
 

                                                     Z p r a v o d a j 
                                                              
                                                            Svaz důchodců České republiky, o. s.                       
                                                                         městská organizace Ostrava                
,,                                                                  

                                                                             ,,Aby člověk nikdy nebyl sám."   

Ročník 2.                                                                                                                                              Číslo 4/2015

          Akce, které proběhly 

Ohlédnutí za túrou nejen s vůní čerstvé vaječiny
 x

Základní organizace 09 turistika nedávno poprvé obohatila svůj pravidelný čtvrteční výlet o společné kulinářské
zážitky, při nichž hrála prim vaječina. Ta přilákala 4. června 46 turistů a ještě další tři zájemce ze ZO 09, kteří se za
pěšími vydali na kolech do cíle, kde mělo dojít k vaječnému hodování. 

Většina  odjela  vlakem  ze  svinovského  nádraží  do
Frýdku-Místku,  pak  měli  urazit  šest  kilometrů  do
místa  určení  -  hospody  Zanzibar.  Menší  skupina
odjela ze Svinova pozdějším vlakem, aby přestoupila
na  jiný  v  Ostravě-Kunčicích  a  dopravila  se  na
nádraží v Dobré,  odkud to měla do cíle už jen 750
metrů. Náhoda tomu chtěla, že  se ale obě skupiny
sešly už v O.-Kunčicích kvůli problémům na vlakové
trati,  takže se nakonec rozhodlo dojít  do hospůdky
společně kratší cestou. Samozřejmě, tam už je čekali
tři rychlí cyklisté: Jiří Vyplel, Marta Petrová a Tonda

Lukavský.  Potom začala  příprava  na  hlavní  atrakci  tohoto  setkání.  O  oheň  se  postaral
Vratislav Done. Marie Šubertová a Dana Dostálová se proměnily ve zdatné kuchařky. Usmažit vaječinu pro tolik
labužníků určitě není jednoduché! Turistky to ale zvládly k spokojenosti všech. O pohodu při jídle se postaraly i
Květa Bínová a Marta Brdová, i když si unavily nožky při roznášce piva a kávy. Při pohodovém setkání nechyběla
družná  zábava  a  zpěv.  Jak  jinak.  :-)  Pochvalu  zaslouží  i  Leopold  Tesarčík,  který  měl  pro  každého  účastníka
připravený upomínkový list. 
Odpoledne konečně došlo i na turistiku. Čtrnáct členů ZO 09 se rozhodlo ujít šest kilometrů na vlak do Frýdku-
Místku. Ostatní tentokrát dali přednost zpáteční cestě vlakem do Ostravy už z Dobré. 

Zdeněk Malát a Eva Kotarbová, foto Jiří Vyplel

► Upozorňujeme  všechny,  kdo  chtějí  zaslat   článek  k otištění  v  našem  Zpravodaji,  aby  své texty  posílali  na
mailovou adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky doručené v jiné
podobě, napsané na psacím stroji, ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 18. listopadu 2015!
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Také městská organizace SD ČR se prezentovala na 8. ročníku akce Lidé lidem

Dne 25. června 2015 se uskutečnil na Masarykově náměstí v Ostravě od 9 hodin již osmý ročník akce Lidé lidem.
Konal se v rámci komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit. Prezentaci zajistili poskytovatelé

sociálních služeb a souvisejících aktivit na svých stáncích. Informovali
o  svých  činnostech  nejrůznějšími  ukázkami,  například  hudebními  či
tanečními.
Naše městská organizace Svazu důchodců ČR se zde úspěšně prezento-
vala v rámci interaktivní dílny na panelu, kde byly fotografie z činnosti
jejích členů. Rozdávali  jsme letáky s informacemi,  jak se zapojit  do
činnosti  MěO  Svazu  důchodců  ČR  v  Ostravě.  Předvedli  jsme  také
Zpravodaj, který vydáváme jednou za čtvrt roku, a rovněž celostátně
vydávaný časopis Doba seniorů, jenž nám bezplatně poskytl předseda
SD ČR Ing. Oldřich Pospíšil. 
Kolemjdoucí měli možnost si vyzkoušet znalosti přírody poznáváním
přinesených  bylinek,  které  rostou  kolem  nás.  Členky  naší  skupiny

