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          Akce, které proběhly 

Natáčení pořadu Zpívá celá rodina zhlédli i členové naší městské organizace 
Šest  našich  členů  a
čtrnáct  z  městské  orga-
nizace  Svazu  důchodců
ČR ve Frýdku-Místku se
17. února 2015 zúčastnilo
neobvyklé  akce  v  Brně.
Předsedkyně  Krajské  ra-
dy  SD  ČR  Jihomorav-
ského  kraje  Mgr.  Alena
Kudličková  pozvala  zá-
stupce  Krajské  rady  SD
ČR  Moravskoslezského

kraje na  natáčení  televizního  pořadu  Zpívá celá rodina. Před natáčením jsme využili také  možnosti  prohlédnout si
v Brně sídlo Senior pointu a navštívili jsme výstavu světově proslulého fotografa Jana Saudka a jeho bratra Káji
Saudka,  českého  malíře  a  komiksového  kreslíře.  Děkujeme  předsedkyni  KR  Svazu  důchodců  ČR  Moravsko-
slezského kraje Zlatušce Paršové za umožnění účasti na této akci a Aleně Kudličkové za pozvání.    Anna Pinterová
                                                                              

Sladká exkurze v Marlence
Díky organizátorovi exkurze Pavlu Medňanskému a jeho pomocnici Aničce Žídkové se turisté ze ZO 05 mohli
podívat 4. 3. 2015 do podniku Marlenka ve Frýdku-Místku. Seznámili se nejen se sladkostmi, jež se tu vyrábějí, ale

i s historií firmy založené v r. 2003 Arménem Gevorgem Avetisjanem a jeho sestrou. Dozvěděli
se, že zprvu domácké, ruční pečení dortů Marlenka, podle arménských tradičních receptů, nahra-
dila moderní výroba. Poptávka po originálních sladkostech si vyžádal stavbu jedinečného závo-
du. Byl otevřen v roce 2009 v Lískovci. Výstavba stála přes 330 mil. Kč. Ve výrobní hale byla
umístěna unikátní linka délky 80 m, jediná svého druhu na světě. Za 1 hod. se na ní vyrobí 1000
kusů klasických dortů. 
V r. 2014 byla k původní stavbě přistavěna další dvoupatrová hala (náklady přes 250 mil. Kč),
kde  byly  instalovány automatizované  linky  na  výrobu  Napoleonků  a  kuliček  Marlenka.  Do
současnosti bylo vytvořeno více než 200 pracovních míst. Výrobní proces jsme z části viděli, ale

nemohli jej fotit. K exkurzi patřily odborný výklad pracovníka závodu a ochutnávka výrobků i vynikající armén-
ské kávy. Náklady na občerstvení pokryla vstupenka za 70 Kč. Vše, co jsme viděli a ochutnali, stálo za to!

Eva Kotarbová

► 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 po-
době, napsané na psacím stroji, ručně apod. 
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Aktivní senioři - nová schránka keškařů připomíná výsadbu stromů
Městská  organizace
Svazu  důchodců  ČR
v Ostravě  má  novou
zájmovou  organizaci
Kačeři. Zabývá se geo-
cachingem. Její členo-
vé,  aby  propagovali
práci naší MO SD ČR
Ostrava,  založili  keš
(schránku) Aktivní se-
nioři. Je věnována všem ostravským seniorům a seniorům Ka-
čerům, kteří  si  našli  zálibu v geocachingu a některé obtížné
kešky už pro ně nejsou dostupné. V listingu (popis keše) se
píše:  „Rok 2000 byl  vzácnou příležitostí  k výsadbě stromů,

které zkrášlí a zlepší naše životní prostředí. Mottem programu výsadby stromů milénia je slogan Tisíc stromů pro
nové tisíciletí. 
Program vznikl ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti. Této iniciativy se chopili espe-

