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          Akce, které proběhly 

Okolí Branné bylo kouzelné 

S klubem seniorů ZO 05 - turisté jsme si užívali dovolenou v obci Branná v Jeseníkách od 2. do 9. června 2014.
Bylo  nás  dvacet  pět  členů,  věkové  kategorie  od  65  do  87  let.  Podle  zdatnosti  a  možností  jsme  se  dělili  na
každodenní túry, které byly různě náročné. Ubytováni jsme byli v penzionu Kovárna a U Zajíčků. Přijeli jsme za

deštivého počasí, ale hned druhý den se vyjasnilo a celý týden bylo nádherně. 
Naše trasy nás zavedly na Šerák,  Kutný vrch, na Pasák, do Ostružné, Starého Města,
Lázní Jeseník, na Paprsek, do Lesního baru v Horní Lipové. Také jsme poznali blízké
okolí  Branné  a  důklad-
něji její obnovený kostel
Archanděla  Michaela,
který  pochází   z  roku
1614  a  je  kulturní  pa-

mátkou.  Poděkování  patří  předsedkyni  Marii
Ryšavé,  která  tuto  dovolenou  zajistila  a  celý
týden se starala o zdárný průběh našeho pobytu
v Jeseníkách.  Myslím,  že mohu napsat  za vše-
chny  členy   ZO  05,  že  dovolená  byla  hezká,
prožitá ve veselé náladě a ve sportovním duchu.
Většinou  jsme  se  scházeli  U  Zajíčků,  pořádali
večerní posezení a plánovali další trasy. Bylo to
prima  zakončení  každého  náročného  dne.  Bo-
hužel  tato dovolená byla posledním naší  dovo-
lenou s Jarmilou Kolářovou (nar. 1. 5. 1933), jejíž  život skončil několik týdnů po ní. Určitě na Jarku (foto 3,
vpravo) budeme často vzpomínat i jako na ženu, která měla ráda turistiku do vysokého věku!

 Ludmila Vrbová
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■ Za pamětihodnostmi nejen do Litomyšle
Poznávací zájezd zájmové organizace 04 se konal 5. 6. 2014.
Trasa byla z Ostravy do Litomyšle. Je to krásné město, které
se svými  kulturními  památkami  řadí mezi  významná  města
v České republice. 
Využili jsme možnosti doprovodu místního průvodce z infor-
mačního centra.  Průvodkyně  nám  podala   podrobný  výklad
o památkách a významných osobnostech města. Dalším mís-
tem našeho putování bylo město Loštice, které je známo pře-
devším výrobou tvarůžků. Navštívili  jsme  muzeum, v němž
nám  byl  podán  podrobný  výklad  o  tradici  výroby  až  po
současnost.  Následovala  návštěva  prodejny  se  širokým
sortimentem tvarůžků  a  dalších  tvarůžkových výrobků,  kde
jsme si nakoupili každý podle chuti. Na zpáteční cestě  jsme si
ještě  prohlédli  pěkné  arboretum Bílá  Lhota.  Účastníci  byli
spokojeni, protože prožili pěkný den s příjemnými poznatky a
opět se přesvědčili, že je dobré neuzavírat se doma, ale trávit
čas s lidmi, se kterými se mohou podělit o své zážitky. 

Anna Pinterová

■ Zábavně o stáří
Moravskoslezský  kraj  pozval  seniory  na  osvětový  pořad
Zábavně o stáří s protagonisty Alešem Cibulkou a Vladimírem
Hronem. Uskutečnil  se dne 18.  června od 19 hodin v kon-
certním sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.
Během pořadu vystoupili další hosté a diskutující: Miroslava
Chodurová,  ředitelka  Domova  Odry,  geriatr  MUDr.  Hugo
Přibyl,   Ivan   Sekanina,  koordinátor    projektu    Počteníčko
s  babičkou.  Programem  provázeli  známý  moderátor  Aleš
Cibulka a bavič Vladimír Hron. Hosté a diskutující přiblížili
svým zábavným a poučným vystoupením problematiku svého
projektu. 
Ředitelka Domova Odry představila vzácný dárek, který ob-
držel domov od paní Zemanové, manželky našeho presidenta,
a  to  „robota  tuleně“,  který  bude sloužit  jejich  klientům při
rehabilitaci. Zatím se vybírá pro tento dárek jméno a po skon-
čení výběru budou následovat křtiny. 
Během pořadu byl  vytvořen prostor  pro předání  písemných
dotazů jak na protagonisty osvětově zábavného pořadu, tak i
na  jejich  hosty.  Každý  návštěvník  obdržel  dárek  od  gene-
rálního partnera projektu, a to firmy HARTMANN. 
Akci  zajišťovala  Krajská  rada  seniorů  MS  kraje.  Z  naší

městské  organizace
Svazu  důchodců  ČR
Ostrava se zúčastnilo
65 členů a  3  členky
se  podílely  na  pořa-
datelské  spolupráci.
Celkově  se  pořadu
účastnilo  přes  200
lidí, kteří po skonče-
ní odcházeli spokoje-

ni a pobaveni. Poděkování patří organizátorům této akce.
                                                                         Anna Pinterová

