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Ukázali jsme, co umíme aneb Den otevřených dveří s krásnou výstavou

K oslavám 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě chtěla přispět i naše městská organizace svazu dů-
chodců. Výbor proto dne 20. června zorganizoval v sídle svazu, v prostorách na ul. Marie Majerové v Porubě,
výstavku rukodělných prací našich členů a ukázalo se, že ženy a tři zúčastnění muži mají „zlaté ručičky“. Sešlo se
zde téměř 300 výrobků všech možných technik a materiálů – vyšívané ubrusy a obrázky, háčkované dečky, pletené
ozdobné  šály,  ponožky, patchworkové  dečky  i  zástěry.  Byly  tam korálky  a  jiné  ozdoby, výrobky  drátkovou
technikou – obrázky, přáníčka. Také košíky pletené z pedigu i z papíru. Za zmínku stojí i šité prostírání a chňapky

ale i lavička vyrobená ze dřeva či pařez vyřezaný jako hlava starce nebo dřevěná pod-
ložka pod hrnec  a  dřevěná pinzeta.  V neposlední  řadě  zde byla  předvedena spousta
háčkovaných hraček - panenek, panáčků, zví-
řátek, pohádkových a večerníčkových bytostí
a  také  drobných  předmětů,  které  nám zpří-
jemňují  život.  Mohli  jsme se kochat  pohle-
dem na výrobky vzniklé technikou origami -

váza a miska, či quillingu - ozdobná přáníčka. Velkou pozornost vzbudi-
ly roztomilé kočičky a vázy vyrobené z láhví, ale také velikonoční va-
jíčka a vánoční dekorace. Pochlubili se i naši sběratelé autogramů, též
amatérští fotografové.
Na  výrobě  vystavených  výrobků  se  podíleli  členky  a  členové  téměř
všech zájmových organizací MO Svazu důchodců Ostrava. Překvapeni
jsme byli hojnou návštěvou výstavky a velice nás potěšilo jak kladné a obdivné hodnocení výrobků, nejen pro
jejich krásu ale i pro užitek a potěšení, tak samotné realizace akce. Děkujeme členkám výboru, které výstavku
připravily.                                                                                                     Mojmíra Sucháčková, foto Eva Kotarbová

