 2020, ale 23. září
odpoledne byl zkušebně otevřen, což nás mile překvapilo. Dali jsme si tam pivečko a v krátké přednášce jsme se
dozvěděli mnoho o nákladech rekonstrukce a o tom, jak je objekt zabezpečen, aby nemohlo dojít znovu ke zniču-
jícímu požáru jako na jaře 2014. Když jsme si tam všechny zajímavosti prohlédli, jeli jsme na občerstvení do Va-
lašského šenku Zavadilka na Prostřední Bečvu. 

Posledním místem, které jsme navštívili, byla
rodinná firma UNIPAR v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Prohlédli jsme si zde výrobu svíček,
vyslechli  jsme  i  zajímavý  výklad.  V galerii
jsme viděli limitované edice, které se dodávají
do luxusních hotelů v Evropě, Americe, Du-
baji i jinam. Vyrábějí se tam výrobky zaměře-
né pro firmy, svatby, též svíčky s osobní té-
matikou. A protože čas rychle letí a Vánoce se
pomalu blížily, mnozí z nás toho využili a na-
koupili dárky pro své blízké.

Trochu unaveni ale spokojeni jsme se vrátili domů. Poděkování za přípravu a organizaci zdařilého zájezdu patří
Zdeňkovi Kudělkovi a Aničce Žídkové.                                Christa Hanšutová, foto Jiří Vyplel a Pavla Vávrová

Červnový výlet s dětmi až po roční přestávce z důvodu pandemie 
Konečně jsme mohli opět zorganizovat výlet pro děti z Mateřské školy Keramická,
Ostrava-Muglinov. Tentokrát do Chotěbuze a Karviné. Z důvodů hygienických opat-
ření jsme se zaměřili na přírodní prostředí. Navštívili jsme Archeopark Chotěbuz-Po-
dobora. Průvodce nás nadšeně provázel a seznamoval s historií opevněného sídla, jeho
významem v minulosti. Měli jsme možnost nahlédnout a připomenout si každodenní
život našich předků. Dětem se nejvíce líbily malé domečky, do kterých mohly nahléd-
nout i vejít. My dospělí jsme nejvíce obdivovali oblečení, které nosili a nejrůznější po-
můcky pro běžný život. Navštívili jsme také zámecký park v Karviné, který se nachází
na jižní straně zámku Fryštát a má rozlohu 36 hektarů. Tam jsme si prohlédli mnoho
krásných, vzácných, památných stromů, také rostlin a zajímavých architektonických

staveb. Všichni jsme obdivovali zámeckou oboru s pěknými zvířátky a dětičky se mohly vydovádět na hřišti. Také my, do-
spělí jsme využívali možnosti načerpání energie při pohledu na milé děti, které byly poslušné, radostné a všechno je zajímalo.
Předali jsme si dárečky a spokojeně odjížděli domů. Při povídání s učitelkami jsme se dozvěděli, že mají v mateřské škole
nedostatek dětských knih. Chceme pomoci, obracíme se s prosbou na čtenáře Zpravodaje: Pokud má někdo doma přebývající
dětské knížky, přineste je do naší kanceláře a my je pak předáme do MŠ. 
Prožili jsme krásný den. Děkuji výchovným pracovnicím a našim členkám za zdárný průběh akce.                                      

Anna Pinterová, foto Helena Čiklová
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Aktivní dovolená a nezapomenutelné zážitky
Už v červnu letošního roku
jsme se zúčastnili  šestiden-
ního turistického zájezdu do
Děčína a okolí, který u ces-
tovní  kanceláře  objednala
Marie Ryšavá,  vedoucí záj-
mové  organizace  05  turis-
tika  a  přibrala  i  nás,  členy
ZO 09. 
Cestou  do  Děčína  jsme se
zastavili  v České  Kamenici

a  prohlédli  si  Panskou skálu  (natáčela  se  zde
Pyšná princezna) a  pak  v Kamenickém Šenově
v Muzeum skla.  Později už jsme jeli do „naše-
ho“  nově  zrekonstruovaného  hotelu  Kocanda,
kde jsme byli ubytováni.
Navštívili jsme i přírodní památku Tiské stěny,
prošli  jsme  kouzelnou  scenérii  pískovcových

skal, procházeli úzkými uličkami a nádhernou přírodou. Odpoledne jsme byli
na nejdelší stolové hoře u nás - Děčínském Sněžníku. Zastavili se na Dráž-