   Noví zájemci se přihlásili 
■První  výlet  s  nový-
mi  členy  ZO  06  se
konal 20. 6.  za účasti
11  zájemců  ze  dvou
ZO.  Společně  již  us-
kutečnili  tři výlety:  6.
6. Bystřice u Třince -
Nýdek  –  Gora  –  Ný-
dek - prohlídky tří lo-
kalit.   20. 6.   Bruntál  – Razová – procházka
obcí k vodní nádrži Slezská Harta a také k na-
lezišti vulkanických sufitů. 
11. 7. Krnov Ježník – vyhlídková věž. 
Začátek  posledního  výletu  před  prázdninami
probíhal  podle  programu.  Účastníci  vystoupili
na zastávce pod Ježníkem. Bohužel počasí nám
nepřálo. Obloha zatažená, teplota 18 stupňů. 
K  vyhlídkové  věži  jsme  šli  asi  1,5  km.  Jen
menšina účastnic vystoupila do nejvyššího patra
věže,  protože  výhled  byl  jen  na  Krnov  a  to
všechny zklamalo. Při sestupu se občas vyjasňo-
valo, nálada se zvedla i proto, že se začaly hle-
dat houby. Jen jedna účastnice se však radovala
z úlovku. Našla krásného velkého praváka. Ve-
doucí ZO 06 hodnotí společné výlety kladně a je
rád, že počet účastníků se zvýšil a panuje mezi
nimi dobrá a přátelská atmosféra.                        

Josef Schindler

■ Za krásami přírody
V úterý  5.  srpna  pořádala  ZO  09  zájezd  za
krásami přírody - tentokrát na Macochu. Je to
propast hluboká 138 m a nachází se v Morav-
ském krasu.  Vzhledem ke  vzdálenosti  byl  od-
jezd  již  v  6  hod.  Cesta  byla  klidná  a  rychle
uběhla. Autobus zaparkoval ve Skalním mlýně a
k propasti většina z nás vyjela místním vláčkem.
V pěším okruhu krápníkovými jeskyněmi jsme
viděli mnoho stalagnitů, stalagtátů i stalagnátů.
Po  skončení  obchůzky  prohlídka  pokračovala
romantickou plavbou na lodičkách po ponorné
říčce  Punkvě.  Také  jsme  vyjeli  lanovkou  na
Horní můstek,  abychom se podívali až na dno
propasti.  Dalším místem, které jsme navštívili,
bylo  město  Vyškov.  Prohlédli  jsme  si  pamě-
tihodnosti  na  náměstí  a  v  jeho  okolí.  Mnozí
z nás  si  zde  pochutnali  v krásné  kavárně  na
dobré  kávičce.  Cesta  domů  proběhla  hladce,
vedoucí  ZO  09  Zdeněk  Malát  poděkoval
vedoucí  zájezdu  Marii  Valoškové  za  krásný
zájezd, jeho vzornou organizaci a přípravu. Také
poděkoval  řidiči  za bezpečnou jízdu a  za jeho
milé chování k nám.             Christa Hanšutová
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V areálu Jablunkovského lesa bylo veselo

Svaz důchodců ČR, Krajská rada Moravskoslezského kraje, člen Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, a
Jednota dôchodcov na Slovensku Žilinského kraje zorganizovali program Setkání na hranici. Celá akce byla pod
záštitou senátorky Ing. Evy Richtrové a hejtmana MSK Miroslava Nováka.