_____________________________________________________________________________________________

 Upozorňujeme  všechny,  kdo  hodlají  zaslat  články  k otištění  v  tomto  Zpravodaji,  aby  je posílali  na mailo-
vou adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím
stroji, ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 1. prosince 2017!
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Naše výstava k výročí Ostravy překvapila   
Výstava  k 750.  výročí  první  písemné zmínky o Ostravě,  kterou uspořádala
městská organizace Svazu důchodců ČR, byla úspěšná. O ní vypovídá v tomto
čísle Zpravodaje na str. 1 článek Mojmíry Sucháčkové. S uskutečněnou výs-
tavou spokojené Anně Pinterové, předsedkyni MO SD, jsem ráda položila ně-
kolik otázek týkajících se výstavní akce. 
Kolik vystavovatelů se na výstavě podílelo? Zúčastnili  se zástupci všech
zájmových organizací MO SD ČR? 
,,Tuto,  pro nás  novou  aktivitu,  jsme  nazvali  Den otevřených
dveří městské organizace Svazu důchodců u příležitosti 750. vý-
ročí města Ostravy. Cílem bylo ukázat těm, kteří přijdou na její
prohlídku,  co vše se skrývá v členkách, ale i členech naší orga-
nizace. I my, organizátoři jsme byli velmi mile překvapeni záj-
mem tvůrců  nejroztodivnějších  předmětů  a  také  tím,  jak  vy-
užívají k jejich výrobě nejrůznější materiál - od papíru, bavlnek, plátna, skla,
drátků  až  po  dřevo  a  další.  Z  našich  třinácti  zájmových  organizací  se  na
výstavě podílelo deset, celkem 27 vystavovatelů. Z toho je podle mne vidět, že
zájem o prezentaci byl velký.“ 
Bude těžké uvést jména některých seniorek či seniorů, jejichž výrobky se
obzvlášť líbily?
„Na kartičkách u vystavovaných výtvorů byla uvedena jména a názvy našich
zájmových  organizací.  Vystavovali:  Anna  Rivolová,  Marie  Dedková,  Libuše
Matějčková, Marie Valošková, Mojmíra Sucháčková, Gertruda Nyklová, Jana
Pekarová, Karla Czorniaková, Helena Nohavová, Růžena Gřešová, Marie Ry-
šavá,  Jiřina  Klubusová,  Daniela  a Stanislav  Proškovi,  Eva Konečná,  Karel
Karola,  Kamila  Sležková,  Emilie  Vašenková,  Libuše  Štverková,  Miluše  Ber-
gerová, Gita Glasnová, Dagmar Pavlusová, Dana Námešná, Marie Nožičková
a Zdeněk Kudělka,  který ukázal,  že vyřezáváním předmětů ze dřeva ovlivnil
syna a vnuka. Vystavované výtvory byly originální, krásné, milé. Líbily se a ob-
div získaly všechny. Každý z nás obdivuje různé materiály, tvary, jinou nápa-
ditost, upotřebení, má také jiné estetické hodnoty. Osobně dávám vždy nejvyšší
hodnocení miniaturnímu zpracování nápadu, ale zase v případě ukázek výrob-
ků ze dřeva jsem musela na svoji preferenci zapomenout.“ 
Kolik výrobků se sešlo na výstavních stolech? 
,,Bylo to asi 280 výtvorů. Pro nedostatek místa nebylo ani možno ukázat vše,
co bylo dodáno, s čímž museli vystavovatelé počítat, byli na to upozorněni.“
Výstava byla krásná, soudím i podle ohlasů návštěvníků, které jsem sama
slyšela ji hodnotit. K jejímu úspěchu přispěli ale i ti, jejichž jména nebyla
na kartičkách u obdivuhodných výrobků...
,,Můj obdiv a díky patří všem, kteří svými výtvory zkrášlili náš Den otevřených
dveří  a upoutali  pozornost 160 návštěvníků,  kteří  z  výstavy odcházeli  velmi
spokojeni. Velký dík musím vyjádřit i těm, kdo stáli v pozadí - organizátorům:
Mirce Sucháčkové, Aničce Rivolové, Evě Kotarbové, Jaroslavovi Máchovi, tedy
členům našeho výboru, ale i Haně Kokešová, vedoucí jedné ze zájmových orga-
nizací.“
Byla tato výstava začátkem nové tradice v MO SD ČR, nebo jenom ojedi-
nělou akcí?
„Tuto výstavu považuji za velmi důležitou prezentaci umu našich členů. Vzhle-
dem k náročnosti její organizace a krásným výrobkům chceme,
aby případná příští akce tohoto druhu byla veřejnosti přístup-
na delší dobu než den. Zatím uvažujeme o možnostech v rámci
naší spolupráce s Knihovnou města Ostravy. Možná rok 2018
přinese další jedinečné překvapení, které nás všechny zainte-
resované potěší.“

Text a foto Eva Kotarbová
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Sluncem pozlacený výlet na Zlatý chlum a Křížový vrch

Trasy výletů zájmové turistické organizace 05 obvykle míří do Beskyd či do okolí
Studénky, Nového Jičína a Polanky. Ovšem tu a tam se vydáváme i na místa, která
neznáme tak důvěrně za ta léta chození po horách. Dne 24. června 2017 jsme netra-
dičně zamířili na dlouho plánovaný jednodenní výlet na Zlatý chlum, vrchol kopce,
který se tyčí nedaleko lázeňského města Jeseníku. Museli jsme se překonávat od
samého rozbřesku, kdy jsme většinou vstávali kolem čtvrté ranní, abychom včas
dorazili na vlak. Odjížděl ze svinovského nádraží už v 6.01 h. Za dvě hodiny a tři-
cet sedm minut jsme už pak vystupovali v Jeseníku. Brzy jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Menší zamířila na bližší Křížový vrch a druhá k naplánovanému hlavnímu
cíli - na Zlatý chlum. Tam nás dovedla Karla Dostálová po červené turistické znač-
ce, která vede nejdříve příměstským parkem a potom většinou lesem. Na vrchol
jsme došli  po  příjemném stoupání  většinou ve  stínu  stromů a někteří  účastníci
výletu  hned zdolali 146 schodů tamní známé rozhledny. Samotný vrchol kopce je