šachistů nabídly možnost sehrání šachové partie a hraní Člověče, nezlob se. Celá akce byla zdařilá a nás velmi
potěšilo, že účastníci měli zájem o naši presentaci.                                       Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Oderské kříže přilákaly keškaře
Při hledání cílů, kam se vypravit za hledáním
kešek  nás  zaujala  série  Oderské  kříže.  Za-
mysleli  jsme  se  nad  posláním  drobných  sa-
králních staveb, které stály a pořád ještě stojí
na okraji zájmu společnosti i památkové péče. I
dnes najdeme podél silnic nové drobné křížky,
památníky tragických událostí, u starých křížků
i v kapličkách pak čerstvé květiny. Význam je
ale dnes již převážně v něčem jiném. Kapličky,
boží muka a kříže tvoří malebné jednotlivosti
naší  kulturní  venkovské  krajiny,  vizuální  do-
minanty či drobná a často i svébytná architek-

tonická  a  sochařská  díla  v obcích.  Mnohé  chátrají,  jiné  však  naopak
doznaly v posledním desetiletí svého znovuoživení. Oprav se ujímají ob-
ce, skupiny nadšenců i jednotlivci. V Odrách jsme našli několik oprave-
ných  křížů,  které  mají  svou  historii.  Byl  to  Jetelový  kříž,  který  je
nejstarším kamenným na Odersku. Rozetový kříž, Ungerův kříž, Ozdobný
kříž  a  Hrotový kříž  byly 22.  9.  1998 znovu vysvěceny.  Všechny keše
umístěné  v blízkosti  křížů  jsme  k naší  velké  radosti  našli.  Byl  to  opět
krásný den Kačerů s poznáváním.

Text a foto Daniela Prošková,  ZO 07

Brzy se uskuteční

Co víš, co znáš
XII.  ročník  soutěže  Co víš,  co  znáš
proběhne 23. září v Domě dětí a  mlá-
deže v Ostravě-Porubě. V ní se jako
vždy utkají dvoučlenná družstva z je-
dnotlivých  zájmových organizací. 
Otázky jsou  ze všech oblastí, zejmé-
na kultury,  cestování  a všeobecného
přehledu. 

Sportovně zábavný den
V tělocvičně  TJ Sokol  Pustkovec  se
24. října uskuteční již 5. ročník Spor-
tovně zábavného dne pro členy a pří-
znivce městské organizace Svazu dů-
chodců  ČR.  Soutěžit  budou  šesti-
členná družstva z jednotlivých zákla-
dních organizací. Zveme  všechny pří-
znivce, aby přišli povzbudit soutěžící
týmy.                      Daniela Prošková
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Z malovaných Čičman ještě za dalšími slovenskými památkami 
Přihlásili  jsme  se  na  zájezd  do  Čičman,
pořádaný MěO SD ČR Ostrava, který orga-
nizoval člen ZO 05 Pavel Medňanský (foto
vpravo). Jeho zájezdy jsou vždy perfektně
připraveny a pokaždé vymyslí návštěvu ně-
jakého krásného koutu  naší  Země.  Odjeli
jsme  autobusem  z Ostravy  za  slunného
letního rána. Když jsme zastavili v Čičma-
nech,  hned  jsme  začali  obdivovat  zdejší
dřevěnice s vápnem namalovanými bílými

ornamenty. Je to opravdu nezaměnitelný prvek a na Slovensku nemá obdoby. Tyto
jednoduché, ručně malované, bílé ornamenty měly konzervační i ochrannou funkci.
Každý domeček je jiný, za okny kvetou červené muškáty, před domem jsou zahrádky,
ve kterých kvetou slézové růže, kytičky našich babiček. A k našemu sluchu se z horní
části vesnice linula hudba a zpěv. Spěchali jsme si je poslechnout. Ještě větší pře-

kvapení bylo, že zde hrála a zpívala místní folklorní skupina Lastovienka.
Hned jsme se k nim přidali, a když zjistili, že jsme z Čech, zpívali jsme
společně i české lidové písně. Vznikla nádherná družná atmosféra Čechů
a Slováků. Stále máme k sobě blízko... Prošli jsme se i k baroknímu kos-
telu Nájdenia sv. Kríža z r. 1688. Dřevěnice v dolní části obce nejsou pů-
vodní. Po rozsáhlém požáru, jenž Čičmany zachvátil v roce 1921, byly
znovu postaveny. Na záchraně zdejší  unikátní  architektury se podílel  i
známý architekt Dušan Jurkovič, jehož známe především díky význam-
ným stavbám u nás v Beskydech. Navštívili jsme i Radenov dom a dům
č. 42, v nichž byla zřízena stálá národopisná expozice ze života tzv. vel-