rantisté - členové MO Svazu důchodců v Ostravě-Porubě spolu se studenty Gymnázia
Olgy Havlové. Dvě lípy byly 9. dubna 2002 slavnostně vysazeny v blízkosti Gymnázia
Olgy Havlové a sídla MO SD ČR.
Za podpory Úřadu městského obvodu O.-Poruba byly obě lípy doplněny balvany, na
které byly upevněny smaltované tabulky, a bylo upraveno celé okolí. V Ostravě-Porubě
tak rostou dvě lípy, které zasadily 2 generace. Nejstarší generace - důchodci a nejmladší
generace - studenti gymnázia.“  (na 1. snímku členové MO Svazu důchodců ČR při 10.
výročí zasazení stromů)                                                                               Stanislav Prošek

O humor nebyla nouze, oslavili jsme letošní MDŽ
V Domě dětí a mládeže v Porubě (ul. M. Majerové) oslavila
turistická organizace ZO 05 Mezinárodní den žen (stalo se
10. března). Sešlo se tam čtyřicet členů a členek ZO. Někteří
přítomní pánové si s hrdostí oblékli zástěrky a ochotně po-
máhali s přípravou a hlavně roznáškou občerstvení. Každou
turistku obdařili i milým úsměvem. Příprava zdařilé akce dala
zabrat ovšem i ženám. Před-
sedkyně  ZO  05  -  Marie
Ryšavá  upekla  pro  všechny
vynikající zákusky, chlebíčky
s  Maruškou  připravily  Jana
Vyplelová a Irena Zdrálková.
Pánové  Jaroslav  Gřeš,  Ota
Řeháček  (foto  vpravo),  Jiří

Vyplel (foto vlevo),  Jirka Chýlek, Josef Běnek a
Zdenek  Malát  (za  dohledu  Trudky  Kulhánkové)
vařili  kávu a graciézně obsluhovali  oslavenkyně.
Losy prodávala Jana Rusová a Jiřina Klubusová. O
losování  dárků  přinesených  do  tomboly  se  po-
starali Ota Řeháček a Jarda Gřeš. 
Mužům to moc slušelo v zástěrkách i bez nich při
rozdávání  květin.  O  legraci  nebyla  nouze.  Nej-
starší  turistky  dostaly  od  ZO kytičku  růží,  další
pak  sněženky  (ty  ,,vykouzlila“  Karla  Julinová).

Ocenění si zasloužila i připomínka historie Mezinárodního dne žen, jejíž existence
sahá až do roku 1907. Vystoupil s ní Jarda Gřeš. Předsedkyně ZO 05 Marie Ryšavá (na 1. snímku druhá zprava)
mohla být spokojená, vše klaplo. Spolu s ostatními se může těšit na další oslavu!                              Eva Kotarbová
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Mladí duchem: Aktivity Jiřího Hanibala a Josefa Schindlera na i-portálu
Na únorové výborové schůzi městské organizace  Svazu dů-
chodců ČR v Ostravě jsme měli  vzácnou příležitost  pobla-
hopřát vedoucím Ing. Josefovi Schindlerovi (ZO 06)  a Jiřímu
Hanibalovi (ZO 08). Jejich aktivity byly zařazeny do projektu
Mladí duchem (www.mladiduchem.cz).
Obsahem tohoto internetového portálu jsou informace o akti-
vitách seniorů v celé České republice, v zařízeních sociálních
služeb a nejrůznějších sdruženích, klubech apod. Jde o texty,
fotografie a video spoty z jednotlivých akcí. Projekt si klade
za cíl, snadno dostupnou formou blízkou mladším generacím
(Internet, Facebook), prezentovat schopnosti a vitalitu senio-
rů. Tak např. i konkrétní příbuzní, kteří obvykle nemají dost