v nadmořské výšce 875 metrů. Rozhledna byla postavena v roce 1899. Z té je krásný výhled na polské Otmu-
chovské jezero, nebo na celé pásmo pohoří Hrubého Jeseníku - od Pradědu až k Šeráku. Za příznivého počasí je zá-

padním směrem viditelná skupina vršků Králického Sněžníku,
severozápadním pak Rychlebské hory. 
Ze  Zlatého  chlumu  i  tito  turisté  došli  na  k  Jeseníku  bližší
Křížový vrch. Kdo tam dlouho nebyl, byl opravdu hodně přek-
vapen. V několika uplynulých letech zde vyrostl hotel Křížový
vrch (foto 2), který je určen náročnější klientele. Nachází se
přímo na stejnojmenném vrcholu Nízkého Jeseníku v nadmoř-
ské výšce 671 metrů. Díky své ideální poloze ve středu Zla-
tohorské  vrchoviny  je  od  hotelu
krásný výhled do údolí a na pano-
rama Hrubého Jeseníku. 

V blízkosti hotelu se nachází  kaple sv Anny. Vede k ní barokní křížová cesta stoupa-
jící  z  blízkého  Jeseníku,  jež  prý  prošla  kompletní  rekonstrukcí  a  kterou  jsme  my
bohužel už nemohli projít. Po krátké prohlídce centra lázeňského města jsme unaveni,
hlavně příliš horkým dnem, uvítali posezení venku před místní cukrárnou, kdy jsme se
snažili doplnit energii sladkostmi, kávou a dalšími dobrotami i příjemným ,,babsko-
chlapským klábosením“. Kdo tam nebyl, může litovat. Snad až se rok s rokem sejde, vydáme se na jiná zajímavá
místa v oblasti jesenických hor. A možná i dříve.                        Eva Kotarbová, foto Jiří Vyplel a Eva Kotarbová

Navštívili jsme Arénu
V červnu někteří členové ZO 13 turisté Pohoda navštívili divadelní představení v Komorní scéně Aréna v Ostravě.
Viděli Slyšení, Lidskou tragikomedii, Hráče a Slepice. Většina z nich byla v tomto divadle poprvé. Všechna před-
stavení se jim velice líbila i výkony herců, že jsou na vysoké úrovni, a také zvláštnost tohoto divadla, což je téměř
přímý kontakt diváků s herci, daný blízkosti jeviště a hlediště... Obrátil jsem se na uvaděče, zda by bylo možné
zajistit si vybraná místa k sezení, ti nám vždy ochotně sedadla rezervovali, protože na vstupenkách nejsou uvá-
děna jejich čísla. Každý usedá podle vlastní vůle. Dá se říci bez přehánění, že v tomto divadle panuje  příjemná,
až domácí pohoda... Děkujeme Komorní scéně Aréna, že nám nabídla vstup na představení za zvýhodněnou cenu
a Evě Kotarbové (ze ZO 05), že vstupenky pro nás objednala a vyzvedla je (bylo jich 21!).              Jaroslav Gřeš
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Zájezd důchodců z Martinova mířil i do polských Gočalkovic (Goczalkowic)
Stejně jako každý rok jsme se zúčastnili jar-
ního  zájezdu ZO 12,  který  se  konal  24.  5.
2017.  Vydali  jsme se do sousedního Polska
do Gočalkovic, kde jsme navštívili překrásné
zahrady KAPIAS. Jejich historie začala v ro-
ce  1879,  kdy se  majitel  rozhodl  ukázat  zá-
jemcům pečlivě zařizovanou zahradu. Pěstují
zde  několik  set  odrůd jehličnatých a  listna-
tých  ozdobných  rostlin  a  mnoho  krásných
květin. Zajímavá ukázková zahrada je rozdě-
lena na několik tematických částí (podle roč-
ních  období,  v polských  národních  barvách,
ukázka bylin a další). U všech rostlin jsou ce-
dulky s názvy. Je zde mnoho laviček a altán-