ďanské vyhlídce a pak nahoře obdivovali nád-
herný výhled do okolí.
Byli  jsme  i v Národním parku České Švýcar-
sko, na hoře Růžák a po ní šli naučnou stezkou
Růžová. Docela náročná trasa plná výstupů, se-
stupů ale plná krásných pískovcových skal. Do-
šli jsme ke zřícenině Dolského mlýna, pak opět

výšlap nahoru k Pastevnímu vrchu. Odpoledne se konala exkurze do mydlárny
Rubens, kde vyrábějí přírodní kosmetiku, a večer jsme byli v akvaparku.
Taky jsme měli  celodenní výlet  do Německa. Prohlédli  jsme si  zámek Mo-
ritzburg (natáčely se tu Tři oříšky pro Popelku), jeho krásné zahrady s rybní-
kem. Zámek byl ale zavřený. Pak jsme pokračovali do Drážďan. Prošli jsme
historickou částí města, viděli  Muzeum Zwinger, budovu opery, kostely, rezi-

denci knížete Augusta Silného a další
budovy. Všechny památky byly kvůli
pandemii  zavřeny.  Prohlédli  jsme  si
největší  mozaikový  obraz  v Evropě.
Má 101 m a skládá se ze 30 000 ka-
chliček z míšeňského porcelánu.  Před-
stavuje  průvod  knížat  (panovníků  na
koních  od  12.  do  19.  století).  Mohli
jsme fotografovat  podle libosti, město
bylo skoro bez lidí.

Další den jsme jeli do vesnice Mezná. Odtud pěšky k Meznímu můstku a ke
srubu v soutěskách. Pak lodičkou Edmundovou soutěskou po řece Kamenici.
Překrásné scenérie ve skalách, vodopád a skály připomínající různá zvířata. Po-
tom opět pěšky soutěskami, tunely a úzkými chodníčky podél řeky až ke Kle-
páčům. Odtud nás autobus odvezl ke Třem pramenům a pak nás čekal výšlap
nahoru k Pravčické bráně. Náročný dlouhý výstup, ale stálo to za to. 
Poslední den našeho pobytu ještě prohlídka Děčína - zámek, náměstí, a pak už
nás čekala cesta domů.
Byla to  opravdu krásná,  aktivní  dovolená,  za kterou bych chtěla  poděkovat
hlavně Marušce Ryšavé za bezchybnou organizaci a naší průvodkyni paní He-
lence z CK A-Z Tour za bezvadný výklad a zajištění všech výletů. Už teď se
těšíme na nový zájezd v příštím roce.                   Text a foto Miluška Klenová

Červnový výlet 
s dětmi až po roční přestávce
další fotografie k článku na str. 4

 Foto Helena Čiklová

Den otevřených dveří
Dne 26. 8. 2021  naše MO  Se-
nioři ČR organizovala Den ote-
vřených dveří,  a  sice ve svém
novém  sídle  -  v  budově  Kni-
hovny  města  Ostravy na  Pod-
roužkově ul. č. 1663 v Porubě.
Součástí  byla  výstavka  ruko-
dělných prací. Zájemci si mohli
prohlédnout  i  fotoknihy  doku-
mentující  naši  činnost,  dále
kroniky  jednotlivých  zájmo-
vých  organizací  a  informační
čtvrtletník Zpravodaj MO SČR.

Den otevřených dveří byl  sou-
částí  akce  Dny  Fajne  rodiny,
kterou organizuje statutární mě-
sto Ostrava v rámci své rodinné
politiky.                             (kot)
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Rádi jsme pomáhali se spolkem Počteníčko 
Sázení  stromků