času své blízké na-
vštěvovat,  mohou
na Internetu (Facebooku) vidět, co dokáže jejich babička či dědeček.
Generálním  partnerem  je  firma  ABENA,  dalšími  partnery  jsou  MK
Market a HEMAX. Mediálními partnery jsou POLAR televize Ostrava,
Magnusfilm a časopisy Sociální služby a Rezidenční péče. Porota, která
vybírala  účastníky  k  zařazení  do  projektu,  má  zkušenosti  z  různých
společenských oblastí. Jedná se o známé osobnosti: např. Jan Přeučil -
herec, Mudr. Radim Uzel - sexuolog, gynekolog, pedagog, Mgr. Tomáš
Magnusek -  filmový režisér a producent,  Jana Hrutková -  stylistka a
vizážistka  (my  ji  známe  z  projektu  Kočka  60+),  PhDr.  Karolína
Friedlová  z  Institutu  bazální  stimulace  a  Ing.  Václav  Džambík,

koordinátor projektu, který předal oceněným dárky od sponzorů. 
Děkujeme Jiřímu Hanibalovi a Josefu Schindlerovi za skvělou reprezentaci MO SD ČR.                Anna Pinterová
                                                                                                                                                     

Výroční schůze ZO 05 v Třebovické roli a vyhlášení nejlepších turistů roku 
Dne 13. ledna se v restauraci Třebovická role konala výroční
schůze ZO 05 turistika. Setkání také navštívila předsedkyně
naší městské organizace Svazu důchodců ČR Anna Pinterová,
která se mimo jiné kladně vyjádřila k aktivitám turistů. 
Předsedkyně ZO 05 Marie Ryšavá (stojící na snímku vlevo
vedle  své  zástupkyně  Anny Skovajsové)  ve  své  hodnotící
zprávě za rok 2014 mimo jiné uvedla:,,Měli jsme 53 výšlapů.
Také  pořádáme  týdenní  dovolené.  V  loňském  roce  to  byla
dovolená v Branné v Jeseníkách, dále také v Peci pod Sněž-
kou v Krkonoších.  Zajistila  je paní Valošková.  Jiní  členové
využili  možnosti  pobytu  v  Karlově  Studánce  v  Jeseníkách,
zajistil Jarda Gřeš.
Letos pojedeme do Tater, do Starého Smokovce, v počtu 36
členů ze ZO 05 a ze ZO 09. Ještě připravujeme pobyt na 4-6 dní na Pálavě, bude to buď Pavlov nebo Mikulov.
Další akce, kterých jsme se zúčastnili, byly: Sportovní hry, soutěž Co znáš, co víš, Senioři baví seniory, Mikulášské

odpoledne, bowling ve Vltavě, smažení vaječiny v „Zanzibaru“, opékání párků ve Studénce,
tvarůžky, oslava MDŽ, cvičení, plavání, návštěvy divadel, koncerty, přednášky apod. Bylo
toho mnoho.“
Na výroční schůzi bylo mimo jiné vyhlášeno i pořadí nejlepších chodců ZO 05. Na prvním
místě se opět umístila Melanie Kusynová. Mohla se radovat z dárků získaných za vítězství.
Za loňský rok ušla na výletech ZO 05 obdivuhodných 793 km. 
Pořadí do desátého místa: 2. Marie Ryšavá - 687 km, 3. Marta Fildánová - 654 km, 4. Alena
Kučínská - 603 km, 5. Karla Julinová - 536 km, 6. Ludmila Částková - 514 km, 7. Jiří Vyplel
- 464 km, 8. Jaroslava Keselyová - 452 km, 9. Edeltruda Kulhánková - 449 km a 10. Jana
Vyplelová  - 396 km.                                                                                         Eva Kotarbová
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 Akce, které se chystají  

■ Beseda s policií
Zájemci  se  mohou  zúčastnit  besedy
nazvané Chráníme sebe i své domo-
vy. Proběhne 29. dubna 2015 v Domě
dětí a mládeže v Ostravě-Porubě, M.
Majerové 1772. Začátek ve 14 hodin.