ků, kde si mohou návštěvníci odpočinout. Po inspiraci jsme si mohli zakoupit sazenice, květiny, keře, traviny,
stromky a také hnojiva, nářadí a dárkové předměty. Někteří si zašli na kafíčko do příjemné kavárny. 
Dalším místem, které jsme navštívili, bylo starobylé město Ratiboř. Prohlédli jsme si krásné náměstí, někdo také
kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Svatého Mikuláše.
Po všech těchto krásných zážitcích jsme se vrátili zpět do ČR, a to do Píště - do restaurace MAJK, kde jsme si
pochutnali na vynikajícím obědě. Byli jsme překvapeni pěknou výzdobou stolů a ochotou personálu.
V odpoledních hodinách jsme se podívali k památníku Ostrá hůrka, který se nachází na vršku nad Hájem ve Slez-
sku. Konaly se zde tábory slezského lidu, vždy k některé významné historické události. První tábor se uskutečníl
12. září 1869. Místo dodnes slouží k setkávání občanů při důležitých výročích. Na závěr jsme se ještě občerstvili
v restauraci U památníku v Hrabyni. 
Spokojeni jsme se vrátili domů. Pan Kudělka poděkoval všem za vzornou kázeň, dochvilnost a řidiči Petru Váv-
rovi za bezpečnou jízdu. Zájezd Zdeněk Kudělka pečlivě připravil a jemu také patří dík všech účastníků. 

Christa Hanšutová, foto Anna Teličková 

Účast našich členů na významných sportovních soutěžích o prázdninách
Druhé Mezinárodní sportovní hry Rady seniorů ČR proběhly v Plzni ve dnech
10. až 13. července za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, Plzeňského kraje a města Plzně. Zahájeny byly za
přítomnosti  ministryň  Karly  Šlechtové  a  Michaely  Marxové,  představitelů
Plzeňského kraje  i  města  Plzně.  Soutěžilo  celkem 20 osmičlenných  týmů -
z Německa, Polska, Slovenska a České republiky v 10 disciplinách. Kvůli de-
štivému počasí byla soutěž z venkovního sportovního areálu přesunuta do haly.
V osmičlenném družstvu Moravskoslezského kraje reprezentovaly naši měst-
skou organizaci Vlastimila Chlupatá a Ladislava Jemelková ze ZO 05 (na sním-
ku vlevo).  Tým kraje  získal  krásné 4.  místo,  2  zlaté  a  1  stříbrnou medaili.
Vedoucím  delegace  MSK  byl  předseda  Krajské  rady  seniorů  Moravsko-

slezského kraje Ing. Pavel Gluc. Blahopřejeme k výbornému výsledku! Dě-
kujeme za  vzornou  reprezentaci.  Účast  na  plzeňských sportovních  hrách
Rady seniorů ČR byla podpořena Moravskoslezským krajem. 

