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Výstava k Mezinárodnímu dni rodiny ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy 
Ostravská  městská  orga-
nizace  Senioři  ČR  ve
spolupráci  s Knihovnou
města Ostravy uspořáda-
la  při  příležitosti  Mezi-
národního dne rodiny vý-
stavu ručních prací. Ver-
nisáž se uskutečnila 15. května 2018 za pří-
tomnosti  členů  uvedené  městské  organi-

zace, především z řad vystavovatelů, dále náhodně příchozích čtenářů knihovny. Vzácnými hosty byli náměstek pri-
mátora statutárního města Ostravy Mgr. Michal Mariánek (foto 1) a Ing. Pavel Gluc,
předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. 
Před zahájením vernisáže naše členky Mojmíra Sucháčková a Daniela Prošková pro-
váděly pro zájemce výuku pletení a háčkování, což bylo součástí výstavní akce. Ta
byla plánována od 15. do 18. května, ale vzhledem k instalaci výrobků v uzamče-
ných zasklených vitrínách mohly být rukodělné výtvory vystavovány déle, a to až do
4. června. Mezi vystavovatelkami nescházely naše známé šikulky Marie Valošková
ze ZO 02, ze ZO 04 Mojmíra Sucháčková, Gertruda Niklová, Adéla Seidlerová, He-

lena Nohavová,  Alena Torčíková, Libuše Střelková a Anna Pinterová, dále Eva Kotarbová a Marie Ryšavá ze ZO
05, Christa Hanšutová ze ZO 09, Dana Námešná ze ZO 11, ze ZO 12 pak: Marie Nožičková, Miroslava Grygarová,
Ludmila Stebeláková, Vlaďka Kudělková, Helena Fáberová, dále Miluše Bergerová ze ZO 13 a Anna Rivolová. 

Poděkování patří Evě Kotarbové a Mojmíře Su-
cháčkové za nápadité instalování všech výrobků
a Zdenku Kudělkovi za dopravu exponátů vlast-
ním autem do KMO. Z ohlasů návštěvníků a zá-
pisů v knize návštěv je možno doložit, že se vý-
stava velmi líbila a setkala se s obdivem k šikov-
nosti a důvtipu tvůrců jednotlivých exponátů. 
Děkujeme všem vystavovatelům za reprezentaci

MO Seniorů ČR a dále hlavně Mgr. Miroslavě Sabelové, ředitelce Knihovny
města Ostravy, za umožnění uspořádat naši výstavu v atraktivním prostředí
ústředí KMO v budově u Sýkorova mostu a také za dojednání vystoupení ne-
jen žákyň Základní umělecké školy Edvarda Runda. Vystoupili: Magda Bohušová (učí na ZUŠ E. Runda a na Ja-
náčkově konzervatoři Ostrava), žačka Simonka Žmolíková (housle) a její babička, dále Marie Horáčková (učí obor
klavír na JKO), Martina Žolnerčíková společně se svou maminkou (flétna) a Jana Žolnerčíkovou (kytara). Za po-
moc děkuji i kolektivu nápomocných knihovnic.              Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová, Daniela Prošková

 Upozorňujeme  všechny,  kdo  hodlají  zaslat  články  k otištění  v  tomto  Zpravodaji,  aby  je posílali  na mailo-
vou adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím
stroji, ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 1. září 2018.
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Cesta seniorů za poznáním polských památek a historie  
Ostravská městská organizace Senioři ČR zorganizovala na den
10. května 2018 jednodenní zájezd do Polska, a to do měst Wa-
dowice a Kalwaria Zebrzydowska.
Wadowice jsou místem četných návštěv turistů (foto 2, 3). Leží
na půl cesty mezi Bialsko Bialou a Krakowem. První písemná
zmínka je dochována z roku 1327. Město je známé jako rodiště
papeže Jana Pavla II., občanským jménem Karol Wojtyla. 
Prohlédli jsme si městečko, rodný dům Jana Pavla II., baziliku
Obětování Panny Marie, ve které je v postranní lodi překrásná
socha Jana Pavla II. v nadživotní velikosti. Pokračovali jsme do
poutního místa Kalwarie Zebrzydowska, zapsaného v r. 1999 do
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zdejší kláš-
ter  je  jednou  z nejdůležitějších  církevních  památek  v Polsku.

