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Sportovní úspěchy členů městské organizace Senioři ČR v letošním parném létě

Víceboj ostravských seniorů 
Tento  víceboj  byl  pořádaný  v rámci
celoročních sportovních aktivit Ostrav-
ského  organizačního  centra  Seniors.
Proběhl dne 27. června 2018 ve spor-
tovním areálu ZŠ gen. Píky v Morav-
ské  Ostravě  ve  čtyřech  kategoriích:
ženy do 70 a nad 70 let, muži soutěžili
v  kategoriích  stejného věkového  roz-
lišení. 
Všichni  sportovci  nadšeně  bojovali

v těchto disciplínách:  košíková,  šipky,  petank, florbal,  kroužky,  kolečko,  snag golf,  tenisová raketa,  bollo  ball,
sprint, granát. Nejen soutěžili, ale také se při sportovním klání dobře bavili. To k podobným soutěžím vždy patří.

Z ostravské městské organizace Senioři ČR se
do soutěží  přihlásily  ženy ze  zájmových or-
ganizací 05, 13 a 14,  a to do obou věkových
kategorií. 
Soutěže probíhaly s velkým nasazením soutě-
žících, jak to u našich seniorů bývá zvykem.
Přítomní  diváci  i  jednotliví  sportovci  po-
vzbuzovali soutěžící družstva i jednotlivé je-
jich členy a členky. 
Celkem ve víceboji soutěžilo 34 žen v katego-

rii do 70 let a 18 žen nad 70 let. Muži v počtu 15 sportovců bojovali o co nejlepší
umístění pouze v jedné věkové kategorii. 

Úspěchy našich účastnic byly opravdu vynikající. Všechny ženy získaly medaile
za 1. a 2. místa. Zvlášť je nutno vyzvednout Vlastimilu Chlupatou ze ZO 05
(foto 1),  která  obdržela  nejvyšší ocenění v kat. šipky, košíková, tenisová raketa
a také jako nejlepší účastnice v kategorii žen nad 70 let. 
Marie Darmovzalová ze ZO 14 získala medaile za 1. místo v kat. košíková, flor-
bal, kolečko, raketa, sprint, granát a byla nejlepší v kategorii žen do 70 let. 
Všem našim medailistkám blahopřejeme a děkujeme za nás všechny. Je mi velmi
líto, že nemůžeme na tomto místě předvést i fotografie z přebírání medailí. 
Další poděkování - za zajištění pomoci při této sportovní soutěži, patří Janě Vo-

trubové, Janě Homolové, Marii Pluhaříkové a Aleně Berkové ze ZO 04.        Anna Pinterová, foto Helena Čiklová
(pokračování na str. 2)

 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 30. listopadu 2018.
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Sportovní úspěchy členů městské organizace Senioři ČR v letošním parném létě
(pokračování ze strany 1)

Sportovní hry v Trebišově
Krajská organizace  Senioři  ČR MSK dlouhodobě spolupracuje
s krajskými organizacemi Jednoty  důchodců Slovenska z krajů
Žilina  a Košice.  Právě košická  KO JDS  organizovala  ve dnech
6. až 8. 7. v Trebišově sportovní hry pod záštitou předsedy vlády
Petera Pellegriniho, místopředsedy vlády Richarda Raši a poslan-
ce  Národní  rady  Róberta  Puci,  na  které  jsme  byli  pozváni.
Všechny pozvané sportovce  přivítali  primátor  města  Trebišova
Marek Čižmár,  předseda  košické organizace  Jednoty  důchodců
Slovenska  Ján  Matúško  aj.  Soutěže  se  zúčastnilo  8  družstev
z Košic,  1  družstvo  z  kraje  Žilina,  1  tým  z Maďarska  a  naše
šestičlenné družstvo ČR z kraje Moravskoslezského. Soutěžilo se
v kategoriích: ženy do a nad 70 let, muži do 70 let a nad 70 roků.