korodiny (Gregorovce a Petrášovce), kde jsme si zakoupili památkové předměty. Humno Ondreja Gregora nám na-
bídlo tradiční jídlo slovenské kuchyně na otevřené terase i ve staré ..izbičke“. Posilněni na těle i na duši jsme pokra-
čovali do Rajecké Lesné. Tam jsme nejdříve vyšlapali na Kalvarii k Lurdské kapličce, dole jsme se osvěžili léčivým
pramenem a zamířili k známému Betlému. Je to obdivuhodné dílo mistra Jozefa Pekara z Rajeckých Teplic, které
nezobrazuje jen Kristovo narození ale i dějiny slovenského národa. Myšlenkou Jozefa Pekara bylo včlenit do bib-

lického  prostředí  obrazy  ze  života  slovenského  lidu.  Scéna  Božího
narození se nachází uprostřed díla a je začleněná do obce Rajecká Lesná.
Okolo  ní  jsou  zastoupeny  všechny  slovenské  regiony  svými  nejzná-
mějšími  místy  a  památkami.  Hrady Děvín,  Bratislava,  Trenčín,  Orava,
katedrály v Nitře, Trnavě, Spišské Kapitule a jiné. V pozadí se tyči Kri-
váň, jeden z tatranských štítů, který je symbolem slovenské krajiny. 
Teplé počasí nás zahnalo do restaurace U Hromadů. Později jsme odjeli
do  Rajeckých  Teplic.  Zastávka  tam  byla  jen  krátká,  prošli  jsme  se
lázněmi, poseděli u rybníčku a my, Kačeři, jsme se ještě vydali ,,odlovit“
několik kešek. Domů jsme přijeli unaveni ale s krásnými vzpomínkami. 

Text a foto vpravo Daniela Prošková, další foto Eva Kotarbová
________________________________________________________________________________________________________________

Unikátní základní škola s výstavní galerií
Výlet do ZŠ v Kunčicích p. Ondřejníkem byl v plánu na říjen 2014. Termín byl ale pro školu nevýhodný. Letos jsem začal
přípravu už 27. 4. návštěvou s kolegyní Bezděkovou. Z více pramenů jsem věděl, že ZŠ se stálou výstavní galerií realizoval
výtvarný  pedagog  Zdeněk  Šrubař.  Podal  mi  zajímavé  informace,  jak  galerii  připravoval.  Písemně  se
dotázal více než 170 českých výtvarných umělců, zda by mohli pomoci při tvorbě neobyčejného projektu
darem aspoň  jednoho  výtvarného  díla.  Téměř  všichni  oslovení  s  návrhem souhlasili  a  dar  přislíbili.
Největší pochopení projevil prof. Karel Svolinský počtem věnovaných děl a později také trvalou pomocí a
radami při realizaci galerie. Dal také souhlas k jejímu pojmenování svým jménem. Výstavba galerie začala
v polovině r. 1980. Vernisáž 13. března 1992 proběhla už bez účasti Karla Svolinského, který zemřel v roce
1986. Restaurovaná škola s galerií,  vskutku velmi pěkný objekt,  se stala ihned atraktivní.  Navštívili  ji
významné osoby, například prezident Václav Havel či zpěvák Karel Kryl a nespočet zástupců kulturního a
politického života. Žáci školy začali sbírat uznání a ocenění na výstavách doma i v cizině. Při naší návštěvě krásné ZŠ a
pozoruhodné galerie dne 22. 5. 2015 jsme si uvědomili význam grandiózního úsilí Zdeňka Šrubaře a příznivý dopad na
malou obec pod Ondřejníkem v Beskydech. Návštěva stála za to.                                                            Josef Schindler, ZO 06
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Zájmová organizace 12 Martinov - nejvýznamnější akce ve 2. čtvrtletí 2015
Nejdůležitější událostí roku, kterou je
třeba vzpomenout, je 70. výročí kon-
ce 2. světové války. Byla až doposud
nejkrvavějším konfliktem  v lidských
dějinách.  Přinesla  mnoho  utrpení,
hrůzy  a  ztrát.  Historici  uvádějí  60
milionů mrtvých, nejzávažnější ztráty
utrpěl  Sovětský svaz,  který  přišel  o
27 milionů lidských životů. Připomí-
náme si hrdiny, kteří padli v boji za
naše osvobození, vojáky Rudé armá-
dy,  Američany,  Brity,  Francouze  a
další. Nesmíme na ně zapomenout a
rovněž na civilní  oběti  války (bom-
bardování, koncentrační tábory, hlad
a nemoci).  Také u nás  v Martinově
jsme uctili památku sovětských vojá-