Slavnostní procesí,  jež se koná během velikonočního týdne,  navštíví tisíce poutníků, kteří  během své návštěvy
prochází poslední cestou Ježíše Krista od Pilátova soudu až po Golgotu. 

Po prohlídce klášterních budov (foto 1) se nabízí možnost poznat několik
zdejších křížových cest. Způsobů, jak projít kalvárii, je hned několik. Nej-
známější a poměrně dobře značená je cesta Ježíše Krista, na které je 28
zastavení  anebo  cesta  Matky  Boží
s 24 zastaveními. 
V Kalwarii  Zebrzydowské  ovšem
nejde pouze o klášterní budovy, kte-
ré jsou nádherné a mají status jed-
něch z nejpůsobivějších  architekto-
nických děl, stejně důležité je  vyu-
žití zdejšího krajinného potenciálu,

práce s ním při stavbě jednotlivých budov a jejich konkrétní zasazení do zdej-
ší krajiny.
Ještě jsme měli v úmyslu prohlédnout si střed města Bialsko Biala, ale vzhledem k velikosti našeho moderního
autobusu nebyla možnost v úzkých málo průjezdných jednosměrných uličkách zastavit. Máme se na co těšit příště.

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Výlet do stále obdivuhodného státního zámku Lednice 
Zájmová organizace 04 si připravila výlet do státního zámku
Lednice. Při jeho prohlídce těžko uvěříte, že obdivujete letní
sídlo pánů z Lichtenštejna. Skutečně, tato monstrózní pohád-
ková budova sloužila šlechtě jako „chata“.  Vyjížděli sem už
zjara, ale na podzim se vraceli do pevného sídla ve Valticích.
Přesto si tu nechali vybudovat topení, luxusní umývárny, lož-
nice, jídelny a taneční sály. Potrpěli si na své umělecké sbírky
a kde to šlo, vystavovali své trofeje z cest po Africe a Asii.
Velkou část původního vybavení, nejkrásnější portréty, cenné
kousky nábytku, šperkovnice a ozdoby si v roce 1943 odvezli

do Lichtenštejnska. I tak máme ještě i dnes co obdivovat, ať je to krásné schodiště vyřezané z jednoho stromu a na
něm 4 živočichy (pravděpodobně znázorňují jména řezbářů, která nejsou nikde písemně zachována). 

Lednický zámek získal dnešní podobu  v letech 1846 až 1858. Je vysta-
věn ve stylu tehdy moderní anglické gotiky.
Od roku 1996 je Lednice jako součást Lednicko-valtického areálu za-
psána na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO.
Je tady opravdu co obdivovat - Zámek Lednice, Zámecký skleník, Mi-
naret, Janův hrad, sochy z písku. Dále je možno využít projížďku v ko-
čáře, plavbu na člunu. 
Byl to opravdu nezapomenutelný výlet. 