Bylo připraveno 5 soutěžních disciplín: šipky, hod granátem na cíl, kop na branku, hod basketbalovým míčem na
koš, petank. Zúčastnilo se 100 závodníků, z toho 57 žen a 43 mužů. Pro zpestření programu byla soutěž pro ženy
rozšířena o hod válečkem. Tato disciplína byla velmi zajímavá a organizátoři dovedli slovně vtipně komentovat
výkony jednotlivých žen. Na zajišťování sportovních her včetně
doprovodného  programu  se  organizačně  podílela  MO  Jednoty
důchodců Slovenska z Trebišova. 
Všude bylo cítit příjemnou, vstřícnou, přátelskou atmosféru. I na-
še družstvo bojovalo, jak nejlépe jsme uměli. Neodjeli jsme úpl-
ně bez medailí, i když bychom jich určitě unesli více. Milan Sil-
vestr (foto 1 zprava)) získal v kat. do 70 let v hodu basketbalo-
vým míčem na koš krásné 2. místo a Ivan Paršo (foto 1 zleva)
zase v kategorii nad 70 let si vydobyl v petanku 3. umístění. Ani
ženská část našeho družstva nezůstala bez ocenění, podařilo se
mi získat 3. místo v petanku v kat. žen nad 70 let. 
Všem výhercům předával medaile primátor města Trebišova Marek Čižmár a krásné diplomy předseda KO JDS Ján
Matúško. Všechna družstva obdržela plaketu. Po slavnostním vyhodnocení jednotlivých soutěží nám zazpívaly a za-
tancovaly místní velmi dokonalé folklorní soubory. Celá tato pro organizátory velmi náročná akce nás všechny
utvrdila o potřebě setkávání se nejen v místě svého působení, ale také na mezinárodní úrovni.  Při loučení jsme po-
děkovali organizátorům a všem zúčastněným, kteří se o nás všechny velmi obětavě starali.  
                  
3. mezinárodní sportovní hry seniorů
16. až 19. června se v areálu TJ Lokomotiva Olomouc uskutečnily 3. mezinárodní sportovní hry Rady seniorů ČR.
Organizace se ujali  zástupci KRS Olomouckého kraje pod vedením předsedkyně Mileny Hesové. Soutěžilo 10
osmičlenných družstev nejen z ČR, ale i z Polska, Slovenska a Maďarska. Tým MSK byl nominován podle dosa-
žených výsledků na hrách ve Frýdku-Místku a Ostravě. Nás reprezentovaly Vlastimila Chlupatá (ZO 05) a Marie
Darmovzalová (ZO 14). Ženy i muži byli ve víceboji rozděleni do věkových kategorií, a to od 60 do 70 let a nad 70
roků. Závodilo se v disciplínách: šipky, hod granátem na cíl, hod kroužky, střelba florbalovou holí, golf, bollo ball,
petank, kolečko s břemenem, badmintonová raketa s míčkem a běh. 
Po skončení soutěží měli účastníci možnost prohlédnout si mnohá zajímavá místa v Olomouci a jejím okolí, jejichž
prohlídky zajistili organizátoři KR seniorů Olomouc. Ceny nejúspěšnějším sportovcům předávali společně premiér
Andrej Babiš, olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk a předseda Rady seniorů České republiky Zdeňek Pernes.

Celkové pořadí krajů: 1. místo Plzeňský kraj, 2. místo Moravskoslezský kraj,
3. místo Olomoucký kraj. Medailisté moravskoslezského družstva: 5x zlato -
2x Karel Moškoř (běh s raketou a běh s kolečkem), 1x Marie Darmovzalová
(běh s raketou), Václav Stanovský (šipky), Josef Fiala (golf), dále 3x stříbrné
medaile - 2x Josef Fiala (hod kroužky a bollo ball), 1x Karel Moškoř (golf), 5x
bronz - 2x Vlastimila Chlupatá (běh s raketou a bollo ball), 1x Marie Darmo-
vzalová (florbal), 1x Josef Fiala (florbal) a 1x Karel Moškoř (sprint na 70 m).
Navíc  Karel  Moškoř dostal  cenu pro nejlepšího  sportovce  mužů do 70 let.
Všem upřímně blahopřejeme a přejeme jim ještě mnoho krásných zážitků ze

sportovních výkonů.                                                                                                         Anna Pinterová, foto archiv
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Turistický zájezd na Oravu, Roháče a do termálních lázní Oravice