■ Zájezd s dětmi
V rámci  upevňování  mezigenerač-
ních  vztahů  se  uskuteční  5.  května
výlet členů MO SD ČR s dětmi Ma-
teřské  školy  Ostrava-Muglinov  do
Dobroslavic  a  Hlučína.  V programu
je návštěva  muzea panenek, na ranči
si prohlédneme zvířátka. Pro zábavný
program  využijeme celý areál.

■ Floria Kroměříž
Naše  MO  Svazu  důchodců  ČR
organizuje jednodenní výlet na výsta-
vu  FLORIA  do  Kroměříže,  a  to
v termínu 7. května 2015. Odjezd od
Domu  kultury  města  Ostravy  bude
v 7.00 hod. Cena zájezdu 250 Kč bez
vstupného. Zájemci se mohou přihlá-
sit  u  Aničky Pinterové.  Pozvánky a
bližší  informace  budou  předány  ve-
doucím jednotlivých ZO.

■ Pletení z papíru – zajímavý tip pro zručné
 

Členka  ZO  04  Mojmíra  Sucháčková
vyrábí krásné dekorativní i účelné vý-
robky z papíru. Jsou to různé krabičky,
obaly na květináče,  rámečky na foto-
grafie,  košíky,  zvonečky,  panenky,
sněhuláci,  andělíčci,  podkovičky  atd.
Ani si nevzpomenu na vše, co jsem u
ní  doma  viděla,  když  jsem  při-
pravovala  tento  článek  a  chtěla  něco
vyfotit pro ilustraci. 
Výrobě  se  věnuje  již  několik  let  a
opravdu to umí. Proto jsme ji poprosi-
li,  zda by naše členky nezasvětila  do
tohoto  umu  a  neudělala  takový  malý
kurz. Jsme rádi, že souhlasila. Protože
nevíme,  kolik  bude  zájemkyň,  při-
hlaste  se  u  svých vedoucích  jednotli-
vých ZO a všechny přihlášky se sou-
středí na sekretariátě. Podle počtu zá-
jemkyň  se  dohodne  termín,  případně
více.  V první,  úvodní  lekci  kurzu,  se
naučíme  dělat  ruličky,  ze  kterých  se
pak plete. Doma si zhotovíte potřebné
množství  těchto  ruliček  pro  vlastní
pletení,  které  se  uskuteční  v druhé  lekci.  Co  budete  pro  tento  kurz
potřebovat? Novinový papír, špejle, nůžky, nůž, lepidlo v tyčince. Pro
druhou lekci pak tavící pistoli. A hlavně hodně trpělivosti.

Daniela Prošková

Instruktáž Jak se stát Kačerem proběhne už v květnu
Naše zájmová organizace 07 Kačeři pořádá dne 16.  května
2015 v klubu MO  Svazu důchodců ČR (ul. Marie Majerové
1733/6, Ostrava-Poruba) malou instruktáž o tom, co všechno
je třeba udělat pro aktivní hledání pokladů s geocachingem. 
V úvodu bude krátká teorie a pak už budeme aktivně pra-
covat. Naučíme se, jak se přihlásit na internetu, poradíme,
jaké zvolit  přihlašovací  jméno,  abychom se stali  aktivním
Kačerem. Uvedeme několik nejdůležitějších zásad, které je
třeba dodržovat při hledá-
ní keší, čemu se vyhnout
v   začátcích,   jak   hledat
v  mapách  geocachingu.
Vše si názorně předvede-

me na počítači. K dispozici budou i manuály s podrobným návodem. Abychom si
všechno  ověřili  v  praxi,  vybereme  si  kešku  v  nejbližším  okolí  a  půjdeme  ji
společně hledat. 
Akce se mohou zúčastnit zájemci, kteří mají turistickou navigaci, nebo chytrý te-
lefon, ve kterém je navigace GPS. .