Vlasta Heřtusová, foto Dana Litnerová
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Činnost Klubu důchodců Martinov od března do května 2018
Rád bych vás seznámil s nejzajímavějšími akcemi našeho
klubu důchodců v uvedeném období.
Jako každoročně jsme soutěžili v bowlingu o Pohár starosty
obce.  Ti,  kteří  pravidelně trénují,  soutěžili  a  ti  druzí  jim
moc fandili. Utkalo se 12 družstev. Putovní pohár po záslu-
ze získal tým TJ Sokol. Všichni si pak pochutnali na dobré
pizze a vynikajících domácích dortech, které obdrželi vítě-
zové a s ostatními se podělili.
Pravidelné setkání většiny našich žen a také několika mužů
(tzv. Babinec) bylo v březnu zaměřeno na výrobu veliko-
noční výzdoby. Ochotně nám poradila a naučila nás pěkně
zdobit vyfoukaná vejce Dagmar Pavlusová ze ZO 13.
Někteří z nás se zúčastnili přednášky o významu a léčivých účincích různých druhů panenských olejů. Měli jsme
možnost si je zakoupit nebo objednat.
Při návštěvě Senior Pointu v Ostravě jsme se na přednášce dozvěděli, jak se chovat a co dělat při požáru v rodin-
ných domech a také v panelákových bytech. Mnozí z nás navštívili velikonoční výstavu v Nové Bělé, velikonoční
jarmark v Rožnově pod Radhoštěm, v Klimkovicích i v Ostravě na Masarykově náměstí.
V dubnu jsme navštívili  Planetárium Ostrava,  kde jsme si vyslechli  zajímavou přednášku Vesmír pro seniory -
Cesta za miliardou hvězd. Byl to audiovizuální pořad pod věrnou napodobeninou hvězdné oblohy s hvězdami, sou-
hvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem aj. Naše Planetárium je třetím největším v ČR a je součástí Hornicko-
geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. 
V hasičské zbrojnici v Martinově se konala třídenní výstavka rukodělných
výrobků, která měla velký úspěch a navštívilo ji 177 zájemců. V naší kro-
nice máme 31 děkovných a pochvalných zápisů. Vystavovalo zde své práce
nejen mnoho členek a členů KD Martinov, ale zapůjčily nám svoje výrob-
ky i ženy z ostatních organizací, také z KD Plesná, Nové Bělé a ze školky
na Robinzonce. 
Nezapomněli jsme na sovětské vojáky, kteří padli při osvobozování Marti-
nova a uctili jsme  jejich  památku vzpomínkovou akcí  a  položením květů
u pomníku.
V hojném počtu jsme byli u stavění máje jak u hasičské zbrojnice, tak i na hřišti TJ Sokol.
Na pravidelné schůzce začátkem května proběhla velmi zajímavá přednáška policistek o tom, jak se senioři mohou
bránit v nebezpečných situacích, jak zajistit bezpečí svých domovů, byly nám nabídnuty řetízky a kukátka na dveře
včetně montáže, a to zdarma. Také jsme si mohli zastřílet z pistole na terč, ale výsledky se ukázaly na počítači. 
Několik našich členů se zúčastnilo zájezdu do Polska, kde navštívili Wadowice, což je rodiště papeže Jana Pavla II.,
a Kalwarii Zebrzydowskou. 
Své výrobky naše ženy zapůjčily také na výstavu rukodělných prací, která se konala v  Knihovně města Ostravy.
Stejně jako každý květen se i letos uskutečnil zájezd KD. Tentokrát jsme se podívali do Valašského muzea v přírodě
v Rožnově p. R. Navštívili jsme Mlýnskou dolinu, stálou expozici Jak jde
kroj,  tak se stroj.  Po zajímavých zážitcích jsme jeli  navštívit  Marlenku,
výrobnu medových dortů a jiných sladkých produktů. 
Poslední větší akcí bylo sportovně společenské odpoledne na hřišti TJ So-
kol. Soutěžilo 6 tříčlenných družstev v činnostech odpovídajících možno-
stem seniorů (šipky, hod míčkem do škopku, kop do branky a pod.). Pro
hosty i soutěžící se o občerstvení a technické zázemí (stoly, lavice, sluneč-
níky) vzorně postarali členové TJ Sokol Martinov. Patří jim poděkování za
jejich práci a snahu. Díky zaslouží také martinovští hasiči, kteří nám při-
vezli ukázat svou techniku a seznámili nás s funkcemi a použitím někte-
rých přístrojů, hadic a pod. 
Chtěl bych rovněž pochválit mladé zdravotníky ČČK Ostrava Barboru Klenovou a Adama Kocmánka za jejich in-
struktáž o umělém dýchání. 
Podle svých zájmů členové navštěvují koncerty vážné i populární hudby zejména v Klimkovicích, v Polance i jinde.
Chodí do divadla, na výstavy a někteří se pravidelně účastní turistických výšlapů do Beskyd i Jeseníků.
Na závěr bych všem občanům Martinova chtěl popřát mnoho krásných zážitků na dovolených.
                                                                                                                         Zdeněk Kudělka, foto Anna Teličková
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Turistům se ZO 05 Radost se stále více líbí bowling
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Naši  čiperní  členové  si
už několikrát  v letošním
roce - a sice 19. 3., dále
30.  4.  a  také  21.  5.,  us-
pořádali turnaj v bowlin-
gu. Pokaždé je velký zá-
jem  jak  hrajících,  tak
fandících účastníků.  Poprvé hráči  obsadili  dráhy dvě,
podruhé již bylo soutěžících třináct, a proto využívali
dráhy  tři.  Na  bowling  chodíme do  známé restaurace
Vltava v Porubě.

Dne 30. dubna 2018 soutěžící překvapili zajímavým oblečením. Hráli v nových slušivých zelenkavých tričkách,
které jsme si nechali vyrobit na sportovní příležitosti, jichž během každého roku
není málo. Na triku je nápis ZO 05 turisté Radost - Senioři ČR, p. s., Ostrava.