Další společná, vydařená akce pod vedením Ivana Sekaniny
(spolek Počteníčko) se uskutečnila  ve středu 12.  května za
účastí studentů. Zúčastnili jsme se jako dobrovolníci sázení
stromků v oblasti Kateřinice, která spadá do oblasti frýdecko
-místeckého lesního revíru. Na místo nás přivezl autobus. Po-
časí nám přálo a práce šla od ruky, studenti byli udiveni na-
ším výkonem. Ve vyznačeném úseku jsme společně vysadili
celkem 300 stromků dubu letního a tím přispěli k zalesňování
určených úseků.  Lesy ČR, Lesní  správa Frýdek-Místek,  se
zaměřují  na trvale udržitelné hospodaření v lesích ve vlast-
nictví státu. Zabezpečují také odbornou a ochrannou službu
v lesích,  správu drobných vodních toků, myslivost a rybář-

ství. Za MO jsme se tři zapojili do této užitečné a potřebné pomoci lesům, které máme velmi rádi, a to Šárka Her-
manová (ZO 13 Pohoda), Bedřich Richter a Jarmila Kotulová (oba ze ZO 09). K výkonu této práce jsme všichni
obdrželi pracovní rukavice.  Ivan Sekanina nám všem předal malé občerstvení. Na závěr nás pochválil za dobrou
práci revírník a poděkoval za pomoc.                                                       Jarmila Kotulová, foto archiv Počteníčko

Úklid v areálu lesa
V době, kdy nebylo možné scházení a pořádání větších  společných akcí, jsme
přijaly výzvu spolku Počteníčko, vedeného panem Ivanem Sekaninou, a za-
pojily jsme se 6. května do úklidu v areálu porubského lesa v blízkosti Vysoké
školy  báňské-TUO. Obdržely jsme pracovní  rukavice a  igelitové pytle,  do
nichž jsme sbíraly v lese věci, jež tam nepatří, které zde zanechali bezdomov-
ci. Přestože jsme byly malá skupinka, a to dvě studentky Gymnázia Pavla Ti-
grida z O.-Poruby a členky z MO Senioři ČR - Marie Ryšavá (ZO 05), Katka
Oláhová (ZO 04), předsedkyně MO Anna Pinterová, Miluše Bergrová a Šárka
Hermanová (obě ZO 13), povedlo se nám vyčistit pět ohnisek nepořádku, kte-
rá zdokumentovala jedna z účastnic naší uklízecí party. Ačkoliv to nebyla prá-
ce zrovna příjemná, neztrácely jsme optimistickou náladu a pomáhaly si na-
vzájem při ukládání nepořádku do pytlů. Odměnou nám byl pěkně vyčištěný
kousek lesa a pohled na hromadu naplněných pytlů, o jejichž odvoz se posta-
ral  I. Sekanina. I malé drobné zážitky nám pomáhají se radovat a navíc být
užitečnými.                                                        Text a foto Šárka Hermanová

Účast při akci Student v lese
Další spolupráce se spolkem Počteníčko byla při akci Student
v lese. Do uvedené aktivity je zapojeno celkem 15 středních
škol z Bohumína, Opavy, Ostravy. Dne 2. června 2021 jsme
se v počtu 30 účastníků, ve složení senioři z Bohumína, Os-
travy a studenti z Ostravy, zúčastnili stahování větví v lese -
v oblasti frýdecko-místeckého revíru Kateřinice. Tamní revír-
ník Ing. Jan Rohan nám přiblížil význam pěstování lesa. Zá-
kladní strategií Lesů České republiky je trvale udržitelné ob-
hospodařování  lesů  s cílem  vytvoření  stabilního,  druhově,
prostorově a věkově skupinově smíšeného porostu. Podstatou
je hospodařit v lesích takovým způsobem a v takové rozsahu,

že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všech-
ny funkce zůstanou trvale zabezpečeny. Les takto pěstovaný zajišťuje stálou a vyrovnanou existenci velkého množ-
ství mikroorganizmů, rostlin a živočichů, které nalézají jen velmi obtížně odpovídající životní podmínky mimo něj.
Současně umožňuje hospodářské využívání trvale obnovitelného zdroje strategické domácí suroviny - dřeva, a plní
řadu dalších významných funkcí. Mezi 30 dobrovolníky se z naší MO zapojilo 11 ochotných pomocníků, a  sice
Zdenka Šmídová (ZO 14), Jana Chovancová (ZO 10), Alena Berková, Marie Kacerovská, Katarina Oláhová, Hana
Hrdinová, Věra Vršková, Ivanka a Luboš Pavelkovi, Marjenka Chalupková a Anna Pinterová (všichni ZO 04). Při
akci jsme dostali svačinku (bagetu, perníček a minerálku). Na závěr účelného lopotění nám revírník poděkoval za
kus dobře vykonané práce.                                                                           Anna Pinterová, foto archiv Počteníčko
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Výroční konference Krajské organizace Senioři ČR Moravskoslezského kraje

