
 

                                                     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 3/2015

          Akce, které proběhly 

Krásy Kroměříže budily úžas a potěšily všechny účastníky zájezdu

Již druhým rokem organizuje ostravská městská organizace Svazu důchodců ČR společný zájezd pro všechny naše
zájmové organizace a členy, kteří mají zájem se výletu zúčastnit. Jedná se především o možnost účasti zájemců

z početně  menších  ZO,  kteří  by  sami
nenaplnili  autobus.  Tentokrát  jsme
vyjeli  7.  května  2015  do  Kroměříže.
Trasa byla předem známa, proto si mo-
hli účastníci vybrat podle svých zájmů
místa,  která  jim nejvíce vyhovovala a
ty pak navštívili. 
Návštěvu města jsme zahájili výstavou
FLORIA – jaro 2015. Na ní si přišli na
své  hlavně  obdivovatelé  květin  a  zá-
jemci o zahradnické potřeby.
Kdo  měl  zájem,  mohl  hned  navštívit
historické  památky  krásného  města

Kroměříže. Všichni účastníci si nenechali ujít prohlídku Květné zahrady, která patří
mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku.  Její hlavní část byla vy-
budována už v letech 1665–1675. Navštívili jsme také úžasné zahrady v okolí Arcibiskupského zámku. Tyto  pa-
mátky jsou zařazeny na seznam pozoruhodností UNESCO. Využili jsme i možnost zastavit se a občerstvit v některé
z místních cukráren nebo hospůdek. Nestačili jsme si prohlédnout všechny významné památky, takže snad zase
někdy příště.                                                                                                               Anna Pinterová, 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 7. srpna 2015!

1   



Sluníčko pozlatilo tradiční setkání s dětmi při neobvyklých zážitcích

Dne  5.  května  někteří  členové  naší  městské  organizace  SD  ČR  společně
s učitelkami a dětmi z Mateřské školy Keramická, Ostrava-Muglinov, prožili
velmi příjemný den. Po loňském společném setkání, které se uskutečnilo ve
Štramberku, jsme letos zamířili jinam. Nejdříve jsme navštívili Dětský ranč
v Hlučíně, jenž je kolébkou hypoterapie v České  republice. Tam se všechny
děti svezly na ponících, které doprovázely pracovnice uvedeného zařízení a
vždy jedna z nás dospělých. Maličcí se vůbec nebáli a byli šťastní. Několik
našich seniorek využilo možnosti výuky jízdy na koni.
Prohlédli jsme si i místní zoo, kde se nám předvedla domácí zvířátka včetně
drůbeže. Děti si je mohly nakrmit i námi zakoupenými granulemi. 
Samozřejmě nescházelo ani soutěžení školáčků, babiček a jednoho dědečka.
Pro  ně  byly  připraveny  dárečky,  které  poskytla  Regionální  rada  Regionu
soudržnosti Moravskoslezsko. Část dárků (plyšáky) věnovala Marie Ryšavá,
vedoucí ZO 05 turisté. Těmto sponzorům patří naše poděkování.
Po výborném obědě jsme navštívili společně Dům panenek v Dobroslavicích,
o který se vzorně stará majitelka Bianka Klapuchová. Všichni jsme byli ohro-
meni množstvím a krásou vystavených panenek, kočárků, postýlek a jiných
doplňků.
K tomu všemu nám ještě přálo počasí, sluníčko vše pozlatilo, takže jsme při-
jeli  domů spokojeni, s krásnými zážitky. Našim členům děkuji za poskytnu-
tou pomoc dětem.                              Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Výlet ZO 04 nejen za vůní rododendronů 
Náš  výlet  bývalých  zaměstnanců  podniku
Pramen jsme  zahájili  prohlídkou  Arboreta
Nový  Dvůr  Stěbořice.  Vybrali  jsme  termín
v měsíci  květnu,  kdy  můžeme  obdivovat
množství  rozkvetlých  rostlin,  hlavně  rodo-
dendronů,  jejichž  sbírka  je  největší  v České
republice. V současnosti probíhá příprava vý-
stavby nového expozičního skleníku.
Další  prohlídku  jsme  měli  v zámku  Hradec
nad Moravicí.  Zhlédli jsme historické interié-