Barevný  vzhled  obrázku  botiček  na
zadním dílu velmi vkusně navrhla naše
členka Eva Kotarbová.  Koupi  nových
triček  a  potisk  zajistily  Ladislava  Je-
melková a naše vedoucí Marie Ryšavá. 
Pro zajímavost uvádím, že 30. 4. první
tři místa obsadili: Ladislava Jemelková
(získala 324 bodů), Kostas Beredzas (je to náš častý host a čekatel  na
členství,  299 bodů),  Marie  Ryšavá (285 b.).  Nejlepší  hráči  dne 21.  5.:
Lada Jemelková (331bodů), Milan Starý (325 b.) a  Jiří Vyplel (310 b.).
Všechna setkání na bowlingu zdárně zařizuje Milan Starý. Všichni senioři,

kteří jsou schopni dvě hodiny bojovat, se těší na další utkání a ostatní je určitě přijdeme povzbuzovat. Všem zúčast-
něným patří velký obdiv a těšíme se na příští souboj!                        Ludmila Vrbová, foto Jiří Vyplel a L. Vrbová

Poděkování 
V listopadu  2016
založil  Jaroslav
Gřeš novou turis-
tickou  skupinu  -
ZO 13 Pohoda při
tehdejší ostravské
městské organiza-

ci  Svazu  důchodců  ČR (nyní  Senioři
České republiky).
Za  velmi  krátkou  dobu  získal třicet
jedna členů a stal se jejich vedoucím.
Vzhledem k svému současnému zdra-
votnímu stavu se však  rozhodl, že tuto
funkci ukončí k 30. dubnu 2018. 
Pod jeho vedením jsme ušli stovky ki-
lometrů  a  získali  nové  přátele.  Proto
bychom mu chtěli  touto cestou podě-
kovat za vzorné vedení skupiny a po-
přát  hodně zdraví,  sil  a  spoustu krás-
ných zážitků na dalších výletech. 

Jaroslav Gřeš bude i nadále naším čle-
nem, určitě nám bude dobrým rádcem
a pomocníkem při dalších aktivitách.

   Turisté ze ZO 13 Pohoda

Radostná cesta seniorů a dětí do Rožnova
 

Cílem naší cesty s dětmi Mateřské školy O.-Muglinov na výlet byl tentokrát
nejstarší (od r. 1925) a nejnavštěvovanější areál Valašského muzea v přírodě
Rožnov p. Radhoštěm s prohlídkou Dřevěného městečka. Neustále je tam co
prohlížet a obdivovat. Tentokrát jsme my dospělí i děti mohli obdivovat nový
dvoreček, ve kterém jsme viděli vyřezávaná domácí zvířátka. Navštívili jsme
jednotlivé objekty, které znázorňují způsob života na malém městečku v ob-
dobí od poloviny 19. st. až po první čtvrtinu století dvacátého. Přestože byl
slunný den, bylo nám ve stínu stromů příjemně a mohli jsme si společně i za-
sportovat a navzájem se povzbuzovat. O odměny za soutěže pro děti se po-
staraly naše obětavé členky. Dagmar Pavlusové (ZO 13) vyrobila sladké bon-
boniérky,  Miluše  Bergerová  (ZO  13)  předala  sladkosti  -  tyčinky,  Olga
Kočařová (ZO 12) zajistila plyšáčky, Mojmíra Sucháčková (ZO 04) uháčko-
vala roztomilé zajíčky. Magistrát města Ostravy nám k tomuto účelu poskytl
propagační předměty - a to pastelky, Ostravské omalovánky a lízátka. Děti se
radovaly z dárečků. My dospělí jsme zase od učitelek dostali vlastnoručně vy-
robené keramické dárečky. Takže radost byla na obou stranách. Společně jsme
poobědvali v příjemném prostředí hotelu Koruna v blízkosti skanzenu a všem
nám chutnalo. Po návratu už před školkou na děti čekali rodiče a ty jim pře-
dávaly  radostně  své  zážitky  z výletu.
Jako vždy byly děti ukázněné, dopro-
vodní výchovní pracovníci se o ně vel-
mi pěkně starali, takže nebylo potřeba
ani pomoci z naší strany. 
Děkuji všem našim účastníkům za vel-
mi pěkný den, který jsme prožili spo-
lečně a udělali radost dětem.  