Další krásnou dovolenou na Oravě, v Roháčích a termálech Oravice v termínu od 16. do 22. 6. 2018 prožili turisté
ZO 05 Radost, kterou pro nás zorganizovala přes Cestovní kancelář A-Z Tour naše vedoucí Marie Ryšavá. Dalšími
účastníky byli turisté ze ZO 09 a 13. Cílem naší cesty byl Zuberec, hotel Tatrawest, kde jsme byli ubytováni a poz-
ději  odtamtud vyjížděli  za  krásami Slovenska a  také Polska.  Prvním cílem byl  Národní park Malá Fatra,  nej-
krásnější rokle Malé Fatry - Jánošíkovy diery. Naučná stezka vedla z Těrchové do Štefánové. Dolnými dierami jsme
se napojili na Nové diery přes skalní kaňon s vodopády a horskými bystřinami jsme dorazili na salaš Podžiar a do
obce Štefánové a odtud do Zuberce, vstupní brány do Západních Tater - Roháče. 
Ráno jsme vyjeli na plavbu na pltích po řece Oravě kolem Oravského hradu, a to trasu dlouhou 5 km z Hornej Le-
hoty a Oravského Podzámku. Odtud jsme absolvovali návštěvu hradu Orava, vystoupili až na vrchol hradu, kde by-
lo 693 schodů tam a zpět. Následovala návštěva Dolného Ku-
bína, prohlídka města a odjezd do dalšího cíle. Byla to Ku-
bínská hola, druhý nejvyšší vrchol Oravské Magury. Kochali
jsme se překrásnými výhledy na Malou a Velkou Fatru, Vy-
soké a  Nízké Tatry a  Velký Choč.  Po krátkém výstupu na
Minčol (1392 m) byl návrat k lanovce a cesta dolů k auto-
busu. Počasí přálo, byl to krásný den. 
Další výlet byl do Polska - do Zakopaného. Prohlédli jsme si
skokanské  můstky Wielka  Krokiew,  místní  tržiště,  centrum
města a někteří  Sanktuarium Zakopané. Následoval přejezd
do Chocholowské doliny, zdatní turisté dělali túru na polsko-slovenskou hranici přes Bobrovecké sedlo do Oravice.
Jedenáct turistů zdolalo tuto náročnou horskou túru. Ostatní odjeli autobusem na Oravici, kde se nachází na úpatí
Západních Tater Aquapark Meander s geotermální léčivou vodou. V následujícím volném dnu pro paní řidičku jsme
navštívili Muzeum oravské dědiny v Zuberci-Brestové. Návštěvníci zde mohou obdivovat stavby lidové architek-
tury nebo technické, jako hrčířskou pec či mlýn. Dominantou je dřevěný kostel z 15. století. Odpoledne byla pro-
cházka do Zuberce s výstupem na kopec Kýčera po křížové cestě. 
Následoval krásný ale náročný výlet do Roháčské doliny. Roháče tvoří nejskalnatější část Západních Tater. Patnáct
zdatných turistů ze ZO 05 vyšlapalo celodenní vysokohorskou túru za 7 hodin. Zdolali Roháčský vodopád, Roháč-
ská plesa s nádhernou scenérií s návratem k Ťatliakově chatě a došli zpět do Roháčské doliny. 
Další den byl výlet na lodi po Oravské přehradě až na Sla-
nický ostrov umění, jehož dominantou je nezatopený kostel
v obci Slanica,  která zůstala pod vodou. Z Námestova jsme
odjeli opět do termálních lázní a Aquaparku v Oravici. Tam
jsme se vyhřáli v termální vodě s různými tryskami, vyřádili
v ,,mořských“ vlnách a na toboganu. Čtyři zdatní turisté ab-
solvovali túru do Juráňovy doliny. 
Poslední den naší dovolené jsme se cestou domů zastavili na
Vychylovce a projeli úvraťovou železnicí. Následovala Stará
Bystrica se Slovenským orlojem a ,,drotárským“ muzeem. 
Máme nezapomenutelné zážitky a těšíme se na další  dovo-
lenou. Marie, dík za bezvadný zájezd, kde nám i počasí přálo
a sluníčko se s námi smálo.                                                         Libuše Závadská, foto Marie Ryšavá a Jiří Vyplel
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10. ročník Setkání na hranici s vynikající atmosférou
                                                                                                                                                                                          

L. Jemelková, J. Běnek a M. Starý

Jubilejní 10. ročník Setkání na hranici se-
niorů tří států (Slovenska, Česka a Polska)
tentokrát  zabezpečovali  poprvé  právě  se-
nioři polští. Připravili pro všechny účastní-
ky této velmi  zajímavé akce nesmírně bo-
hatý den na krásné zážitky, a to v Bielsko
Biale, v centru Euroregionu Beskydy. Je to
město,  které  bylo  založeno  v roce  1951
sloučením  dvou  sousedních  historických