ry,  zámeckou  čítárnu,  knihovní  sály,  reprezentační  jídelnu,  novogotický  koridor,
společenské sály. Po prohlídce okolí zámku jsme se vydali do Opavy, kde jsme se
také občerstvili.  Zde byl  program individuální,  aby měl každý možnost si  vybrat
z mnoha zajímavostí tu, kterou má nejraději.  Přesto, že jsme navštívili místa nám
známá, viděli jsme mnoho nových  pozoruhodností, které nás obohatily, ale hlavně
byli  jsme  v kolektivu  svých  dlouholetých  přátel  a  umožnili  jsme  účast  členům
z menších zájmových organizací.  
                                                                 Marie Pluhaříková, foto František Úlehla

Pro potěšení 
O Domě panenek v Dobro-
slavicích je zmínka v člán-
ku výše. Tady ještě pohled
dovnitř -  pro potěšení.  

Foto Ludmila Vrbová
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Připomínka loňského požáru Libušína na Pustevnách 
Bylo jaro, ale toho dne (18. dubna) vládlo chladno jako
v zimě.  Stále  poletoval  sníh a  chvílemi foukal  velmi
nepříjemný vítr. Třináct členů ZO 05 turisté však v do-
bré  náladě  vystoupalo  z  Ráztoky  u  Frenštátu  na
Pustevny.  Tento  výlet  mimo  jiné  připomněl  smutnou
událost, že  v noci z 2. na 3. března 2014 vyhořela tam-
ní proslavená chata Libušín (Národní kulturní památka)
a budova byla celkově značně poškozena. 
Po požáru lidé projevili velkou solidaritu a přispěli do
sbírky na obnovení Libušína. Do 16. 4. 2015 bylo pod-
le údaje Valašského muzea v přírodě vybráno 8 mil. 472
988 Kč. Sbírka byla prodloužena do 3. 3. 2017!
Lidé také posílají dárcovské sms zprávy do Valašského
muzea v Rožnově. Toto zařízení z třicetikorunové sms dostane 28,50 Kč určených na obnovu stavby. 
Ve prospěch Libušína se konaly také koncerty a další akce, stále trvá možnost zakoupit si pamětní medaili v rož-
novském Valašském muzeu v přírodě a podpořit sbírku... V létě 2014 torzo Libušína zakryla kovová konstrukce,
která jej chrání před povětrnostními vlivy. Zastřešení stálo čtyři miliony korun.
,,Libušín byl postaven v roce 1899, interiér zdobily fresky s motivy valašských a slovenských pověstí podle návrhů
Mikoláše Alše. Unikátní byly tři secesní lustry, příborník, skleník a hodiny. K vybavení patřilo sto vyřezávaných
židlí. Podle odborníků se Libušín řadí k nejcennějším dílům, která navrhl architekt Jurkovič."
Věřme, že památka se znovu zaskví ve své kráse. Projektová dokumentace k rekonstrukci by měla být hotova na
podzim r. 2015. Následně se bude vybírat dodavatelská firma pro rekonstrukční práce.   

         Text a foto Eva Kotarbová 

Po uzávěrce tohoto čísla přišly informace předsedy ZO 09 turisté - Zdenka Maláta o akci Smažení vaječiny.  Najde-
te je až v zářijovém Zpravodaji i s fotografiemi, stejně i vzpomínku na zájezd do Vysokých Tater, pořádaný ZO 05. 