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Zajímavá keška s příběhem - Kometa
Do konce dubna nalezli členové ZO 07 Kačeři již 2500 keší. Proto je
stále obtížnější najít v nejbližším okolí nějakou novou. Jsme omezeni
i našimi fyzickými možnostmi. Nemůžeme hledat keše s vyšší obtíž-
ností, které jsou na stromech, na skalách apod. Proto jsme přivítali,
když malá skupinka ostravských Kačerů začala zakládat každých 14
dnů novou keš na písně Jaromíra Nohavici. Problém je ale v tom, že
všechny jsou ,,mysterky“ a to znamená vyluštit nějakou šifru a pak te-
prve dostaneme souřadnice, na kterých je keš (krabička) ukryta. Za-
ujala nás hned ta první, Nohavicova Ostrava: Kometa. Jaromír No-
havica složil tuto píseň v roce 1986, kdy byla vidět Halleyova kometa,
a šifra zněla:  ,,hledal  až nalezl  v hvězdářských triedrech tajemství,
která teď….“ Musíte rozluštit, abyste našli kešku. Najít číslo planetky,

která byla spatřena na Kleti 19. srpna 1982. Vypadá to jednoduše, ale při hledání na internetu jsem zjistila, že v roce
1982 nebyla jediná. Až planetka s číslem 6539, pojmenovaná na počest Jaromíra Nohavici - českého zpěváka, bás-
níka a skladatele, kterou objevila Z. Vávrová, mne ujistila, že jsem našla tu správnou. Pak už bylo řešení jednodu-
ché: že bude keš ukryta někde v blízkosti  Planetária Ostrava (dříve
Hvězdárny a planetária  Johanna Palisy),  jsme tušili  již od počátku,
souřadnice tomu nasvědčovaly.
K ,,odlovu“ jsme se vydali za pěkného jarního počasí a mysleli jsme
si, že to bude jednoduché. V  lese  je ale signál vždy horší a GPS uka-
zovala přesnost 10 m. Opravdu jsme chvíli  ohledávali  každý strom
v okruhu nejméně 50 m, protože GPS nás tahala z jednoho místa na
druhé. Nakonec jsme kešku našli daleko od pozice, kterou označovala
GPS. No a radost byla jako vždy veliká. Na závěr aspoň kousek z tex-
tu písně, která je pěkná: ,,Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, zmizela jako
laň u lesa v remízku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků.“                                    Text a foto Daniela Prošková

Velká návštěvnost a příznivý ohlas na výstavu ručních prací v Martinově
Zájmová organizace 12 - senioři z Mar-
tinova,  uspořádala třídenní  výstavu ru-
kodělných  prací  v hasičské  zbrojnici.
Vystavovali zde nejrůznější, krásné vý-
robky  -  pletené,  háčkované,  vyšívané
z různých materiálů a technik provede-
ní. Dále pak obrazy malované, vyšíva-

né. Edit Ševčíková (ZO 10) zde také vystavila svou knihu. Nejvíce vy-
stavovatelů bylo z Martinova, a to jmenovitě Marie Nožičková, Helena Fáberová, Zdenka  Klímková, Miroslava

Křížková, Lýdie Bujnochová, Bohumila  Javůrková, Anna Maňasová, Alena Přílučíková,
Miroslava Grygarová, Milada Malíková, Jarmila Pazderová, Vlasta Závodská, Vlaďka Ku-
dělková.  Seniory z Martinova podpořily i  děti  z tamější  mateřské školy,  které doplnily
výstavku svými výtvory. Také tam vystavovaly tři ženy z Plesné, které spolupracují s klu-
bem v Martinově. Z ostatních ZO zapůjčily své výrobky: Dagmar Pavlusová (ZO 13), Ma-
rie Nawratová (ZO 13), Miluše Bergerová (ZO 13), Dana Námešná (ZO 11), Emilie Va-
šenková (ZO 09), Růžena Gřešová (ZO 05), Marie Ryšavá (ZO 05), Mojmíra Sucháčková