ků, padlých při osvobozování obce, vzpomínkou a položením kytic k Památníku padlých. Sovětská armáda osvo-
bodila Martinov 27. dubna 1945.
Připomněli jsme si také Svátek práce, někteří naši členové zavítali na oslavy v Plesné a na Zámečku v O.-Porubě.
Zúčastnili  jsme se i  mnoha dalších akcí,  například besedy se zdravotní  tematikou o problémech s páteří  a po-
můckách pro inkontinenci. Další zajímavou akcí byla beseda s městskou policií. Dne 1. dubna jsme se zúčastnili

setkání  seniorů ve společenském sále  Střední  školy prof.  Zdeňka
Matějčka, které pořádal Úřad MOb O.-Poruba.
Zajistili jsme účast na akcích Kulturního centra Poruba v nové aule
VŠB-TU na vystoupeních  Klukoviny,  za  účasti  Uršuly  Klukové,
Vlastimila Harapese a Šimona  Pečenky, a  na zábavné talk show
Doktorské historky s Ivanem Šmoldasem a Vladimírem Uzlem.
Jako každý rok v květnu jsme se i letos těšili na poznávací zájezd
do  neznáma.  Tentokrát  jsme  zavítali  na  Slovensko  do  Rajecké
Lesné,  také do obce  Čičmany a Rajeckých Teplic.  Pravidelně se
naši členové účastní sportovních akcí jako bowling, jóga a turistika.

Někteří navštěvovali i kurz trénování paměti. Nutno také dodat, že jsme se zúčastnili jak stavění máje, tak i jejího
kácení. Kácení máje bylo spojeno s oslavou Dne dětí.
Uvedl jsem jen krátký přehled zajímavých akcí, kterých se naši senioři zúčastnili, nebo pomáhali při jejich zajištění.

                                                                                                                                         Zdeněk Kudělka 

Jdeme na tvarůžky aneb Oblíbená akce se opět vydařila
Kromě jiných akcí naší turistické skupiny 05 se uskutečnila tradiční
oblíbená ,,Jdeme na tvarůžky“ - na hřiště ve Vřesině u Poruby. Aby
vše  dopadlo  dobře,  o  to  se  vždy  postará  Otík  Řeháček.  Takže
v úterý 30. června 2015 po pravidelné úterní schůzce - „Kávě“, se
35 členů vydalo do blízké Vřesiny. Kolik stály tvarůžky, jsme se
ani nezajímali,  byly zdarma.
No, abych řekl pravdu, úplně
zdarma to zase nebylo. Naše
pokladní Liduška Vrbová za-
platila  tvarůžky  ze  společné
kasy, do které přispíváme na
každé úterní schůzce pětiko-

runou  za  šálek  kávy  nebo  čaje.  Co  se  týká  dalšího  občerstvení,  pivečko
k tvarůžkům, to si zaplatí každý sám. 
Otíku,  děkujeme, vše proběhlo v pohodě a k naší spokojenosti,  k čemuž i
přispělo krásné slunečné počasí.                                                                             Jaroslav Gřeš, za kolektiv ZO 05
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Zájezd na Slovensko přiblížil nejen krásy Vysokých Tater 