Dne 22. června 2021 se ve Frýdku-Místku v Centru aktivních seniorů konala výroční konference Krajské orga-
nizace Senioři ČR, z. s., Moravskoslezského kraje. Program schválený delegáty z jednotlivých organizací KO Se-
nioři ČR (MO Frýdek-Místek, spolek Aktivní senioři Frýdek-Místek, ostravská MO Senioři ČR a ZO Petřkovice)
byl bohatý. Po přivítání hostů, kterými byli předsedové krajských rad Jednoty dôchodcov Slovenska - Ján Matúško

(kraj Košice), dr. Michal Kotián (kraj Žilina), starosta obce Dobrá Ing. Jiří Carbol, v za-
stoupení primátora statutárního města Ostravy Mgr. Martina Pavelková a předseda Kraj-
ské rady seniorů MSK Ing. Pavel Gluc, byly zvoleny pracovní komise. Poté stávající
předsedkyně KR Senioři  ČR MSK Zlatuška  Paršová přednesla  zprávu o činnosti  za
uplynulé volební období. Připomenula významné akce, které organizovala Krajská rada
Seniorů ČR, poděkovala partnerům z JDS a Polska, Bc. Jiřímu Navrátilovi a Ing. Jiřímu
Carbolovi za dlouhodobou podporu našich aktivit, sponzorům, bez kterých by akce ne-
mohly být uskutečněny.  Díky za činnost vyjádřila všem čtyřem organizacím, které za-

jišťovaly aktivity pro své členy, dále členům stávající krajské rady a kontrolní a revizní komise. Následovalo pře-
dání ocenění za aktivní práci k 30. výročí vzniku Svazu důchodců (nyní Senioři ČR).
Posléze byla zvolena nová krajská rada: za MO F.-M. Dalibor Kališ, Sylva Kubalová,
Oldřich Pospíšil, Věra Silvestrová, Ladislav Steininger, za  AS Frýdek-Místek Dag-
mar Kaňoková, z MO Ostrava Zdeněk Kudělka, Stanislav Pintera, Anna Pinterová, za
ZO Petřkovice Alena Sanetriková. Nová revizní komise je ve složení Zdeňka Svo-
bodová, Jiřina Hamříková a Zlatuška Paršová. Předsedou KR SČR MSK byl zvolen
Oldřich  Pospíšil  (foto  vpravo),  1.  místopředsedou Stanislav Pintera,  2.  místopřed-
sedkyní Věra Silvestrová, předsedkyní kontrolní a revizní komise Zdeňka Svobodová.
Na závěr Anna Pinterová, řídící výroční konference, poděkovala všem přítomným za účast, nově zvolené Krajské
radě SČR MSK a kontrolní a revizní komisi popřála hodně úspěchů a spokojených členů. Zvlášť poděkovala výbo-
ru MO Frýdek-Místek za výbornou přípravu prostředí, ve kterém se konference konala.
                                                                                        Anna Pinterová, foto Daniela Prošková a Eva Kotarbová

Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  
Čajovna v Tokiu
Julie Caplinová
Další autorčina kniha z populárního cyklu
Romantické  útěky nás  zavede  do  Japon-
ska.  Vášnivá  cestovatelka  Fiona  dlouho
touží poznat tuto exotickou zemi. Vyhraje
zájezd do Tokia a je nadšená do doby, než
zjistí,  že  tam bude dělat  průvodce Gabe,
muž který jí před lety zlomil srdce. 

Snachy za všechny prachy
Aurélie Valognesová
Vtipná komedie o rodinných vztazích. Le
Guennecovi mají tři syny. Na Vánoce jsou
všichni pozváni na večeři samozřejmě i se
svými partnerkami. Pak se začnou odehrá-
vat  situace,  které  odhalují  jejich  barvité
charaktery. Každý z hrdinů knihy se stává
na čas nepříjemným podivínem.  