K 70. výročí osvobození naší vlasti
Boje  o  Ostravu  byly  vedeny  v  několika  směrech,  postup  armád
nebyl zdaleka tak hladký, jak se předpokládalo, komplikoval jej ne-
jen odpor Němců, ale  i  opevnění  budovaná původně pro českou
obranu  proti  agresorovi  a  po  Mnichovu  bez  boje  odevzdaná
nepříteli. 
Celá Ostravská operace trvala padesát sedm dní a svým rozsahem
patřila  k  největším  válečným  bitvám  na  našem  území.  Během
Ostravské operace přišlo o život asi dvacet tisíc sovětských a čes-
koslovenských vojáků. 
Na stav opevnění v současnosti jsme se vydali podívat v době, kdy
vrcholily  oslavy  osvobození  Ostravy.  Jeli  jsme  do  Antošovic
(okrajová část města), kde jsou u opevnění umístěny kešky, a proto
jsme tento náš výlet spojili i s uctěním památky padlých v boji o
Ostravu.  
První opevnění  MO-S5 "Na trati" je v dnešní době v rukou nad-
šenců, kteří jej obnovují a zároveň provázejí návštěvníky. Je to do-
brá upomínka pro mladou generaci. My jsme obdivovali z blízka
vše, o čem jsme se dočetli na internetu. Další opevnění MO-S6 již
chátrá  a  v jeho  blízkosti  se  prohánějí  divočáci,  jejichž  stopy  po
dešti byly dobře vidět.  Malé lehké opevnění  za ochrannou stěnou
dálnice bylo dobře utajeno a měli jsme co dělat, abychom se k ně-
mu dostali. V okolí MO-S7 je dětské hřiště a je dobře, že si zde
hrají děti, které nepoznaly válku. Všichni si přejeme, aby byl MÍR
zachován.                                                      

Stanislav Prošek Foto Daniela Prošková
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 Akce, které se chystají

■ Co víš, co znáš
Již  XII.  ročník  soutěže  Co  víš,  co  znáš
proběhne  23.  září  2015  v Domě  dětí  a
mládeže  v Ostravě-Porubě.  V ní se jako
vždy utkají dvoučlenná družstva z jedno-
tlivých zájmových organizací. Otázky jsou
ze  všech  oblastí,  zejména  kultury,  cesto-
vání a všeobecného přehledu. Každý účas-
tník si má možnost ověřit,  jak mu slouží
paměť a případně si doplnit svoje znalosti.

■ Sportovně zábavný den
V tělocvičně TJ SOKOL Pustkovec se 24.
10. 2015 uskuteční již 5. ročník Sportovně
zábavného dne pro členy a příznivce naší
městské organizace Svazu důchodců ČR.
Soutěžit budou šestičlenná družstva z jed-
notlivých  základních  organizací.  Zveme
všechny  příznivce,  aby  přišli  povzbudit
soutěžící týmy.

■ Rekondiční pobyt
Uskuteční  se  v  Sezimově  Ústí  ve  dnech
24.  až  30.  srpna  2015.  Ubytování  v  tří-
hvězdičkovém Wellness  hotelu MAS,  kde
jsou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
televizí,  telefonem a satelitem.  Nabízí  se
plná  penze.  Doprava  je  zajištěna  auto-
busem z Ostravy a Frýdku-Místku.  
V ceně  4990  Kč  je  zahrnut  i  rekondiční
program, 10 procedur: 1x relaxační masáž,
1x zábal, 5x ranní cvičení, 2x cvičení v ba-
zénu, 1x magnetoterapie. 
Zdarma vstup do krytého bazénu, dále půl-
denní  výlet  s prohlídkou  města  Tábora  a
služby delegáta.

■ Rekreace v Chorvatsku 
Rekreace z nabídky Svazu důchodců ČR
Praha. Místo pobytu Promajna,  v termínu
od  11.  do  20.  září.  Cena  je  6490  Kč,
zahrnuje  7x  polopenzi,  dopravu  auto-
busem, ubytování v dvoulůžkových poko-
jích  se  sprchou,  WC,  lednicí,  TV a  bal-
konem. 
Stravování  zajištěno  formou  polopenze:
švédské  stoly,  večeře  výběr  ze  3  menu
včetně pití podle výběru (2 dcl piva, vína,
džusu nebo minerální vody), a to  ve 20 m
vzdálené restauraci. 
Oblázková pláž je asi 150 m od hotelu, na
ní budou k dispozici sprchy, kabinky, WC,
lehátka za poplatek. Cena nezahrnuje po-
jištění léčebných výloh v zahraničí.

red

   Setkání s Dolní oblastí Vítkovice 

V Dolní oblasti Vítkovice (DOV)
jde  především  o  nové  využití
areálu  v centru  Ostravy,  kde  se
mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí
a  vyrábělo  surové  železo.  DOV
zahrnuje i důl Hlubina, Hornické
muzeum v Landek parku i průmy-
slový objekt Trojhalí. 