V  nabídce  cestovní  kanceláře
MLK Tours z Frýdku-Místku je
už  delší  dobu  zájezd  s  ubyto-
váním ve Starém Smokovci ve
Vysokých Tatrách. Právě ten u-
poutal pozornost Marie Ryšavé,
vedoucí  ZO 05 turistika,  takže
se rozhodla  vyzvat   členy této
ZO  k  jeho  zakoupení.  Někteří
se  přihlásili  okamžitě,  jiným
rozmýšlení  trvalo déle,  ale  na-
konec  se  trpělivé  Marušce  po-
dařilo   vyvézt  ,,svoje  ovečky“

k horským velikánům. Autobusem CK dojeli 24. května do útulného hotelu Smokovec a před turisty bylo dalších
šest dnů zajímavé dovolené. Během pobytu v Tatrách se uskutečnily dva větší výšlapy. První směřoval ze Starého
Smokovce na Hrebienok (1285 m n. m.). Odtamtud je už krásně vidět do údolí a na další hřebeny hor. Turisté se
pak vydali na Rainerovu chatu, která byla prvním přístřeškem postaveným pro poutníky na slovenské straně Vyso-
kých Tater, a to už v r. 1863.  Upoutal i zajímavý interiér vyzdobený mnoha předměty, připomínajícími staré časy. 
Druhý výšlap byl podniknut z železniční stanice Popradské pleso
po modré značce a směřoval k známé vodní ledovcové ploše,
která se nachází ve výšce 1494 m n. m. Dříve se Popradské pleso
jmenovalo  Rybí proto,  že  bylo jedním z mála ples, v nichž žily
ryby. Známo a popisováno bylo už v 17. století. 
Někteří z členů ZO 05 si vyjeli lanovkou z Tatranské Lomnice
na Lomnický štít, který je s nadmořskou výškou 2634 m n. m.
druhou nejvyšší horou Vysokých Tater a Slovenska. 
V programu byl i dvakrát výlet do obce Vrbov, kde se nachází
Thermal park. Pobyt v něm dodal i unaveným z výletů patřičnou
vzpruhu, termální voda napomohla k regeneraci svalů. 
Zájemci si mohli zakoupit také některý zájezd z nabídky, kterou
doporučila  Yveta,  delegátka  uvedené  CK.  Našinci  si  vybrali
výlet  do  Spišské  Soboty a  Kežmarku.  Kdo byl  v  těchto  městech  před  mnoha lety,  nyní  poznal,  že  zkrásněla
například  četnými  rekonstrukcemi  starých  domů  a  historických  památek.  Cestovní  kancelář  pro  klienty  také
zorganizovala dvě přednášky o fauně a floře Vysokých Tater. Bylo velmi potěšující dozvědět se, že se podařilo
zabránit vyhynutí tamního endemického druhu kamzíků či svišťů. Malé nadšení ovšem vyvolal počet medvědů,
kteří, ač se prý člověka bojí, neváhají poměrně často navštívit místa, kde je pán tvorstva nerad vidí. Na přednášce si
někteří potěžkali i pravou medvědí tlapu! Ke spokojenosti se zájezdem přispělo i pěkné ubytování a dobrá strava.
Marušce Ryšavé tedy patří dík, že svou nabídkou zájezdu umožnila turistům prožít krásný týden na Slovensku.

Eva Kotarbová, foto Jiří Vyplel

Deset statečných zvítězilo nad vedrem
V sobotu 4. července 2015 bylo velmi teplo. Předpovídaných 30 a více stupňů Celsia nad nulou  i na některých
místech v Moravskoslezských Beskydech odrazovalo od výletu do hor, takže jenom devět odvážných turistů ze ZO
05 a jeden host se vypravili na naplánovanou túru z Ostravice do Kunčic pod
Ondřejníkem. Ušli ji poměrně rychle i se dvěma zastávkami v hospůdkách.
Hlavně na cestičkách pod stromy vedro moc nevnímali a na konci trasy byli
rádi,  že  nezůstali  doma  a  překonali  sami  sebe.  Byli  to  Jiří  Vyplel,  Josef
Běnek, Melánie Kusýnová, Marta Fildanová, Vlasta Szerudová, Irena Zdrál-
ková  (v  dřepu),  Ludmila  Vrbová,  Ludmila  Částková  (fotila),  host  Anna
Buzková, není na snímku, a já. 
V  průběhu  léta  se  v  příliš  horkých  dnech  na  výlety  vydali  ještě  další
odvážlivci. S nimi jsem nebyla, takže nemohu jmenovat. Jistě mi to prominou
a příště sami o sobě napíší nějaký ten textík do našeho Zpravodaje. 