Další  sportovní  Mezinárodní  hry  seniorů,  a  to  2.  ročník,  se  uskutečnily
v Košicích ve dnech 3. až  5. srpna (foto vlevo). Jejich organizátorem byla
Jednota důchodců Košice. Záštitu přijali představitelé kraje Košice. Účast
zajistila osmičlenná družstva Slovenska, Maďarska a České republiky. Cel-
kem  se  soutěže  zúčastnilo  12  týmů,  které  soutěžily  ve  dvou  věkových
kategoriích u žen i mužů, a to v jednotlivcích. Družstvo Krajské organizace
Svazu důchodců MSK bojovalo pod vedením předsedkyně Zlatušky Paršo-
vé. Naši soutěžící získali 9 medailí.                                                      

Anna Pinterová, foto Vítězslav Kavka, archiv KRS a Eva Kotarbová
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Čtvrté Mezinárodní sportovní hry důchodců tentokrát hostil Frýdek-Místek
Po Mostě, Brně a Praze se letos ve dnech
26. až 29. 7. konaly Mezinárodní sportovní
hry důchodců ve Frýdku-Místku, který slaví
750 let  od  svého  vzniku.  Organizace  této
akce se ujala Krajská rada SD ČR Morav-
skoslezského  kraje,  která  v  něm  má  své
sídlo.  Záštitu  nad  hrami  převzaly  mini-
stryně  práce  a  sociálních  věcí  Mgr.  Mi-
chaela Marksová, ministryně místního roz-
voje Ing.  Karla  Šlechtová,  zaštítili  je  také
hejtman MSK prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,
a  primátor  města  Mgr.  Michal  Pobucký,
DiS.

Hlavní tíha organizace ležela na místopředsedovi svazu Ivanu Vodákovi a na předsedkyni Krajské rady Svazu dů-
chodců MSK Zlatušce Paršové, která celou akci se svým týmem spolupracovníků zajistila v prostorách tamní Střed-
ní průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy, kde bylo ubytování, stravování a na pěkném travnatém
hřišti proběhly všechny soutěžní disciplíny. 

Her se zúčastnilo 15 družstev, z toho dvě z Jednoty důchodců na Slovensku a jedno družstvo
zastupovalo Stowarzyszenie z Polska.
Hry zahájil Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SD ČR, a  pak začala vlastní soutěž v deseti dis-
ciplínách, kterými byly: šipky, ruské kuželky, hod granátem na cíl, běh, golfsnag, bolloball,
běh s kolečkem se zátěží, běh s míčkem na tenisové raketě, házení kroužky na cíl, také střel-
ba  hokejkou  do malé  branky. Všechny disciplíny  byly
hodnoceny   podle  věkové   kategorie,  zvlášť  pro  muže
a ženy.
Večer  27.  července  v prostorách  Národního  domu  ve
Frýdku-Místku proběhlo vyhodnocení her. Nejdříve by-
ly vyhlašovány výsledky v jednotlivých kategoriích pro
muže a ženy v kat. do 70 a pak nad 70 let. Naše členka
Marie Pluhaříková a Alena Berková byly v týmu Morav-