Při  našich  cestách  za  keškami  do  Vítkovic  jsme  již  delší  dobu
z dálky pozorovali, jak se nad vysokou pecí č. 1 objevuje zajímavý
objekt. Dne 1. 5. 2015 byla nástavba slavnostně otevřena. Má tvar
nekonečné spirály a symbolizuje oheň, který kdysi nad pecí plál.
Unikátní stavba pochází opět z dílny architekta Josefa Pleskota a
my jsme chtěli toto dílo vidět zblízka na vlastní oči. Vybrali jsme si
slunečný májový den a odjeli do Vítkovic. V pokladně jsme zjistili,
že prohlídka je každé dvě hodiny a trvá zhruba 100 minut. Cena pro
důchodce je 130 Kč. Byli jsme poučeni, jak prohlídka probíhá, a ve
stanovenou  dobu  si  nás  vyzvedl  průvodce.  Všichni  jsme  dostali
helmy  a  vyrazili  směrem ke  skipovému  výtahu.  Ten  v minulosti
sloužil k zavážení vysoké pece surovinami, nyní vozí návštěvníky
pod  novou  nástavbu.  Nahoru  už  jsme  museli  po  svých.  Byl  to
trochu adrenalin, protože chůze po podlahových roštech, přes které
je vidět dolů, nedává příliš velký pocit bezpečí, ale při těch nád-
herných výhledech na Beskydy i nejbližší okolí jsme na nepříjemné
pocity zapomněli.  Fotila jsem všechno. Beskydy, nejbližší okolí i
technické zařízení ze zcela jiného pohledu, než jaký se nám nabízí
z pevné země. Zkrátka nádhera! Cestou zpět jsme se zastavili ještě
v kavárně a pak už s průvodcem dolů po schodech. Po cestě byly
zastávky a my jsme se mohli po-
dívat  do  útrob  vysoké  pece  ve
všech částech, až do míst odpichu
strusky  a  surového  železa.  Celá
prohlídka  byla  velmi  zajímavá,
ale  mě  nejvíce  zaujalo  architek-
tonické řešení nástavby a famózní
výhled.  Pokud  netrpíte  závratí  a
zdravotní stav vám dovolí sestou-
pit z vrcholu pece po schodech dolů, vřele doporučuji.  Příště na-
vštívíme Velký svět techniky, populárně naučné centrum v Dolních
Vítkovicích,  které  se  otevřelo v září  2014.  Hravou formou před-
stavuje zajímavosti vědy a techniky. Stalo se tak zásadní novinkou
pro oživení lokality Dolní oblasti Vítkovice ale také celého morav-
skoslezského regionu.                         Text a foto Daniela Prošková
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Beseda s policií byla opět naplněna velmi užitečnými radami 
Policisté v rámci prevence pořádají besedy se seniory, kde pro-
blematiku kriminality páchané na seniorech rozebírají. I městská
organizace Svazu důchodců ČR  pozvala zástupce Městské poli-
cie Ostrava, aby pro naše členy uskutečnila v prostorách Domu
dětí a mládeže v Ostravě-Porubě besedu na téma Podvodníci mezi
námi, aneb nenechte se napálit. 
Dozvěděli jsme se, za jakých podmínek se provádějí předváděcí
akce,  jak se bránit  podomním prodejcům, jaké náležitosti  musí
mít  veřejná  sbírka  a  co  na  nás  čeká  na  levných  zájezdech  do
zahraničí, kde jsou předváděcí akce. Přednášející nás upozornila
na nebezpečí při nákupu na internetu. Je třeba dodržovat zásadu
neodpovídat neznámým adresátům. Zkrátka na důvěřivé seniory
číhá  nebezpečí  všude,  a  proto  je  nutné:  NEBÝT DŮVĚŘIVÝ,
NAUČIT SE ŘÍKAT NE, ODMITAT, ODMÍTAT, ODMÍTAT.  
V případě podezření na falešné sbírky, podomní prodejce a jiné
nekalé činnosti je třeba ihned volat na telefonní číslo 156. 
Na závěr jsme si udělali krátký test, jak jsme všímaví, a všichni si
za tu námahu odnesli malý dáreček. Peněženky na krk, klíčenky
na kolečka do nákupního vozíku, magnetické nálepky na ledničku
s důležitými čísly, která bychom měli mít neustále na očích, nebo
osobní alarm proti zlodějům. Pro všechny byl k dispozici i rek-
lamní materiál. Beseda byla pro účastníky přínosná. Všichni od-
cházeli s užitečnými radami spokojeně domů.                                                                Text a foto Daniela Prošková