Abychom mohli vše dobře připravit a věnovat se všem, potřebujeme znát předem
počty zájemců. Přihlaste se u svých vedoucích ZO, kteří to nahlásí na sekretariát,
nebo u vedoucího ZO 07 Ing. Stanislava Proška. Těšíme se na vás.                                                 Daniela Prošková
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Jsou tu šance na zlepšení paměti každého z nás
Městská organizace Svazu důchodců ČR zorganizovala pro své členy kurz trénování paměti.
Probíhá v místnostech MO od 17. března 2015. Má sedm lekcí. Koná se vždy v úterý od 16.00
do 17.30 hodin.
Celý kurz vede certifikovaná trenérka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jog-
ging  - Mgr. Martina Pavelková.
Zájemci o akci se ještě nyní mohou přihlásit na sekretariátu MO Svaz důchodců ČR (Ostrava-
Poruba, Marie Majerové 1733). Každá lekce je velmi specifická. Postupně budou probrána tato

témata s několika informačními okruhy:
● Základní informace o paměti a mozku (Loci technika a kategorizace vizuální, verbální paměť /krátkodobá paměť/,
vytvoření seznamu 10 kategorií o 10 položkách).
● Česká přísloví a tvoření slov (sémantická paměť/dlouhodobá paměť/, verbalizace a komunikace).
● Jména a tváře, moje profese (asociace, vizualizace a koncentrace, epizodická paměť, pohybové cvičení, pantomi-
ma).
● Zapamatování textu (kreativita, technika počátečního písmene, vytvoření příběhu).
● Čísla a zapamatování abstraktních pojmů (asociace, vizualizace a vytvoření příběhu, zapamatování abstraktních
pojmů, cvičení na koncentraci).
● Myšlenkové mapy (pohybová a procedurální paměť, plánování činnosti).
● Paměťové háčky a mozkový jogging (kreativita, cvičení na koncentraci, hmatová a čichová paměť ).                red

Nepřehlédněte! 

Čerpání účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy za rok 2014

V souladu s vyhlášenými zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2014 byl předložen Svazem důchodců ČR, o.s., městskou organizací v Ostravě, projekt a přihláška na poskytnutí
dotace pro realizaci volnočasových aktivit ve prospěch seniorů statutárního města Ostravy.
Z celkových nákladů na realizaci předloženého projektu ve výši 392 000 Kč byla požadována účelová dotace ve
výši 255 000 Kč. Usnesením Rady a Zastupitelstva města Ostravy nám byla poskytnuta účelová dotace ve výši 150
tisíc Kč. 
Poskytnuté finanční prostředky byly plně využity v souladu s podepsanou smlouvou a byly předmětem provede-
ného závěrečného  vyúčtování v souladu s pokyny Magistrátu města Ostravy. Bez této dotace by nebylo možné rea-
lizovat naší činnost tak, jak tomu bylo v roce 2014.                                                                                 Jaroslav Šala

Hospodaření v roce 2014

celkové příjmy za rok 2014  248 738,53 Kč celkové výdaje za rok 2014 256 959,06 Kč

účelová dotace SMO  150 000,00 Kč kanc. potřeby (tonery, kanc. papír aj.)     6 941,00 Kč

členské příspěvky    21 000,00 Kč  nákup členských známek     8 400,00 Kč

příspěvek členů: finanční spoluúčast - zá-
jezdy

   73 561,00 Kč spotřeba energií (vodné, stočné, elektr.
energie), nájem 

  65 000,00 Kč

odměna za umístění v soutěži - RS MSK      1 980,00 Kč telefonní poplatky, internet   16 614,85 Kč

ostatní      2 197,53 Kč pronájem sálů pro konání spol. akcí   13 580,00 Kč

úhrada dopravného za zájezdy   95 303,00 Kč

vzdělávání - přednášky        849,00 Kč

osobní náklady - jedná se o mzdy pra-
covníků na  základě  uzavřených „Do-
hod o provedení práce“ (pokladní, úče-
tní,  uklízečka,  lektor  pro  práci  s  po-
čítači a internetem)

  36 884,00 Kč

                                                                                                   Jaroslav Šala
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 Představujeme 

V březnu loňského roku byl zvolen výbor a kontrolní a revizní komise Svazu důchodců ČR, o. s., Ostrava, městské
organizace. Postupně vás budeme seznamovat s jejich členy. 