Ráno 9. 8. 2014 odjely dva autobusy s našimi
členy Svazu důchodců ČR, městské organizace
Ostrava,  do Jablunkovského lesa,  kde se celá
akce  pořádala.  Areál  nás  přivítal  krásným
slunečným  počasím,  posezení  i  stánky  s občerstvením  byly
připraveny.  Setkání  oficiálně  zahájila  Zlatuška  Paršová,
předsedkyně KR SDČR MSK,
která  přivítala  všechny  hosty,
zejména  senátorku  Ing.  Evu
Richtrovou (foto 4), Ing. Oldři-
cha Pospíšila, předsedu SDČR,
RSDr.  Michala  Kotiana,  před-
sedu  JDS  Žilinského  kraje,  a

všechny  přítomné.  Programem  nás  provázel  Ing.  Dalibor  Kališ,  který  pozval  na
pódium  jako  první  lidovou  kapelu  Bukoň  z Jablunkova.  Postupně  vystoupily  a
zazpívaly pěvecký soubor Javorník, pěvecká skupina Salatín z Liptovských Sliačov,
pěvecká skupina Priekopčanka, taneční skupina Beseda z O.-Poruby, taneční skupina
Jiřinky z Paskova a Trio Seniors. Všechna vystoupení byla velmi pěkná a skupina
Trio Seniors rozezpívala a roztančila celý areál. Potkali jsme staré známé, se kterými
jsme se dlouho neviděli, seznámili jsme se s novými. Těšíme se na další setkání, jež
se uskuteční příští rok na Slovensku.                                                                                                  Daniela Prošková

  Výstava autogramů 
V Muzeu hraček, které je v obchodním domě Laso, se koná
od  5.  8.  do  4.  10.  2014  výstava  autogramů  známých
osobností  od  sběratele  a  cestovatele  Jiřího  Hanibala,  ve-
doucího ZO 08 naší městské organizace Svazu důchodců
ČR Ostrava. Byli jsme se na výstavě podívat a je o ni  velký
zájem (jak svědčí foto). V knize hostí bylo již druhý den po
zahájení  výstavy  hodně  pochvalných  zápisů.  Přejeme
Jiřímu Hanibalovi ještě hodně dalších ,,úlovků“.
                                                                 Daniela Prošková
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Zájezd do Polska nás naplnil pěknými dojmy

 

Leopo                            

Ráno 15. července 2014 jsme za krásného letního počasí odjížděli z Ostravy na zájezd do Polska, který zorga-
nizoval Pavel Medňanský (foto 2) spolu s Aničkou Žídkovou (foto 4). Účastníci zájezdu byli nejen členové se ZO

05, kteří zájezd organizovali, ale i ZO 09, 10 a 12.  Je dobře, když se spolu set-
káváme a lépe poznáváme. Do Ustroně jsme dojeli těsně před otevřením pokladny
na lanovku, která nás vyvezla na Čantoryji. K rozhledně už jsme museli pěkně po
svých. Na cestu dlouhou asi 2 km se vydali všichni, bez rozdílu věku. Obdiv patří
těm starším, zejména Ing. Tesarčíkovi (foto 3), kterému bude v listopadu 88 let a
pro účastníky tohoto zájezdu vyrobil krásný upomínkový list. Někteří se vydali od
rozhledny  ještě  dál  k chatě  na  české  straně.  Tam  se  občerstvili  a  vrátili   zpět

k lanovce. Ve 13 hod. odjeli všichni na protější stranu Ustroně, a to na  Goru Rovnicu. Z parkoviště vedla strmá pě-
šina rovnou ke kolibě, ale museli jsme zdolat těžkou překážku - velká dřevěná vrata. Každý podle svých schopností
- přelez, přeskoč, podlez. Na vrcholu jsme si prohlédli novou kolibu i starší Zbojnickou chatu, kde jsme obdivovali
krásný interiér, terasy a ve sklepě jeskyni s krápníky a malým vodopádem. Ochutnali jsme místní speciality. Pří-
jemně unaveni po pěší túře i vycházce, naplněni pěknými dojmy, jsme se vraceli domů. Byl to moc pěkný zájezd a
poděkování patří organizátorům akce, o čemž svědčí i děkovný dopis vedoucího ZO 12.               Daniela Prošková

Dvacet let turistiky ZO 09
Stalo se 13. června 1994: Tenkrát vyšel v ostravském
Večerníku článek, který informoval o neobvyklé aktivitě
Vojtěcha Vyplela. Tento muž (foto 2) ve vysokém věku
totiž  dostal  skvělý  nápad  -  pozvat  neznámé  seniory,