Turisté nechodí jen na výlety
Členové ZO 05 turistika se nejen scházejí na sobotních
výšlapech, ale několikrát do roka navštěvují i divadlo.
Většinu představení jsme zhlédli v Národním divadle
Moravskoslezském na  scéně  Divadla  Jiřího  Myrona.
Muzikály, operety i činohry se nám líbily. Myslím, že
za  všechny  zúčastněné  mohu  upřednostnit  muzikál
Edith a Marlene.  Je to inscenace,  na kterou se těžko
shánějí lístky, takže jsme byli rádi, že právě  nám se to
podařilo... Jako další činnost máme i společenská set-
kání, na která nás zvou jiné organizace. Například 24.
dubna jsme využili pozvání Klubu důchodců na Vrab-
lovci, který pořádal Přátelský večírek seniorů. Konal se
v kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích. Přišlo tam
mnoho zástupců organizací z celé Ostravy a okolí. Set-
kání  bylo  velmi  příjemné.  K  tanci  a  poslechu  hrála
hudba  P. Blokeše.  Vystoupila a obdiv vzbudila  také

skupinka  nad-
šenců  v  humo-
rné scénce. By-
lo též připrave-
no  bohaté  ob-
čerstvení.
Nechyběla   ani
tombola. Atmo-
sféra  byla  vý-
borná.  Už nyní
nám  bylo  při-

slíbeno  pozvání  na  další  akce  uvedeného  klubu.
Těšíme se!                        Text a foto Ludmila Vrbová

 Trénování paměti stojí za to
Stárneme a uvědo-
mujeme  si,  že  pa-
měť už není, co bý-
vala,  a  proto  jsem
se  spolu  s dalšími
11 členy naší měst-
ské  organizace  SD
ČR Ostrava přihlá-
sil  na  kurz  tréno-
vání paměti, který vedla Mgr. Martina Pavelková (vpře-
du na  snímku),  certifikovaná  trenérka  paměti.  Naučila
nás  různé  mnemotechniky,  které  nám  zapamatování
informací  usnadní.  „Když  se  potřebujeme něco  rychle
naučit, musíme si informaci pro mozek zatraktivnit, ne-
boť šedé, suché informace nepřijímá, pamatujeme si prý
zážitky, které nás pobaví, vystraší a ty, které máme sami
rádi.“ Díky různým technikám jsme si informace nejen
zapamatovali, ale také jsme se i dobře pobavili. Zatrak-
tivnění je důležité i u kategorizace, techniky, díky které
není problém si za krátký čas zapamatovat padesát po-
ložek z nákupu. 
„Zapamatování si nákupu je jednou z dobrých možností,
jak si pamatovat ostatní věci. Čím barvitěji si to vylíčí-
me, tím zajímavější pro nás informace bude.“ Je ale po-
třeba vytvořit si správné kategorie. 
Celý kurz byl pro nás přínosný, dostali jsme hodně mate-
riálů a návodů, jak paměť trénovat. Děkujeme lektorce a
určitě na další kurz přihlásím manželku.