skoslezského kraje, který skončil na 4. místě se ztrátou jednoho bodu za třetím umístěním. Maruška získala 1. místo
v golfsnagu v kategorii žen nad 70 let. Gratulujeme.                              Anna Pinterová a Daniela Prošková (i foto)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Procházka nejen pro vyznavače geocachingu
Malá skupinka členů MO SD ČR, zabývající se geocachingem, založila novou sérií kešek, která zve nejen příznivce geo-
cachingu k procházce po hrázích rybníků. Umístění série je v Chráněné krajinné oblasti Poodří a je důkazem toho, že i v blíz-
kosti Ostravy můžete nalézt vzácné chráněné rostliny, živočichy a památné stromy. Konkrétní místo je v blízkosti Soustavy
rybníků u Studénky. Území je významné z  botanického, zoologického i  krajinářského hlediska. Bohaté jsou především popu-
lace obojživelníků, vodních ptáků i některých bezobratlých živočichů. Unikátní je např. velká populace drobného korýše žá-
bronožky sněžní. Převládají rostliny mokřadních a vlhkých stanovišť, zejména společenstva rostlin stojatých vod. 
Cílem celé této série je projít se po hrázi rybníků a cestou pozorovat vodní ptactvo, zejména labutě, kachny, volavky, oboj-
živelníky i chráněné rostliny.  Trasa  vede  kolem  rybníků  Malý Okluk,  Velký  Bědný  rybník,  Malý  Bědný rybník, Podlážka
a Horní  rybník.   První  zastávka je  ještě před hrází  v  blízkosti   rybníku Malý Okluk,  který je součástí  přírodní  rezervace
Bažantula. Při zakládání této série jsme právě u tohoto rybníku viděli velké množství labutí i s malými, ještě šedivými ptáčaty.
Dokonce při cestě po hrázi jsme pozorovali  kachnu s mláďaty, jak pře-
cházejí z jednoho rybníku do druhého. Cestou nezapomněla využít každou
kaluž a kachna při zjištění naší přítomnosti poodlétla. Malá káčata to ještě
neuměla. Po cestě jsme potkali i děti ze základní školy na kolech, které
spolu s paní  učitelkou užívaly poslední  dny před prázdninami pobytem
v přírodě. 
Celá trasa končí u Horního rybníku v místě Mokřadu. Taky zajímavé mís-
to. Je zde umístěna  ptačí budka, ve které je poslední - bonusová keš. Tu
mohou Kačeři odlovit až po vyluštění souřadnic. Tato procházka je dlouhá
asi 5 km a doporučujeme ji všem zájemcům o turistiku. Jen si nezapo-
meňte vzít s sebou v letních měsících repelent. Komáři jsou tam velmi aktivní.                             Text a foto Daniela Prošková
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Setkání na hranici tentokrát v slovenské obci Východná 
Setkání  na hranici - již 9. roč-
ník,  tentokrát  organizoval  náš
partner Jednota důchodců kra-
je  Žilina,   a  to  v překrásném
přírodním  amfiteátru Východ-
ná. Obec Východná se rozpro-
stírá ve východní části Liptov-
skomikulášského okresu. Svojí
polohou  zasahuje  do  oblasti
Vysokých  Tater,  kde  hranici
tvoří majestátný Kriváň,  na ji-

hu do oblasti Nízkých Tater, tam sousedí s horehronskou obcí  Helpa. Velmi zají-
mavý je novodobý přírodní amfiteátr  s komplexem souvisejících objektů.  Jeho

dominantou je Májka – vyhlíd-
ková, 28 m vysoká věž, z kte-
ré se dá pozorovat nádhera pa-
noramat  Vysokých,  Západních
ale i Nízkých Tater. Pravidelně
zde  probíhá  nejstarší  a  nej-
rozsáhlejší celoslovenský  Fol-
klorní  festival  s mezinárodní
účastí  a  zároveň  vrcholnou
přehlídkou tradiční lidové kul-
tury (letos již 63. ročník). Me-

zi průměrně 1400 účinkujícími v desítkách uměleckých programů se každoročně
prezentují i vítězové celostátních soutěžních přehlídek folklorních skupin a sou-

borů,  dětských souborů,  lidových hu-
debních  a  pěveckých  skupin,  sólistů,
muzikantů i tanečníků. Velmi význam-
ná a účastníky vítaná je účast lidových
řemeslníků, výrobců a umělců. V tom-
to nádherném prostředí jsme měli mož-
nost  zhlédnout  více  jak  20  souborů.
Z našeho kraje  zde  vystoupily  členky
taneční  skupiny  Country  Girls   MO
Svazu důchodců ČR Petřkovice.

Přestože cesta tam i zpět byla dlouhá a náročná, jistě všech 57 našich účastníků
akce bylo spokojeno a bude dlouho vzpomínat na toto překrásné místo vyplňující
Liptovskou kotlinu a program, který jsme mohli vidět.   