Anna Pinterová - předsedkyně
Předkládá výboru náměty pro činnost městské organizace SD ČR Ostrava. Spolupracuje s ve-
doucími a členy jednotlivých zájmových organizací. Dbá o zapojení co největšího počtu čle-
nů  a  příznivců  do  akcí  pořádaných  městskou  organizací.  Prosazuje  různorodost  volno-
časových aktivit, a to v oblastech spolupráce mezigenerační, vzdělávání, pohybu, kultury. 
MO reprezentuje a zabezpečuje její propagaci v rámci spolupráce s ostatními seniorskými or-
ganizacemi jak v Ostravě, tak na krajské a celostátní úrovni, taktéž na Slovensku.

Ing. Jaroslav Šala - místopředseda pro ekonomickou činnost
Jeho práce je velmi náročná a důležitá pro řádný celkový chod naší organizace. Zpracovává,
sleduje a předkládá výboru hodnocení projektů a žádostí na Magistrát města Ostravy pro po-
skytování účelových dotací na podporu činnosti městské organizace SD ČR Ostrava. Spolu-
pracuje s pokladní,  účetní, kontrolní a revizní komisí. Pravidelně předkládá inventarizační
komisi podklady a zabezpečuje realizaci zjištěných výsledků. 
Je nápomocen při vyřizování písemností pro nejrůznější organizace spolupracující s naší MO

a důsledně sleduje nové informace na webových stránkách, které se týkají volnočasových aktivit.

Zdeněk Kudělka - místopředseda pro kulturně společenské aktivity
Je nápomocen při organizování všech společenských akcí pořádaných městskou organizací.
Kontroluje rozpočty na zájezdy zájmových organizací a městské organizace. Velmi zodpo-
vědně napomáhá při zajišťování programu a účasti členů na pořádaných akcích. V zájmové
organizaci 12, Martinov, organizuje pravidelně dva zájezdy do neznáma a spolupracuje s ve-
doucím na přípravě všech akcí.