sídel: slezského Bielska a malopolské Biale. Leží v polsko-česko-slovenském
pohraničí,  což  je  dalším rozhodujícím důvodem pro  výběr  tohoto  místa  ke
konání akce. 
V Bielsko Biale žije téměř 200 tisíc obyvatel. Ne nadarmo se městu říká malá
Vídeň  a je také ,,malou zemí“ Bolka a Lolka. 
Sdružení Euroregionu Beskydy rozvíjí aktivity města a jeho okolí již více než
10 let. Iniciuje a podporuje přeshraniční kulturní, sportovní a rekreační aktivity
v polsko-česko-slovenském pohraničí. 
Již od vystoupení z autobusu bylo o nás příkladně postaráno. Organizátoři  -
Městský úřad  Bielsko Biala, Akademia seniora Bielsko Biala a Centrum sportu
a rekreace Bielsko-Biala, pro nás připravili program, který splňoval všechny
předpoklady k naplnění té nejlepší zábavy pro seniory jak v oblasti  kultury, tak
sportovně rekreačních i vědomostních soutěžích. Doprovodný program před-
vedli zástupci tamní městské policie a nechyběla ani zdravotní záchranná služ-
ba. Setkání probíhalo ve výborné společenské atmosféře v hale BBROSSIR.
Zahájení se ujali zástupci pořadatelů z Akademie seniora Bielsko Biala pod ve-
dením Liliany Zarebinské a seznámili nás s návrhem, aby tlumočník překládal
do slovenského jazyka pro přítomné účastníky ze Slovenska i Česka. Tento ná-
vrh byl přijat, protože přítomní hosté z Česka nemají problém s porozuměním
mluvy ve slovenštině. 
V programu vystoupily folklorní a pěvecké soubory ze všech zúčastněných stá-
tů, a to v počtu tří souborů ze Slovenska, dvou vystoupení z Česka a pěti pol-
ských souborů. V průběhu prezentací jednotlivých kolektivů byli přítomní di-
váci dvakrát vyzváni, aby se zapojením do pohybů společného tance nejen na
jevišti ale také v hale přidali k tančícím seniorům. 
Už při vstupu do areálu bylo rovněž pamatováno na naše zapojení do zpěvu,
proto jsme k společnému pěveckému vystoupení obdrželi zpěvníky se známý-
mi českými, slovenskými i polskými lidovými písněmi, které jsme mohli bě-
hem dne několikrát využít. 
V průběhu Setkání na hranici bylo zájemcům také umožněno zapojit se do spo-
lečensko-naučné aktivity, v níž projevili svoje znalosti o regionu Beskydy. 
Všechny účinkující  soubory obdržely na závěr akce od pořadatelů pohár jako
ocenění za vystoupení.
K sportovně rekreačnímu soutěžení patřily: stolní tenis (tříčlenné družstvo - 2
muži a žena), petank (dvoučlenné týmy), řezání stromu ruční pilou (muž a že-
na), hod horalským kloboukem (smíšené páry), zatloukání hřebíků na čas (jed-
notlivci),  soutěž Tahej tahej pro ženy (pití piva na čas).  Soutěžní týmy tvořili
vždy zástupci seniorů Česka, Polska a Slovenska. V mezinárodní soutěži druž-
stev se našimi oceněnými stali: stolní tenis 3. místo - Ladislava Jemelková,
Josef Běnek a Milan Starý (ZO 05), petank 3. místo - Eva Řepíková a Ludmila
Stebeláková (ZO 12), hod horalským kloboukem na tyč 1. místo - Milan Starý
a Ladislava Jemelková (ZO 05).
Velkou pozornost věnovali pořadatelé zajištění občerstvení pro všechny účast-
níky. Ti měli možnost podle libosti se občerstvit kávou, vodou a koláči. V po-
ledne jsme všichni dostali guláš.                               
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10. ročník Setkání na hranici...

Na závěr této mezinárodní akce se uskutečnilo předávání cen vítězům jednotli-
vých soutěžních disciplín a na úplný konec potom předání putovního poháru
pro organizování 11. ročníku Setkání na hranici předsedkyni Krajské organiza-
ce Senioři české republiky Moravskoslezského kraje Zlatušce Paršové. Bude je
v příštím roce zajišťovat  právě tato  organizace.  Máme se proto na  co těšit.
Věříme, že také u nás budou hosté velmi spokojeni tak, jako jsme byli my na
setkání seniorů v polské Bielsko-Biale. Všichni jsme odjížděli domů s mnoha
zajímavými zážitky a vzpomínkami. 