(ZO 04), Alena  Berková (ZO 04), Adéla Seidlerová (ZO 04), Helena
Nohavová (ZO 04), Gertruda Niklová (ZO 04), Alena Torčíková (ZO
04), Marie Valošková (ZO 02) a Anna Rivolová. 
Bylo opravdu co obdivovat. Děkujeme Martinovským za uspořádání
výstavky prací seniorů obvodu Martinov a ostatních členů MO Senioři
ČR. Velká návštěvnost a příznivé ohlasy jak občanů Martinova, tak
členů městské organizace jsou důkazem toho, že si  lidského umu vá-
žíme a obdivujeme jej.  Ocenění navíc patří  všem ženám, které při-
pravily velmi chutné občerstvení  pro návštěvníky výstavy,  což také
přispělo k velmi přátelské a příjemné atmosféře.                                              Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová
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Ocenění spolku Počteníčko a setkání s prezidentem Milošem Zemanem
Spolek  Počteníčko  získal  za  projekt  Počteníčko  s ba-
bičkou  čestné  uznání  v rámci  Ceny  hejtmana  Morav-
skoslezského kraje za společenský přínos. Zástupce to-
hoto spolku Ivan Sekanina byl pozván na pracovní oběd
s prezidentem  republiky  Milošem  Zemanem,  který  se
konal dne 16. května 2018 v Třinci.
Klub důchodců v Martinově má z ocenění velkou radost,
vzhledem k tomu, že  tři naši členové jsou zapojeni do
činnosti v uvedeném projektu a pravidelně předčítají dě-
tem v nemocnici pohádky a také seniorům v domovech
důchodců.  Jsou  to:  Milada  Malíková,  Rudolf  Malík,
Oldřiška Kočařová.
Klub důchodců v Martinově jim touto cestou děkuje za
jejich záslužnou činnost.     

Christa Hanšutová, foto archiv

 ● ● ● ● ●

Mimořádné úspěchy našich žen na krajské soutěži ve Frýdku-Místku
Dne 19. května se ve Frýdku-Místku konal 1. ročník Krajských sportovních her,
a to v  areálu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy,
Frýdek-Místek, který uspořádala Krajská rada Senioři ČR Moravskoslezského
kraje.  Soutěže  se  zúčastnilo  celkem  8  šestičlenných  týmů.  Naši  městskou
organizaci reprezentovala dvě družstva. 
Tým pod vedením kapitánky Marie Nawratové (ZO 13): členky Šárka Herma-
nová (ZO 13), Mojmíra Sucháčková (ZO 04), Vlasta Verlíková (ZO 04), Jana
Homolová (ZO 04), Jana Otrubová ZO 04.
Družstvo pod vedením kapitánky Aleny Berkové (ZO 04) - členky Marie Plu-

haříková (ZO 04),  Anna Babičová (ZO 04), Helena Jungová (ZO 04), Vlasta Heřtusová (ZO 04), Eva Konečná (ZO
10), získalo krásné 3. místo. 

Dále byly hodnoceny jako jednotlivci sportovkyně z obou družstev. Celkem zís-
kaly v jednotlivých sportovních disciplinách: věková kategorie ženy nad 70 let -
zlaté medaile Anna Babičová (2),  Eva Konečná (2),  stříbrné medaile Helena
Jungová (1), Anna Babičová (2), Eva Konečná (1), věková kategorie ženy do 70
let - zlaté medaile Marie Nawratová (1), Jana Otrubová (1), Marie Pluhaříková
(1), stříbrné medaile - Marie Pluhaříková (2), bronzové medaile - Alena Berko-
vá (1), Šárka Hermanová (1), Marie Pluhaříková (2).
Vyhodnoceným blahopřejeme a děkujeme všem účastníkům za vzornou repre-
zentaci městské organizace SČR.         Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

● ● ● ● ●

Cestovatelské zážitky Klubu seniorů Nová Bělá 
Klub seniorů Nová Bělá společně s příznivci a přáteli se
10. května vypravil na dlouho plánovaný výlet na hrad
Pernštejn. Počasí přálo, ale cesta byla delší, než se plá-
novalo. Na hrad jsme dojeli se zpožděním, ale vše bylo
předem zařízeno, vstupenky připraveny, takže jsme mo-
hli  začít prohlídku hradu. Průvodce  vyprávěl,  vyprávěl
a odpovídal na naše dotazy. Po skončení prohlídky jsme
si zakoupili upomínkové předměty a nezapomněli se vy-
fotografovat. Náročnou prohlídku zvládli všichni. Naše
cesta pokračovala do Rudky u Kunštátu, kde se nachází
malá jeskyně Blanických rytířů se zážitkovou zahradou.
Celý den se vydařil a už se těšíme na další cestovatelské
zážitky.                        Hana Kokešová, foto Josef Vala
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Připravuje se
18. srpna - další  ročník Setkání
na hranici.  Zúčastníme se akce,
kterou  tentokrát  organizují  se-
nioři  z  Polska ve městě  Bialsko
Biala.