, .,kteří nechtějí jenom sedět ve svém bytečku", na výlet,
jenž měl být první v dlouhé řadě výšlapů za zdravím,
pro  pobavení  či  nalezení  dobrých  přátel.  Tehdy  měl
Vojtěch 82 let, ve Večerníku psali o tom, že denně buď

plave,  nebo  nachodí  několik  kilometrů.  Mohl  tedy  být  velkým
příkladem  mnohým  méně  aktivním důchodcům.  První  výlet  s   Voj-

těchem Vyplelem se uskutečnil ve čtvrtek 16. června před dvaceti lety. Třináctikilometrová trasa
vedla  z  tramvajové  smyčky  v  Ostravě-Porubě  (Vřesinská)  do  Kyjovic.  Takto  byl  v  podstatě
založen turistický klub - ZO 09, na čemž se podílel také Antonín Holčapek (foto 3), který několik
let klub také vedl. (5. 12. 2014 oslaví devadesátiny v Domově Korýtko v O.-Zábřehu.)
Letos se turisté z ZO 09 rozhodli slavnostně připomenout založení klubu. Jak jinak než výletem.
Šli  ze  Zátiší  přes rozcestí  Horník do  lázní  v Klimkovicích a potom na ,,Mexiko" do  restaurace 
U Buroně. Při tamním občerstvení vyprávěl Leopold Tesarčík o historii založení klubu. Této akce
se zúčastnilo 27 turistů. Došli až na tramvajovou smyčku MHD do O.-Poruby.

Ještě k Vojtěchu Vyplelovi. Povoláním byl strojvedoucí. Věnoval se také atletice, byl rozhodčím české házené.
Ještě  v  důchodovém věku  se  zúčastňoval  různých  běžeckých  akcí  (např.  běhu  v  Běchovicích).  Je  dobré,  že
turistický klub, jehož vznik podnítil, stále existuje a jeho členové každý čtvrtek ,,polykají" další a další kilometry
na toulkách přírodou.                                                                                                                                             (Kot)
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Konal se již sedmý ročník akce Lidé lidem
Dne 26. 6. 2014 se  uskutečnil na Masarykově náměstí v Ostravě od 9
do 17 hodin již 7. ročník akce Lidé lidem. Koná se v rámci komu-
nitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě.
Prezentaci  zajistili  poskytovatelé  sociálních  služeb  a  souvisejících
aktivit na svých stáncích. Informovali nejrůznějšími formami o svých
činnostech, například tanečními, hudebními nebo divadelními před-
staveními. 
Naše městská organizace Svazu důchodců ČR Ostrava  se zde pre-

zentovala v rámci interak-
tivní dílny na panelu, kde
byly fotografie z činnosti
našich  členů.  Rozdávali
jsme  letáky  s informacemi,  jak  se  zapojit  do  činnosti  naší  městské
organizace Svazu důchodců ČR, a celostátně vydávaný časopis Doba
seniorů,  který  nám  bezplatně  poskytl  předseda  SDČR  Ing.  Oldřich
Pospíšil.  Někteří  kolemjdoucí  si  vyzkoušeli  znalosti  přírody  pozná-
váním přinesených bylinek, které rostou kolem nás. Členky naší sku-

piny šachistů nabízely možnost sehrání šachové partie, hraní Člověče nezlob se a domino. Celá akce byla zdařilá a
nás těšilo, že účastníci měli zájem o naši prezentaci.                                                                           Anna Pinterová

Výzva členů ZO 09 - turistika:  Obracíme se na  Vás v souvislosti  s  vyhořelým objektem Libušín na
Pustevnách. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vypsalo veřejnou sbírku na obnovu tohoto
jedinečného objektu. Peníze na obnovu 115 let staré národní kulturní památky, navržené architektem Dušanem
Jurkovičem, můžete zasílat na číslo účtu  u Komerční banky: 107-6978880207/0100. Připojte se k nám. 

Klub důchodců v Martinově bilancuje
Klub vede čilý společenský život. Od počátku roku 2014 má již za sebou několik kulturně společenských akcí,
např. Mgr. Jan Kubica - místní kronikář, nás seznámil se vznikem Martinova. Letos oslavíme 590 let naší obce a
k tomuto výročí bude vydána kniha. Tradičně jsme oslavili Mezinárodní den žen: ženy dostaly malý dárek, popřát
jim přišly děti z místní mateřské školky s pásmem básniček a písniček.  Vyrobily přáníčka, která našim členkám
rozdaly. Děti zase dostaly sladkou odměnu a veliký potlesk. Máme rádi bowling,  a proto pořádáme soutěže mezi
členy  klubu,  s Klubem důchodců  Plesná  a  již  druhý  rok  se  účastníme  soutěže  O  pohár  starosty  Martinova.
Uskutečnili jsme 2 exkurze: v únoru záchranná stanice č. 112 a v květnu hypermarket Globus, kde jsme navštívili
výrobnu masa a pečiva. Již několik let ve spolupráci s KD Plesná navštěvujeme termální lázně v Maďarsku. Letos
11 členů strávilo Velikonoce v Hajdúszoboszlo. Lázně zcela zaslouženě dostaly přezdívku Mekka revmatiků. Další
akcí byl poznávací zájezd do neznáma, který se velice líbil. V červnu  proběhlo tradiční smažení vaječiny: letos
byl  rekord  159  vajec.  V prázdninových  měsících  se  scházíme  v naší  oblíbené  hospůdce  a  při  harmonice  si