red

Fotoreportáž z výletu ZO 09: Bystřice n. Olší - Vendryně - Babí hora - Třinec

Zúčastnila jsem se jako host březnového výletu na uvedené trase, který vedl Albín Koloczek. Cestou jsme viděli mnoho zajíma-
vých stavení a pěknou krajinu. Upoutal hlavně kostel sv. Kateřiny ve Vendryni, na jehož místě stál svatostánek už ve 14 století,
a kousek za ním technická památka - pece na výrobu páleného vápna z počátku 19. st., také třinecká nemocnice s upravenými
odpočinkovými plochami.                                                                                                                                        Eva Kotarbová
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 Informace z dědického práva 
Dědické právo - závěť
Nový občanský zákoník zasáhl téměř do každé oblasti našeho života. V dědickém právu, které je jednou z oblastí
soukromého práva, se změny dotýkají velmi výrazně každého občana. Jednou ze změn je návrat demokratických
institutů, které v minulosti z občanského zákoníku zmizely. Nově vznikla různorodost cest a způsobů, jak může
zůstavitel  rozhodovat  o  svém majetku  na hodně dlouhou dobu dopředu.  Cílem změn v dědickém právu je  též
předcházet neustálému štěpení vlastnictví a předcházet tak vzniku problémových spoluvlastnictví.  Dalším cílem
změn je podněcování zájmů občanů o pořizování závěti, uzavírání smluv, vyjadřování příkazů, podmínek atd. a tak
předcházet soudním sporům. 
Nově dědické právo není vůbec jednoduché. Je však mnohem lepší než to, co bylo před 1. 1. 2014. V tomto článku
chceme něco málo uvést, a to ve stručnosti, co je závěť. 
Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrtí osobně zůstavuje jedné či více osobám
alespoň podíl  na pozůstalosti.  Je často užívaným institutem, který se pořizuje pro případ smrti.  Závěť pořizuje
zůstavitel za sebe, je to jeho vůle. 
Závětí je několik druhů, a to vlastnoručně napsaná, strojově napsaná, závěť pořízená veřejnou listinou, závěť ústní,
závěť před starostou, závěť na palubě lodi nebo letadla, závěť při účasti v ozbrojeném konfliktu a ve vojenských
operacích. 
■ Závěť holografická - vlastnoručně napsaná je závěť, jejíž celý text zůstavitel musí napsat vlastnoručně. Musí v ní
jednoznačně uvést, že se jedná o závěť. Podepsat ji a uvést datum, kdy se tak stalo: Tuto závěť může napsat bez
jakýchkoliv svědků a uložit kamkoliv, avšak tak, aby po smrti zůstavitele byla k nalezení. 
■ Závěť  alografická  je  závěť,  kterou zůstavitel  nenapsal  vlastní  rukou,  ale  napsal  ji  na psacím stroji,  nebo ji
nadiktoval jiné osobě, která diktát zapsala. Tuto závěť musí zůstavitel vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky
přítomnými zároveň současně výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. 
■ Závěť pořízená veřejnou listinou, je to nejčastěji notářský zápis. Výhodou takto sepsané závěti je, že ji nelze
úspěšně zpochybnit. Výhodou je, že takto sepsaná závěť bude po smrti zůstavitele postoupena notáři, který vyřizuje
dědictví. Takováto závěť se eviduje v centrálním registru závětí. Tuto závěť nelze zničit ani pozměnit a zabránit její
realizaci. 
■ Závěť ústní lze pořídit pouze v případě naprosto nenadálé, mimořádné situaci, zejména v přímém ohrožení života.
Stačí,  že  ji  zůstavitel  učiní  před třemi  současně  přítomnými,  např.  před policisty  nebo záchranáři.  Tito  svědci
osvědčí zápisem obsah závěti. 
■ Závěť před starostou lze pořídit v případě, že je zde důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl
pořídit závěť ve formě veřejné listiny. V takovém případě může poslední vůli sepsat starosta obce, na jejímž území
zůstavitel pobývá, a to za účasti dvou svědků. 
■ Závěť na palubě letadla nebo lodi je v podstatě stejná jako závěť sepsaná starostou, jen s tím rozdílem, že se tak
děje před kapitánem nebo jeho zástupcem a dvěma svědky. 
■ Závěť sepsaná při účasti v ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích se zaznamenává před dvěma svědky.
Zaznamenává ji velitel jednotky nebo jiný důstojník.

Obsah závěti závisí pouze na vůli zůstavitele a je zcela na něm, co vše do závěti uvede, jakými slovy, jak bude závěť
dlouhá apod. Hlavní obsah závěti tvoří ustanovení, kdo dědí a co dědí. V obsahu novinek závěti je např. snížení
zákonného dědického podílu neopominutelného dědice a dědická substituce, která má dvě formy. Jedna z forem je
náhradní dědictví, které lze řetězit a které spočívá v tom, že náhradníkovi lze stanovit další náhradníky. Konečně je
v části substituce upraveno svěřenecké nástupnictví. Každý může ve své závěti použít tzv. vedlejší doložky, jinými
slovy upřesnit za jakých podmínek se bude dědit. Vedlejší doložky mají tři formy. 
■ První podmínka spočívá v tom, že při splnění podmínky získá z dědictví povolaná osoba stanovený majetek a
naopak, pokud podmínku nesplní, nedostane nic. 
■ Druhá podmínka je doložení času. Doložka času se váže k určité události, která v budoucnu nastat musí, např.
dovršení věku. 
■ Konečně třetí  vedlejší  podmínkou je  příkaz,  aby  dědic nebo odkazovník určitým způsobem konal,  nebo se
určitého konání zdržel. Vedlejšími doložkami může být cokoliv. Budou však neplatné, pokud budou nesplnitelné,
odporující  dobrým  mravům  nebo  veřejnému  pořádku,  zřejmě  obtěžující  nebo  nepřiměřeně  zasahující  do
osobních práv dotyčného.                                                                 JUDr. Jiří Zachara, Rada seniorů Ostrava