 

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Připravujeme 

■ účast  našich členů na oslavě
Dne seniorů, organizované Kraj-
skou organizací Svazu důchodců
ČR MSK dne 28. září  v Petřko-
vicích, 
■ účast  našich členů na oslavě
Dne  seniorů,  pořádané  Kraj-
skou radou seniorů MSK  1. říj-
na v Hlavnici, 
■ účast na akci Život bez bariér
na Černé louce ve dnech 10. až
12. listopadu 2017.
■ V měsíci listopadu se uskuteč-
ní  Sportovně zábavný den v TJ
Sokol Pustkovec a  tradiční akce
Nejen senioři baví seniory v Do-
mě dětí a mládeže O.-Poruba.

 ● ● ●

Posezení s Maruškou

Naše organizace ZO 09 se roz-
hodla  pozvat  na  svou  pondělní
schůzku dne 14. srpna 2017 Ma-
rii Pollákovou, svou dlouholetou
členku, která nyní žije v Domo-
vě pro seniory Magnolie. Chtěli
jsme jí  poděkovat za její  práci,
vřelé  přátelství  při  turistických
výšlapech a zároveň také popřát
k narozeninám. 
Spolu  s rodinou nám připravila
výborné pohoštění, za které ješ-
tě jednou děkujeme.
Myslím si, že naše Maruška mě-
la radost z toho, že na ni její ka-
marádky  a  kamarádi  nezapom-
něli a že ji máme stále rádi.

Christa Hanšutová,
foto Daniela Prošková

Připomínáme
Knihovna města Ostravy pokračuje v projektu Paměť Ostravy, do kterého mohou přispět senioři svými napsanými
vzpomínkami nebo zvukovými nahrávkami. Informace v každé pobočce KMO i na sekretariátu MO SD ČR. 
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Nezapomenutelné zážitky ze známých míst
Zájmová  organizace  04  uspo-
řádala dne 5. září 2017 jedno-
denní  výlet  do  poměrně  zná-
mých míst. Umožnila účast ta-
ké  členům  jiných  zájmových
organizací. Navštívili jsme zná-
mé Lázně Teplice nad Bečvou,
které  leží  v krásném  prostředí
přírody  a  nabízí  pro  každého
něco.  Nacházejí  se  v hezkém
údolí  vyhloubeném  uvedenou

řekou. Jsou umístěny v Moravské bráně. Prohlédli jsme si i Zbrašovské aragonitové jes-
kyně ležící v malebném údolí řeky Bečvy blízko lázní. Jde o jedinečný jeskynní systém
evropského  významu,  vzniklý  působením  atmosféric-

kých vod a teplých minerálních, vystupujících z velkých hloubek ve vápencích.
Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sin-
trové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny
plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice.
Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Ne-
daleko jeskyní se nachází Hranická propast, která je nejhlubší zatopenou slad-
kovodní jeskyní světa. Má hloubku dosud známé zatopené části minimálně 404
metrů. Na základě výzkumu geologů by mohla sahat až do hloubky mezi 800 až
1200 m. 
Po prohlídce jsme se občerstvili v kavárně Bečva, kde nám zdejší zaměstnanci zpříjemnili svým ochotným a milým
chováním odpočinek, který jsme si náležitě vychutnali. Posléze jsme si prohlédli Hranice. Je to město s bohatou
historií, s řadou hodnotných památek a krásných lokalit. V městské památkové zóně a v jejím okolí návštěvník má
možnost poznat mimo jiné pamětihodnosti i renesanční zámek s unikátními arkádami, bývalé židovské ghetto se sy-
nagogou, vyhlídkovou věž Staré radnice a řadu dalších míst. Doporučujeme všem, kteří projíždějí kolem, zastavit se
a prohlédnout si toto velmi upravené a půvabné město.                                   Anna Pinterová, foto Dana Litnerová

Foto: Ze zájezdu nejen na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách
Navštívili jsme také dřevěný kostelík ze 17. století v Maršíkově u Velkých Losin a arboretum Makču Pikču nedaleko hradu
Sovinec. Zájezd se konal 12. září 2017 pod vedením Aničky Pinterové,“ uvedl Karel Karola, autor fotografií. 
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

Země odpoledního slunce 
Barbara Woodová

Děj  se  odehrává  ve  20.  letech  minulého
století  v  Kalifornii.  Mladá  Elizabeth  Van
Lindenová se rozhodne hledat štěstí v zemi
neomezených  možností,  jakou  Kalifornie
v tehdejší době je.  Jenže její  láska se zde
mění v  násilnickou bytost. Přesto ona zno-
vu hledá životní štěstí a poslání. 