5.  září  -  pořádáme  jednodenní
výlet do Brna a okolí.

19. září – uskuteční se 15. ročník
vědomostní  soutěže  Co  víš,  co
znáš,  zaměřený  na  100.  výročí
vzniku Československa.

Na 22. září jsme pozváni Morav-
skoslezskou  krajskou  asociací
Sport pro všechny ke spolupráci
a  zapojení  se  v  rámci  projektu
Sportovní  hry  seniorů  do  Pust-
kovce.

O všech akcích vás  budou  po-
drobněji a včas informovat  ve-
doucí  zájmových  organizací  ne-
bo  zástupci  zvoleni  do  výboru
MO Senioři ČR.

● ● ● ● ●                                        

Bude vás zajímat
Moravskoslezský  kraj  hledá  nej-
lepší knihovnici nebo knihovníka.
Udělí  jim  ocenění  nazvané  Kni-
hovnická  K2.  Projekt  vznikl  na
podporu knihovnictví a jeho spo-
lečenského  i vzdělávacího  význa-
mu. Čtenáři i zaměstnanci kniho-
ven mohou své oblíbené knihov-
níky navrhovat  k  ocenění  do 20.
července  2018  tak,  že  napíši  do
Moravskoslezské vědecké knihov-
ny v Ostravě na mailovou  adresu:
seda@svkos.cz.
Vyhlášení výsledků a předání oce-
nění  se  uskuteční  v říjnu  2018
u příležitosti Týdne knihoven. 
Soutěž  pořádá  Moravskoslezský
kraj  ve  spolupráci  s Moravsko-
slezskou  vědeckou  knihovnou
v Ostravě.
Nominované  bude posuzovat  ko-
mise  složená z  členů výboru pro
kulturu a památky MSK a  zástup-
ců MVK v Ostravě aj.           (kot)

Druhý ročník velikonočního výšlapu na Bílou horu
I  když  počasí  bylo  chladné,
vydala  se  skupina  turistů  ZO
13  Pohoda i s několika vnou-
čaty do Štramberku. Navštívili
jsme jeskyni Šipka,  odkud byl
krásný  výhled  na  Štramber-
skou  trúbu.  Následně  jsme
pokračovali  lesními  cestička-
mi až na vršek kopce. Prochá-
zeli  jsme  kolem  soch  a  byst
sv.  Václava,  Františka  Palac-
kého, Leoše Janáčka, T. G. Masaryka, Bedřicha Smetany ap. Na paloučku
kopce  nad  vyhlídkou  na  lom  Kotouč  následoval  skutečný  ,,šmigrust“.
Turistky byly pořádně navoněné i vyšlehané, což zřejmě očekávaly, a tak
nekladly ani žádný odpor. Zřejmě byly spokojené. 
Za odměnu nechyběla velikonoční vajíčka, zajíčci a koláčky. Jarka Černá
připravila pochoutky v podobě ,,velikonočních nádivek“. 
Samozřejmě, že  jsme si dali i ,,po zdravotních kalíšcích“, což k velikonoč-
ním svátkům také patří. Neopomněli jsme si nakoupit tradiční štramberské
uši i jiné dobrotky. 
Historické centrum města Štramberk s valašskými roubenkami z 18. a 19.
století je nazýváno Moravský nebo Valašský Betlém. Část turistů s radostí
vyšlapala na 40 m vysokou věž - Štramberskou trúbu, přičemž vyhlídková
plošina je vysoká 17 m. Po polední přestávce, spojené s obědem a občer-
stvením, jsme se rozdělili na dvě skupiny.  Zdatné turistky (divošky) vyšla-
paly cestou plnou jarních vonících kytiček k rozhledně vysoké 43 m na
Bílé hoře. Ti méně zdatní (lenoši) se vydali k nádraží ve Štramberku. Obě
skupinky se setkaly ve vlaku na kopřivnickém nádraží, kde opět byla i sku-
pina Kámoši, ti jsou z Přerova, Šenova a z Ostravy. 
S touto turistickou vycházkou jsme byli všichni velice spokojení. O příš-
tích Velikonocích si výlet určitě zopakujeme. 
Skupinu ZO 13 vedla Jarka Černá, která jako vždy z akce připravila krás-
nou fotodokumentaci (viz snímek nahoře). Vřelé díky.          Jaroslav Gřeš