Eva Kotarbová, foto Ludmila Částková
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Z Bílé Lhoty do Úsova, za vůní tvarůžků a ...
Několik turistů ze ZO 05
se zúčastnilo zájezdu, kte-
rý  pořádali  kolegové  ze
zájmové  organizace  09,
hlavní organizátorkou by-
la  Marie  Valošková (foto
2,  vlevo).   Dne  4.  srpna
v sedm hodin jsme nase-
dli v Ostravě do autobusu
a  kolem půl  desáté  jsme
již mohli obdivovat arbo-

retum v Bílé Lhotě. Jeho historie sahá až do 16. století, kdy kolem
tamního zámečku vznikala koncepčně osazovaná zahrada. Nejvíce
se o zdokonalení arboreta zasloužila rodina Riedelova, a to  v 19. a

20. století. (Quido Riedel
založil i arboretum v No-
vém Dvoře u Opavy.)
Kolem poledne jsme již
byli  na  zámku  Úsov.
Velkolepá  stavba  uvnitř
skrývá  mnoho  obdivu-
hodných cenností: expo-
náty Lovecko-lesnického
muzea,  které  je  raritou
střední  Evropy.  Prezen-
tuje  lovecké  a  přírodo-

vědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a
20. století. Lichtenštejnové vlastnili zámek do roku 1945, poté jej
spravoval stát, nyní patří Úsovu. 

Dalším  cílem  naší  cesty
bylo město Loštice, které
se proslavilo výrobou je-
dinečných  olomouckých
tvarůžků. Tam byla mož-
nost  navštívit  muzeum
připomínající  ,,tvarůžko-
vou  historii“,  také  dobře
zásobené obchody či cuk-
rárny, kde proslavený vý-
robek pronikl do speciál-

ního těsta či náplní zákusků. Místní restauraci s originální nabídkou
jídel mnozí naši labužníci rovněž nevynechali. 
Závěr  zájezdu  patřil  asi  hodinové  návštěvě  města  Litovle.  Jeho

prohlídku  jsme  začali  u
jednoho z nejstarších mo-
stů v ČR. Patří mezi výz-
namné  technické  památ-
ky  v  naší  vlasti.  Dostal
jméno  Svatojánský.  Byl
vystavěn už v roce 1592
a  nyní  je  po  několikeré

rekonstrukci.  Litovel  má více  památek,  které  stojí  za  zhlédnutí:
historická  radnice,  kostely,  měšťanské  domy  aj.  Mohli  jsme  si
vybrat podle zájmu. Za zastavení stála i výstava panenek a kočárků
v místním informačním centru.            Text a foto Eva Kotarbová

Jsme rádi, že je mezi námi          

Leopold Tesarčík (narozen. 11. 11. 1926)

Roku  2001  se  stal
členem ZO  09  turis-
tika  (ostravské  MěO
SD ČR),  kterou vedl
Albín Koloczek. Brzy
po vstupu se s  Fran-
tiškem Vyležíkem po-
díleli  na  vytvoření
devítičlenné  skupiny
uvnitř ZO 09, jíž dali

název Kališníci.  Ta se snažila  doplnit  turis-
tiku kulturními pořady,  hlavně u příležitosti
konání  významných akcí ZO 09 a k oslavám
velkých  životních  jubileí  turistů.  Neopome-
nuli narozeniny Barborky Jalůvkové (90 let),
Toníka Holčápka (80 let) a Albína Koloczka
(70  let).  Pro  tyto  oslavy  Leopold  Tesarčík
vypracovával  veršovaná  pásma,  tato  s  Ka-
lišníky  nacvičil  a  v  předvánočním posezení
na Košatce je pak uvedli. 
Bohužel  další  činnost  skupiny  znemožnily
vážné  zdravotní  problémy  jejích  členů  a
následná úmrtí.  Naštěstí  Leopold  Tesarčík  i
přes svůj vysoký věk nadále obohacuje čin-
nost  ZO 09.  Velkou  práci  si  dal  s  fotogra-
fickým albem k 20.  výročí  naší  organizace.
Zpracoval její historii, začínající výzvou Voj-
těcha Vyplela v ostravském Večerníku (ze dne
13. 6.  1994) k pořádání seniorských výletů.
Dále seřadil fotografie do tematických okru-
hů,  takže   dnes   existují  ,,foto  vzpomínky“
k řadě významných akcí ZO 09. 
Leopold Tesarčích inicioval naši účast v no-
stalgické jízdě posledního vlaku z Opavy do
Jakartovic a k ní zhotovil pro všechny účas-
tníky pamětní list. 
V této činnosti pokračoval a jím vyhotovené
upomínkové listy máme i z výletu Ostrava -
Český Těšín - Ustroň - Čantorie nebo z akce
Zanzibar-vaječina. 
Oceňujeme  i  zhotovené  kondolenční  listy,
které jsme s podpisy našich členů předali po-
zůstalým  k  úmrtí  jejich  blízkých:  rodině
Zdeňka  Stejskala,  pozůstalým  Josefa  Ende,
dále  Květě  Čepolové  a  Marií  Fiuráškové.
Připomněl takto i  úmrtí Barborky Jalůvkové
(nar. 27. 2. 2015, zemřela  9. 2. 2015), která
se nedočkala oslavy svých stých narozenin.
Je třeba zdůraznit, že Leopold všechno udělal
zdarma proto, aby potěšil. To také platí, když
pro nás  všechny dělá kalendáříky pro každý
nový rok.                    