Stanislav Prošek, foto Daniela Prošková
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Dohoda o spolupráci s městskou knihovnou

V ústředí Knihovny města Ostravy se 9. června uskutečnilo velmi
přínosné  setkání  pro  městskou  organizaci  Svazu  důchodců  ČR.
Sešly  se  na  něm ředitelka  KMO Mgr.  Miroslava  Sabelová  (foto
vpravo) a předsedkyně MO SD ČR Anna Pinterová, aby podepsaly
dohodu o spolupráci. Podle ní nám např. KMO pravidelně poskytne
informace o zajímavých knižních titulech pro tento Zpravodaj, dále
umožní umístit výstavy v jejích prostorách. Od knihovny získá naše
MO i pozvánky na zajímavé akce, které KMO uspořádá. Obě strany
rovněž v dohodě vyjádřily ochotu spolupracovat při realizaci osvě-
tových, kulturních či vzdělávacích aktivit, které směřují k mezige-
neračnímu poznání. MO SD ČR poskytne knihovně 5 výtisků Zpra-
vodaje pro využití v KMO a k archivaci. O výsledcích spolupráce
budou Knihovna města Ostravy a měst. organizace Svazu důchodců
ČR informovat ve svých tiskovinách a na webových stránkách.

         Text a foto Eva Kotarbová

Vlakem až na letiště
V tisku se objevila zpráva,  že začal  jezdit
vlak přímo na letiště Mošnov, takže jsme se
rozhodli  vyzkoušet  novou  železniční  trať
do nové železniční stanice. Tou je přípojka
ze  stanice  Sedlnice  a  novým nádražím je
Mošnov  Ostrava  Airport.  Z  nástupiště  se
jde  krytou  chodbou   do  odbavovací  haly
ostravského letiště. Asi po trojím zabočení
v tunelu se před námi ocitly prosklené dve-
ře a vstoupili jsme do odletové haly. Celý
komplex letiště je poměrně velký, s řadou
nových staveb.  Zajímavě vypadala stravo-
vací místnost s řadou specialit a jiných do-
brot. Ostatní venkovní prostor je upravený
a  slouží  potřebám  cestujících  i  personálu
letiště. Viděli jsme přílet letadla z Prahy.

  Text a foto Daniela Prošková

 Představujeme – 2. část 
V březnu loňského roku byl zvolen výbor a kontrolní a revizní komise Svazu důchodců ČR, o. s., Ostrava, městské
organizace. Postupně vás seznamujeme s jejich členy.  

Marie Pluhaříková  - členka výboru, účetní
Zpracovává a vede účetnictví hospodaření městské organizace SD ČR Ostrava. Podílí se na
zpracování evidence členské základny a úhrady členských příspěvků. Je vedoucí profesní
zájmové organizace 04 – bývalých zaměstnanců Pramen Ostrava, kde se podílí na přípravě
pravidelných schůzek a celkové činnosti této organizace, která je zaměřena na různé volno-
časové aktivity. Její členové se zúčastňují všech akcí organizovaných městskou organizací.

Ing. Eva Konečná  - členka výboru, pokladní
Stará se o náročnou agendu pokladny městské organizace SD ČR Ostrava, distribuci a prodej
příspěvkových známek SD ČR. Vystavuje průkazy pro nové členy a předává podklady k vy-
pracování seznamů všech členů. Je také vedoucí zájmové organizace 10 šachisté, kde vede
všechny písemnosti o členech. Je nápomocna při organizování všech vnitřních turnajů a sou-
těží, kterých se členové ZO 10 zúčastňují. 

Anna Rivolová – členka výboru
Zajišťuje  propagaci  nabídek akcí,  které  docházejí  na  adresu městské  organizace,  a  to  na
nástěnkách, také předává pozvánky vedoucím zájmových organizací. Každoročně se účastní
Gerontologických dnů v Ostravě. Je nápomocna při prezentaci jednotlivých akcí, které po-
řádáme. Podílí se na inventarizací majetku městské organizace. 
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 Informace z dědického práva 
Dědické právo – závěť (dokončení článku z minulého čísla)