Velikonoce oslavili výletem i turisté ZO 05 Radost
O velikonočním pondělí turisté zamířili z Kun-
čic  p.  Ondřejníkem  do  restaurace  Koliba  pod
Stolovou, kde měli kupodivu i v tento státní svá-
tek otevřeno i dopoledne. Po nezbytném občer-
stvení šli zpět, ovšem jinou trasou, a to kolem
známého golfového hřiště.  Slavnostní  naladění
sice posílili kalíškem pro zdraví ale ještě v če-
ladenských lázních u vynikající kávy a zákusků.
Nevadilo jim zubaté sluníčko ani fakt, že tento-
krát  šli  v  poměrně
málo početné skupi-
ně,  protože  mnoho
jejich kolegů ze ZO
05 zrovna plnilo své
rodinné  povinnosti.

Čekalo  například  doma  na  koledníky,  či  jim
rozdávalo velikonoční výslužky. Každému se asi líbilo, co si vybral.     

Eva Kotarbová, foto Jiří Vyplel 
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Hotel Sacher
Rodica Doehnertová

Kniha vykresluje život společenské sme-
tánky  na  konci  éry  rakousko-uherského
císařství. Synonymem blahobytu je vídeň-
ský hotel Sacher. V něm se setkávají dva
nesourodé manželské páry:  princ a prin-
cezna  Traunsteinovi  a  berlínští  naklada-
telé Marta a Maxmilian Aderholdovi.

Tajemství tří žen
Mária Ďuranová

Libuše statečně roky snáší manželovu pří-
lišnou šetrnost a sobectví. Když jejich děti
vyletí z rodného hnízda, rozhodne se za-
čít nový život. Nečekaně se však vyhrotí
vztah  jejích  dvou  dcer.  Podaří  se  jí  po-
stavit mezi nimi most? Odhalí se při tom
utajovaná minulost?

Počátek
Dan Brown

V pořadí  už páté  napínavé dobrodružství
profesora R. Langdona, známého z knihy
Šifra mistra Leonarda. Velkolepá prezen-
tace nové technologie  se  změní  v totální
chaos, který ho donutí prchnout. Na cestě
vytyčené  uměním  i  tajemnými  symboly
Langdon dojde k šokujícímu objevu.

Mezi dvěma Kimy: na studiích v KLDR

Nina Špitálníková

Severní Korea - tajemná diktatura, země,
která  nechce nikoho k sobě pouštět.  Ko-
reanistka Nina Špitálníková ji ale dvakrát
navštívila. Jako jedna z mála na světě zís-
kala  studijní  pobyty  na  Kim  Il-songově
univerzitě za vlády obou posledních vůd-
ců Kim Čong-ila a Kim Čong-una.

Jubilanti v 3. čtvrtletí roku 2018 
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

8 Blaská Marta 01 9 Částková Ludmila 05 8 Bergerová Helga 09
7 Dvořáková Danuše 01 7 Fildánová Marta 05 7 Klimšová Helena 10
9 Klosko František 01 7 Hrabcová Svatava 05 8 Pirhala Ladislav 10
7 Janečková Štěpánka 02 9 Kiša Přemysl 05 9 Adamusová Vladimíra 11
8 Czorniaková Karla 04 9 Leštinská Marie 05 7 Filipová Hermína 11
8 Dospěl Miloš 04 8 Bezděková Ladislava 06 7 Mácha Jaroslav 11
7 Kadlčáková Jiřina 04 9 Němčíková Svatava 06 7 Rydrych Karel 11
9 Kaštovská Jarmila 04 7 Pyrdeková Helena 06 7 Tomiová Magdalena 11
8 Kořistková Zdeňka 04 7 Vávrová Věra 06 7 Válek Stanislav 11
9 Krčmářová Jarmila 04 9 Beránková Zdeňka 09 9 Fáberová Helena 12
9 Madenská Pavla 04 9 Brdová Marta 09 9 Hudáková Marta 12
9 Otrubová Jana 04 8 Fiurášková Marie 09 7 Frydryšková Pavla 13
7 Rýdlová Vlasta 04 9 Fojtíková Marie 09 8 Kozelský Robert 13
7 Vašíčková Pavla 04 8 Oslzlová Zdeňka 09 7 Premusová Zdeňka 13
9 Seidlerová Adéla 04 7 Volný Jiří 09 9 Rišková Dana 13
7 Čechová Alena 05

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