Jasný cíl
James Patterson
Americký  spisovatel  James  Patterson  je
snad nejčtenější autor posledních desetiletí.
Jeho román Jasný cíl  se odehrává v Paříži,
kterou navštívil bývalý mariňák a vyšetřo-
vatel Jack Morgan. Jenže místo potulování
po kavárnách či muzeích začne řešit případ
zmizelé vnučky významného klienta. 

Zachráněné dopisy
Sandra Brown
Kylin život se zhroutí, když jí při teroris-
tickém útoku zahyne manžel.  Upne se na
svého syna a po čase si otevře květinářství.
Žije pak poklidně v malém městě, a to do
doby než pozná muže, který se tam přistě-
hoval.  Je  přitažlivý  a  zábavný společník,
jenž před ní ovšem skrývá tajemství.
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Jubilanti v 2. a 3. 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
5 Matějíčková Libuše 01 5 Němcová Zdeňka 05 4 Bogdanská Bohuslava 11
4 Rivolová Anna 01 4 Rusová Jana 05 6 Gižová Marie 11
5 Rubáčová Anna 01 5 Vyplelová Jana 05 4 Holaňová Jiřina 11
6 Šnirchová Marie 01 5 Závadská Libuše 05 4 Kasanová Božena 11
4 Zavadilová Věra 01 5 Sommerová Marie 06 5 Kerbelová Marie 11
5 Armstein Josef 04 5 Blážková Monika 09 6 Kučerová Božena 11
5 Arnold Petr 04 4 Bosák Ervín 09 6 Námešná Dana 11
4 Bajáková Helena 04 4 Hrnčárková Drahoslava 09 5 Rydrychová Marie 11
5 Feráková Františka 04 5 Jašková Věra 09 4 Skupinová Jindřiška 11
4 Lukešová Marie 04 5 Kohoutová Marie 09 5 Špačková Ludmila 11
5 Mikulík Petr 04 4 Koloczek Albín 09 4 Ulmannová Ludmila 11
5 Mitášová Marie 04 4 Lukavský Antonín 09 4 Sedláčková Květoslava 12
6 Zymová Vlasta 04 5 Zajončková Miroslava 09 6 Mikačová Božena 13
4 Babišová Jiřina 05 4 Drška Vladimír 10 6 Kadulová Helena 14
4 Gebauerová Františka 05 4 Kapustová Jarmila 10 5 Kotová Jiřina 14
6 Klubusová Jiřina 05 5 Konečná Eva 10 4 Číhalová Jana 15
5 Kubínová Čestmíra 05 4 Skotnica Milan 10

měsíc příjmení, jméno  č. ZO měsíc příjmení, jméno          č. ZO měsíc příjmení, jméno č. ZO
8 Blaská Marta 01 8 Váňová Anna 05 7 Holaň Břetislav 11
7 Dvořáková Danuše 01 8 Bezděková Ladislava 06 9 Janečková Jana 11
7 Filipcová Zdeňka 01 7 Pyrdeková Helena 06 7 Mácha Jaroslav 11
9 Klosko František 01 7 Vávrová Věra 06 9 Nováčková Libuše 11
7 Holaník Zdeněk 02 8 Vinceová Ludmila 06 9 Pytliák Milan 11v
9 Remiášová Šárka 02 9 Brdová Marta 09 7 Theimer Rostislav 11
9 Krčmářová Marie 04 8 Fiurášková Marie 09 9 Neuwirthová Vlasta 12
9 Neuvirthová Jiřina 04 7 Kolářová Dagmara 09 7 Pěknicová Radmila 12
7 Rýdlová Vlasta 04 8 Krafková Věra 09 7 Premusová Zdenka 13
7 Vojčíková Naďa 04 8 Machníková Jana 09 9 Špoková Květoslava 13
8 Bednárková Věra 05 9 Smějová Annemarie 09 8 Tarabová Jarmila 13
9 Kiša Přemysl 05 7 Petrov Bogoljub 10 8 Vachová Dagmar 13
7 Riedlová Božena 05 7 Ševčíková Edita 10 9 Darmovzalová Marie 14
8 Ryšavá Marie 05 9 Štverka Josef 10 9 Lehocká Jitka 14
7 Starý Miloslav 05 7 Filipová Hermína 11

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