Zdeněk Malát,  vedoucí ZO 09
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Komorní scéna Aréna potěší seniory originálním projektem
Máme to  štěstí,  že  naši  MěO Svazu důchodců ČR zahrnulo
známé ostravské divadlo Komorní scéna Aréna do svého pro-
jektu Divadlo roku zve seniory.  Realizuje jej  spolu s Nadací
ČEZ,  jenž  akci  finančně  zaštítila  v  rámci  grantu  Podpora
regionů. Pro nás to znamená, že můžeme zdarma získat  vstu-
penky  na  několik  zajímavých  inscenací,  které  byly  kladně
hodnoceny  předními  divadelními  kritiky,  nebo  jejich  insce-
nátoři i někteří herci za ně obdrželi prestižní ceny. 
První představení, na něž jsme dostali 38 vstupenek, a to na 18.
září 2015, má název Hráči. Jedná se o  inscenaci slavné ko-
medie Nikolaje Vasiljeviče Gogola.  Vstupenky získali  přede-
vším  členové  zájmových  organizací  05  a  09.  (Turisté  chodí
velmi rádi do divadla!)
Další  inscenací,  na  kterou  budou  do  konce  září  zajištěny
vstupenky pro členy MěO SD ČR v Ostravě má název Slyšení.
Jde o hru současného autora Tomáše Vůjtka, v níž připomíná
hrůzné  činy  nacistického  zločince  Adolfa  Eichmanna,  který
organizoval genocidu Židů. 
Vstupenky byly v tomto případě přednostně nabídnuty zájmo-
vým organizacím 11 Stará Bělá a 12 Martinov. 
Nabídka dalších představení  Komorní  scény Aréna v rámci  uvedeného projektu a termíny jejich konání  budou
postupně upřesňovány, vstupenky pak budou poskytnuty dalším zájemcům z naší městské organizace. Kontaktní
osobou, která podá více informací,  je Eva Kotarbová, případně Ludmila Vrbová (obě ze ZO 05). 
Prosíme všechny, kdo obdrží objednanou vstupenku a nebudou schopni  se z nejrůznějších závažných důvodů nako-
nec do divadla dostavit, aby ji včas vrátili, či získali za sebe náhradníka. Lístky nejsou levné, například na výše
uvedené Hráče jsou všechny v ceně asi 5000 korun.                                                                              Eva Kotarbová

Zajímavosti krátce

►Předsedkyně   městské  organizace   Svazu  důchodců  ČR
v Ostravě Anna Pinterová a členka výboru Ing. Eva Konečná
byly  v  srpnu  přijaty  Ing.  Petrem  Mihálikem,  starostou
městského obvodu Ostrava-Poruba, který se velmi zajímal o
činnost našeho svazu. 