Žízeň  
Jo Nesbø 

Nejočekávanější krimi román letošního ro-
ku je už na pultech českých knihkupců. Po
sérii  brutálních  vražd  žen  policii  zůstává
stát  rozum nad způsobem zabití.  Jediným
společným pojítkem zavražděných je inter-
netová seznamka. Nadějí pro policii je zpě-
tné povolání detektiva Harryho Holea.

Jákobovy barvy 
Lindsay Hawdon

Nesmírně silný příběh z  2. svět. války na
téma romského holocaustu. Jákob, osmile-
tý chlapec - ze čtvrtiny Rom a ze čtvrtiny
Jeniš, zůstal úplně sám v nacisty okupova-
ném Rakousku. Sám musí najít cestu z to-
hoto pekla na zemi, bez rodičů, bez sou-
rozenců, se strašlivým tajemstvím na duši.

Volný čas seniorů 
Kamil Janiš, Jitka Skopalová

Autoři nepojali tuto publikaci jako návod
k trávení volného času v seniorském vě-
ku, ale je to komplexní pohled na volný
čas seniorů. Informace z  knihy, jako na-
příklad aktivity s   rodinou či v domácím
prostředí,  mohou čtenáři  okamžitě  apli-
kovat ve svém životě. 

Jubilanti ve 4. čtvrtletí roku 2017 
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 Karč Josef 01 10 Machová Emilie 05 11 Adámková Marie 11
11 Michenková Dana 01 11 Paprskářová Helena 05 10 Harenčík Jaroslav 11
11 Rašíková Leonida 01 11 Vrubel František 05 11 Charvátová Miluše 11
12 Ryšavá Stanislava 01 10 Červeňová Miroslava 06 10 Krpcová Ludmila 11
11 Vodičková Jana 01 10 Hajdíková Marie 06 11 Maluchová Marie 11
10 Dorčáková Ludmila 02 10 Walachová Božena 06 11 Mitychová Jarmila 11
10 Fianová Marie 02 11 Bínová Květa 09 12 Podešvová Irena 11
11 Kočvarová Anna 02 12 Fialová Božena 09 11 Rejnochová Věra 11
12 Okolenszká Natálie 02 12 Grochalová Jindřiška 09 10 Zahradníková Vlasta 11
12 Škottová Eva 02 11 Lenochová Blanka, PhMr. 09 10 Kotalová Vlasta 12
11 Vicherková Ludmila 02 10 Podroužková Bronislava 09 10 Kupka Stanislav 12
12 Bílková Jarmila 04 11 Strakoš Libor 09 12 Prokopová Drahomíra 12
12 Hauková Božena 04 11 Tesarčík Leopold, Ing. 09 10 Veselý Václav 12
11 Heřtusová Vlasta 04 12 Bartoš Miloslav 10 12 Černická Jana 13
12 Kaštovský Stanislav 04 11 Mutina Antonín 10                
11 Kurková Dagmar 04 12 Volcis Christos 10

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

   Redakční rada: Zdeněk Kudělka, Mgr. Eva Kotarbová, Anna Pinterová,
       Ing. Daniela Prošková, Ing. Jaroslav Šala

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

Vydání: září 2017

  Sídlo svazu: M. Majerové 1733, 708 00 Ostrava-Poruba, telefon 596 951 813, IČO 70631484
E-mail: svazduchodcu.moostrava@seznam.cz, web. stránky: http://mosd-ostrava.webnode.cz

Naše aktivity a služby jsou podporovány a financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy.
8