Svědci
V mnoha  případech  sepisu  závěti  mají  zásadní  postavení  svědci.  Ti  se  musí  na  závěti,  u  níž  asistovali,  vždy
podepsat. Vhodné je uvést i další údaje jako bydliště, rodné číslo, popř. svoji funkci či vztah k zůstaviteli. Svědci
jsou povinni dohlížet na to, aby zůstavitel nebyl k závěti nucen i na to, že text závěti je ve shodě s tím, co si
zůstavitel přeje. 
■ Svědkem může být osoba zletilá, svéprávná, která umí číst a psát a rozumí jazyku, kterým hovoří zůstavitel.
Výjimkou je svědek v případě sepisu závěti s úlevami (ústní závěť). V tomto případě jim může být i dítě starší 15
let, či osoba, která neumí psát, ovšem pokud rozumí textu. Všichni svědkové jsou vázáni zákonnou mlčenlivostí. 
■ Svědkem závěti nemůže být osoba, která je ze závěti povolána, tedy dědic či odkazovník. Vyloučeni jsou i jejich
příbuzní, jakož i osoba, která závěť sepisuje či při ní působí jako tlumočník anebo úřední osoba.

Zrušení závěti
Zrušení závěti je přirozeným právem zůstavitele. Umožňuje mu reagovat na změnu situace, ať už majetkovou nebo
vztahovou. 
Pokud se zůstavitel rozhodne zrušit závěť, tak má dvě cesty, jak to může provést. Je to zaprvé sepsání nové závěti,
která automaticky zruší starou, nebo může odvolat svoji závěť. Toto se může provést výslovně nebo mlčky. 
Odvolání mlčky se děje zničením závěti, a to všech stejnopisů. Pokud závěť sepsal notář a má ji ve své úschově a
zůstavitel požádá o její vydání, musí ji notář vydat. Převzetí závěti od notáře má důsledky odvolání závěti. 
■ Pořizovat závěť jsou oprávněny všechny svéprávné fyzické osoby. Nesvéprávní tak mohou činit pouze za určitých
podmínek předvídaných zákonem. 
■ Existuje speciální  ustanovení,  které  precizně  upravuje  případy,  kdy  zůstavitel učiní rozhodnutí o poslední vůli 
v době, kdy byl v péči zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby. Jedná se o domovy seniorů,
nemocnice či léčebny dlouhodobě nemocných. Toto speciální ustanovení se vztahuje i na případ, že takový člověk
určil za dědice nebo odkazovníka osobu, která je v něm zaměstnána nebo v něm jinak působí. Pokud se tak stane,
pak takové jednání je neplatné. Výjimkou z tohoto je, že takové rozhodnutí bude učiněno ve formě veřejné listiny,
např. notářským zápisem. Neplatná by byla taková závěť, když by zůstavitel pověřil někoho jiného sepsáním závěti,
např. manželku s tím, že ona určí po jeho smrti, co kdo podědí. 
Nelze také pořídit společnou závěť více osob, např. manželé nebo sourozenci. 
Dědění je nabývání dědictví po smrti zůstavitele, ne každý, kdo se může stát dědicem, jím opravdu chce nebo může
být. Zákon zná 5 možností, kdy se taková osoba dědicem nestane. Jsou to zřeknutí se dědického práva, odmítnutí
dědictví, vzdání se dědictví, pro dědickou nezpůsobilost nebo z důvodu vydědění.

Na závěr autor tohoto článku uvádí, že dědické právo upravené v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je
velmi obsáhlé, je upraveno 245 základními ustanoveními - paragrafy, nehledě na odkazy na další ustanovení tohoto
zákoníku, případně na jiné předpisy. Účelem tohoto článku je v podstatě stručná informace o dědění ze závěti.
Čtenáři se mohou v podrobnostech obrátit o vysvětlení na notáře, advokáta anebo též na autora tohoto článku, který
působí na středisku Rady seniorů v Ostravě. Poradenství v RS v Ostravě je bezplatné. U notáře, advokáta se za
informace platí poplatek.                                                                          JUDr. Jiří Zachara, Rada seniorů Ostrava