zazpíváme.  Členové  se  zúčastnili  pobytu  v Jánských
koupelích a někteří i zájezdu na Čantoryji. Spolupracujeme
s místními spolky v naší obci, pomáháme a zúčastňujeme
se i jejich akcí, např. soutěže v požárním sportu, stavění a
kácení Máje, dětského dne, závodů Veteránů atd. K výročí
osvobození  Martinova pokládáme kytici  k pomníku pad-
lých. Veškeré pozvání na akce, které pořádá  Kulturní cen-
trum Poruba, sdělujeme našim členům na našich besedách
a  rovněž  se  jich  zúčastňujeme.  Těm,  kteří  slaví  kulaté
narozeniny, necháváme zahrát v Českém rozhlase Ostrava
písničku na přání a na besedě kromě gratulace dostávají i
hezký dárek. Za první pololetí jsme bohatší o 6 členů a to
nás  velice  těší  a  povzbuzuje  do  dalších  aktivit.  Čas  je

nenávratný, mládí je jen jedno, střední věk je krátký a je tu stáří. A proto jsme rádi, že si čas s různými akcemi
v našem klubu zpříjemňujeme.                                                                                                            Anna Teličková
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 Akce, které proběhnou 

■ Senioři baví seniory 
Tato nová akce proběhne 26. 11. 2014 od  14 hod. v Domě dětí a
mládeže  v Ostravě-Porubě,  ulice  Marie  Majerové  1722.
V programu se představí jednotlivé zájmové organizace se svým
vystoupením.  Víme,  že  naši  členové  jsou  velmi  šikovní  a  pro
pobavení ostatních si něco připraví. Už se těšíme.

■ Mikulášská zábava
Uskuteční se jako každý rok ve společenském sále Střední školy
profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě, 17. listopadu 1123
(bývalé hornické učiliště). O termínu vás budeme včas informovat
na pravidelných schůzkách jednotlivých ZO.

Naše hospodaření
Usnesením  Rady  a  Zastupitelstva  města
Ostravy nám byla poskytnuta pro rok 2014
účelová dotace ve výši 150 000 Kč. Z této
částky bylo k 20. červnu 2014 vyčerpáno a
již  Magistrátu  města  Ostravy  vyúčtováno
celkem 81 922,68 Kč.
Za  dlouholetou  finanční  podporu  našich
aktivit  patří  poděkování  členům  Rady  a
Zastupitelstva  statutárního  města  Ostravy,
pracovníkům odboru sociálních věcí, škol-
ství,  sportu  a  volnočasových  aktivit  i
členům komise  pro  vzdělávání  a  školství
rady  města.  Bez  jejich  podpory  bychom
nemohli  realizovat  naši  činnost  ve  pro-
spěch seniorů Ostravy.

Ing. Jaroslav Šala

■ Naše další číslo Zpravodaje vyjde až v příštím roce v lednu. Celá redakce Vám proto přeje
už nyní krásné Vánoce a rok 2015!

 Jubilanti ve 4. čtvrtletí 2014 
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

9 Kaštovská Jarmila 4 10 Skovajsová Anna     5 12 Ing. Hruška Václav 2
9 Tomalová Štěpánka 5 10 Švihla Štěpán 5 12 Škottová Eva 2
9 Vrbová Ludmila 5 10 Lapčíková Jana 9 12 Staníková Božena 4
9 Pytliák Milan 11 10 Škapová Jana 9 12 Gřeš Jaroslav 5

10 Pavelková Jiřina 2 11 Kulhánková Edeltruda 5 12 Ploticová Jaroslava 11
10 Bočková Emilie 4 11 Mutina Antonín          * 10 10 Kutějová Miroslava 12
9 Maňasová Anna 12 11 Maluchová Marie 11

* Antonín Mutina 2. 11. oslaví svých 90 let. Je stále  aktivní  v  šachovém  oddílu VOKD Poruba, za který soutěží v přeborech
   družstev organizovaných Českým šachovým svazem. 

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

Grafické zpracování a korektura textu: Eva Kotarbová
Fotografie: Zdeněk Malát, Pavel Klímek, Eva Kotarbová, Daniela Prošková, Lída Vrbová

Zpravodaj je určen jen pro vnitřní potřebu. 
Vyšlo: v září 2014

 
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.
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