(Pokračování v příštím čísle. Dotkne se mimo jiné role svědků závěti, zrušení závěti aj.)
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Velikonoce - křesťanské svátky a lidová oslava jara
Obvykle  se  na  Velikonoce  těšíme  i  v  dnešní  uspěchané  době.  Přinášejí  pří-
jemnou změnu, která následuje po všedních dnech. Vzpomínáte si, co všechno
o Velikonocích víte? Připomeňme si alespoň něco. Celý velikonoční týden má
pojmenovány dny: Modré (někdy žluté) pondělí, Šedivé úterý, Popeleční středa,
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční, což je vždy  ne-
děle,  a  Velikonoční  pondělí.  Právě  k  pondělku  se  vážou  lidové  tradice.
Nejčastější je to pletení pomlázek a barvení vajíček. Někde se ještě chodí na
koledu, chlapci polévají dívky, aby ,,neuschly“, přitom je karabáčem švihají na
nejrůznější části těla. V některých koutech naší republiky se prý jednou za 4 léta
tato tradice obrátí a s karabáčem chodí dívky na kluky. Je to v přestupném roce.

Tradiční malovaná vajíčka - kraslice na obdarování, v dnešní době většinou nahrazují čokoládová vejce či různé
sladkosti. Je to škoda, protože ženská tvůrčí fantazie ještě nevymřela. A víte, že v symbolice Velikonoc se výrazně
uplatňovala červená barva?  Od ní  je  i  odvozován původ slova kraslice  (ze staroslovanského krasnyj,  krasniti).
Červenou kraslici si dívka nechávala pro hocha, na kterého si tajně myslela. A že k Velikonocům patří i něco na
zahřátí, to asi nikdo z nás nemá chuť nahradit!  
Ještě: Část z jedinečné atmosféry Velikonoc už prožili někteří členové MO SD ČR na akci, kterou pořádal Úřad
městského obvodu Ostrava-Poruba, a to 1. dubna v porubské Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, pod názvem
Velikonoční setkání seniorů.                                                                                                                   Eva Kotarbová

 Jubilanti v 2. 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

4  Suranová Václava 01 5  Matějčková Libuše 01 6  Wisniovská Marie 01
4  Sadovská Eva 01 5  Gálová Helena 02 6  Zachová Františka 02
4  Hažíková Anna 04 5  Španíková Jindřiška 04 6  Pinterová Anna 04
4  Hlaváčová Vlasta 05 5  Sýkora Břetislav 04 6  Štýbarová Milena 04
4  Babišová Jiřina 05 5  Svobodová Josefina 04 6  Rykrová Jindřiška 05
4  Čepová Květuše 09 5  Krátká Sijka 06 6  Šindlerová Zdeňka 06
4  Koloczek Albín 09 5  Sommerová Marie 06 6  Misařová Stanislava 09
4  Držka Vladimír 10 5  Valošková Miloslava 09 6  Kereszteová Anna 10
4  Rafaj Oldřich 10 5  Kalavský Milan 10 6  Gornisiewicz Arnošt 11
4  Bogdanská Bohuslava 11 5  Makarová Kateřina 11 6  Hronová Květa 11
4  Juchelková Naděžda 12 5  Mitych Antonín 11 6  Plotica Antonín 11
4  Kanatová Ludmila 12 6  Nožičková Marie 12 6  Musálek Jaromír 12

6  Šnirchová Marie 01
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