___________________________________________________________________
Nečekané setkání v Tatranské Lomnici 

Využili jsme nabídku rekreace v Tatranské Lomnici v mimosezónním období.
Nejeli jsme s cestovní kanceláří, ale pobyt  jsme si zajistili přes internet a do
hotelu se dopravili samostatně vlakem. Regiojet nás dovezl do Popradu a pak
jsme již využili průkazku na vlak pro seniory nad 65 let. Ta umožňuje cestování
zdarma. Již cestou vlakem jsme se kochali pohledem na zasněžené vrcholky
hor.  Těšili  jsme  se  na  procházky,  které  využijeme ke  keškování.  Plán  byl 
připraven a byli  jsme zvědavi,  jaké překvapení  připraví  počasí  a zda bude
stačit naše fyzická kondice. 
Hotel Morava je po částečné rekonstrukci, každý pokoj má své příslušenství.
Měli  jsme  zaplacenou  polopenzi,  ale  hotel nabízí  i  bezplatný polední bufet 
s polévkou a chlebem. Po příchodu do hotelu Morava v Tatranské Lomnici
jsme byli  velmi překvapeni, když jsme potkali  vedoucího ZO 12 Martinov –

Pavla Klímka. Zjistili jsme, že jsou tady na stejném pobytu s cestovní kanceláři  MLK Tours. Nakonec u večeře se nás sešlo
z naší MO SD ČR Ostrava  osm členů. Čtyři ze ZO 12 Martinov, dva se ZO 05 turisté a dva ze  ZO 07 Kačeři. Bylo to nečekané
setkání. Na zájezdě do Zakopaného jsme si udělali společné foto.                                                   Text a foto Daniela Prošková
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Markéta Dočekalová: 

Rychle a bezbolestně
Napínavý román odehrávající se v současné
Praze nám nabízí zamyšlení nad tím, jak by
mohly dopadnout naše životy, kdybychom si
mohli přát vše „rychle a bezbolestně“.

Nela Rywiková: 
Dům číslo 6 
Detektivní příběh se odehrává v nedávné
době v polorozpadlém domě někde v bý-
valém areálu vítkovických železáren. Čty-
ři sousedé zde žijí své nezajímavé osudy,

než dojde k zločinu.

Evžen Boček: 

Poslední aristokratka
Český  šlechtic  hrabě  Kostka  z Kostky  se
vrací z New Yorku zpět do rodné země pře-
vzít  rodinné  sídlo.  Porevoluční  Čechy  mu
připraví spoustu komických situací.

Jean-Michel Gienassia:

Vysněný život Ernesta G. 
Román  popisuje  životní  pouť  českého
lékaře židovského původu, který se vrací
po absolvování studií v Paříži do Česko-
slovenska.  Život  v totalitním režimu mu

připraví spoustu absurdních situací.

         Připravily Lenka Hoření a Irena Juřinová, KMO, pobočka Opavská 6111, O.-Poruba

Jubilanti v 3. čtvrtletí 2015  
         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

7 Dvořáková Danuše 01 7 Filipová Hermína 11 9 Kusák Otmar  01
7 Strachotová Marie 01 8 Blaská Marta 01 9 Klosko František 01
7 Janečková Štěpánka 02 8 Bauerová Marie 01 9 Sováková Věra 01
7 Mrowiecová Elena 04 8 Zlomková Jiřina 04 9 Vozková Jindřiška 02
7 Podešvová Věra 04 8 Macenaurová Marie 04 9 Krčmařová Marie 04
7 Kadlčáková Jiřina 04 8 Bednárková Věra 05 9 Kaštovská Jarmila 04
7 Rýdlová Vlasta 04 8 Bezděková Ladislava 06 9 Kiša Přemysl 05
7 Wernerová Libuše 05 8 Polláková Marie 09 9 Leštinská Marie 05
7 Hrabcová Svatava 05 8 Machníková Jana 09 9 Lubeníková Ludmila 05
7 Čechová Alena 05 8 Šubertová Marie 09 9 Augustová Marie 09
7 Vávrová Věra 06 8 Fiurášková Marie 09 9 Navrátilová Zdeňka 09
7 Bunczek Helmut 10 8 Malát Zdeněk 09 9 Štverka Josef 10
7 Tomiová Magdalena 11 8 Václavíková Jiřina 11 9 Tumlířová Anna 11
7 Mičková Božena 11 8 Krečmerová Věra 12 9 Vala Josef 11

9 Carbolová Helena 12

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