►Vedení  městského obvodu Ostrava-Poruba nechalo ob-
novit  odcizené  tabulky  u  Stromů  milénia. Tyto  vysadili
v roce  2002  členové  městské  organizace  Svazu  důchodců
České republiky spolu se studenty Gymnázia Olgy Havlové
v O.-Porubě.  Je dobře,  že mohou znovu upozornit  kolem-
jdoucí na dobré mezigenerační vztahy. (převzato z webové
stránky MěO SD ČR: http://mosd-ostrava.webnode.cz/)

►Zájmová  organizace  05  turistika  chce  rozšířit  svou
členskou základnu o zájemce věkové kategorie 55+. Vítání
jsou všichni, komu se líbí pravidelné vycházky do hor v přá-
telském kolektivu. S podmínkami členství a plánem činnosti
ZO 05 se mohou zájemci seznámit například na  webových
stránkách http://www.turistika05.4fan.cz/.  Lze také napsat o
podrobné  informace  na  mailovou  adresu  vedoucí:
marusrysava@centrum.cz.  Díky  spolupráci  s  Knihovnou
města Ostravy byly náborové letáčky vyvěšeny v některých
jejích pobočkách.                                                                Ko

Vzpomínka na Lysou

V uplynulém pololetí se turisté ze ZO 05 a ZO 09
vydali  společně  na  Lysou  horu.  Dojít  na  Lysou
není  zas  tak  jednoduché,  když  je  vám  kolem
sedmdesáti  a  více!  A turisté  si  tento  výšlap  zo-
pakují asi ještě letos na podzim. 

Foto Marie Ryšavá a Jiří Vyplel
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Brambory na vloupačku
Cantharidin Ingelman-Sundbergová
Praha, Argo 2015

Skupina důchodců v domově je nespokojená
s přístupem zaměstnanců a hlavně se  nudí.

To by se snad měli lépe i ve vězení! Chopí se tedy cho-
dítek a vydají se do hotelu plného bohatých hostů spáchat
„zločin“.  Kniha má pokračování:  Půjčiti  stříbro,  loupiti
zlato.

K čemu ženy mají muže
René Melichar
Praha, Brána 2014

Jak vhodně vysvětlit zvědavé dceři, co je
kosočtverec  s čárkou,  synovi  zase,  kde
bydlí berušky a své ženě, kdy už konečně
bude  dospělý?  Humoristická  kniha  líčí

strasti  moderního  muže,  otce  dospívajících  dětí  a
manžela.

Já, poutník
Terry Heyes
Praha, Knižní klub 2015

Série  záhadných  zločinů  spáchaných  na
různých místech planety směřuje k jedinému
cíli - zločinu proti lidstvu. Mám s tím vším

něco společného Já, poutník.

Ďáblův sluha
Vlastimil Vondruška
Praha, Moba 2014

Další příběh Oldřicha z Chlumu, který na
pozadí  historických  událostí  řeší  vraždu
šlechtice.  Zdá  se,  že  nitky  sahají  až  za
hranice Českého království.

Připravila Hana Kolajtová z pobočky v Ostravě-Výškovicích, 29. dubna 33

Jubilanti ve 4. čtvrtletí 2015  
         Všem našim jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a plno životní pohody.

měsíc  příjmení, jméno  ZO měs.  příjmení, jméno          ZO měs.  příjmení, jméno ZO

10 Komárková Marie 05 11 Ležák Jiří 04 12 Rásochová Marie 04
10 Machová Emilie 05 11 Vrubel František 05 12 Ponocná Marie 04
10 Petrášová Jarmila 06 11 Paprskářová Helena 05 12 Kaštovský Stanislav 04
10 Walachová Božena 06 11 Lenochová Blanka, PhMr. 09 12 Prošek Stanislav, Ing. 07
10 Červeňová Miroslava 06 11 Strakoš Libor 09 12 Hanibalová Jiřina 08
10 Babiak Drahoslav 09 11 Tesarčík Leopold, Ing. 09 12 Bernatíková Vlasta 09
10 Podroužková Bronislava 09 11 Mutina Antonín 10 12 Karč Josef 09
10 Bokajová Ludmila 11 11 Maluchová Marie 11 12 Hromádka Josef 09
10 Krpcová Ludmila 11 11 Mitychová Jarmila 11 12 Gornisiewiczová Ludmila 11
11 Rašíková Leonida 01 11 Charvátová Miluše 11 12 Kašparová Emilie 11
11 Kubalová Marie 02 12 Borovcová Eva 01 12 Klimková Zdeńka 12
11 Kabát František 02 12 Ryšavá Stanislava 01 12 Kamas Josef 12
11 Kurková Dagmar 04 12 Škottová Eva 02
11 Hradská Leontýna 04 12 Hauková Božena 04

Zveřejňujeme jména těch, kteří slaví půlkulaté nebo kulaté jubileum, dále všechny jubilanty nad osmdesát let. 
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