                                Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Výlet do Brna a okolí 
Ve středu 5. září ostravská městská organizace Senioři
ČR uspořádala jednodenní zájezd do Brna a okolí. Za-
hájili  jsme  výstavou  děl  Alfonse  Muchy  Dva  světy  -
Slovanská  epopej  -  Plakáty  v areálu  Výstaviště  Brno.
Výstava kombinuje dva protipóly tvorby světoznámého
secesního  malíře.  K devíti  největším  plátnům  z cyklu
Slovanská epopej se vůbec poprvé přidává sbírka Mu-
chovy plakátové tvorby. Vznikla tak výstavní akce, která
nemá nejen v ČR, ale nikde v zahraničí obdoby. Mucha zasvětil práci na Slovanské epopeji
18 let, v roce 1928 ji představil ve Veletržním paláci v Praze. V r. 1930 dílo předvedl v Br-
ně, kam se po 88 letech opět vrátilo. Měli jsme možnost zhlédnout i sbírku plakátů, auto-

rovu komerční tvorbu. Výstava nás provedla sedmi Muchovými životními a uměleckými etapami, v nichž tvořil
nejen poutavé plakáty, ale také dobovou reklamu na nápoje, průmyslové výrobky a nejrůznější kulturní události.
Pověstný byl i tvorbou kalendářů. Výstava byla úchvatná, škoda, že na ni nebylo více času. 
Dalším místem našeho výletu se stal hrad Špilberk. Měli jsme zajištěného průvodce, což bylo pro nás dobré. Jeho
výklad byl velmi zajímavý a poutavý. Prohlédli jsme si kasematy, které byly postaveny v r. 1742. Původně sloužily
vojákům, mohly se tam ubytovat celé posádky, vešlo se do nich téměř 1200 mužů. Jižní část se používala na skla-
dování potravin a vojenských potřeb. Na věznici byly kasematy přestavěny po roce 1783, kdy císař Josef II. refor-
moval soudy i vězeňství. Špilberk byl určen pro nejhorší zločince z rakouských i českých zemí. Právě jako žalář ale
kasematy prosluly mnohem víc v první polovině 19. st., kdy platily za  nejtvrdší věznici v habsburské monarchii. Za
éry věznice vzniklo kolem ní mnoho povídaček a mýtů, které už v době otevření kasemat v roce 1880 nedávaly li-
dem spát. Většinou jde ale o lidovou bujnou představivost, která trvá dodnes. V rozlehlých chodbách jsme si pro-
hlédli stísněné dřevěné kobky (říkalo se jim josefínské), kde byli v okovech spoutáni nejtěžší zločinci. 
Výklad našeho průvodce byl opravdu přínosem pro celou prohlídku. Podařilo se nám navštívit i další významné
místo - památník Mohyla míru, který stojí na Prackém kopci v blízkosti města
Slavkova. Byl postaven v letech 1902-1912 na popud brněnského kněze Anto-
nína Slováka na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova roku 1805,
jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo svě-
tla“ - memento válek. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové
zóny slavkovského bojiště.  Jako součást prohlídky jsme měli  možnost zhléd-
nout netradičně pojatou multimediální expozici Bitva tří císařů podle historic-
kých podkladů. Během dne jsme získali nové poznatky, nebo jsme si připomněli
to, co jsme již někdy viděli. Těšíme se na další výlet.                                    Anna Pinterová, foto František Úlehla
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Připravuje se
9.  10.  -  Trénování  paměti
v 16 hodin v zasedací míst-
nosti  městské  organizace
Senioři  České  republiky
(M. Majerové 1733, Ostra-
va-Poruba).  

2. 10. - Oslava Dne seniorů,
Dům kultury města Ostravy,
od 13 hod. Organizuje Kraj-
ská rada seniorů MSK. 

27. 10. - Setkání v  Dobré,
pořádá  Krajská  organizace
Senioři  České  republiky
MSK. 

24. 11. -  Další ročník Spor-
tovně zábavného dne v tělo-
cvičně v Pustkovci.

O všech  akcích  vás  budou
včas podrobněji informovat
vedoucí našich jednotlivých
zájmových organizací.

● ● ●

Počítač pro všechny 

Ti, kdo se chtějí naučit pou-
žívat počítač či se zdokona-
lit v jeho užívání, mají šan-
ci!  Využijte  nabídku  naší
městské  organizace  Senioři
ČR a  hlaste se u Jaroslavy
Černé  (tel.  číslo  na  mobil
má 776 347 326). 
Přihlásit se do jejího kurzu
můžete i přímo v kanceláři
MO  SČR  (vždy  v  pondělí
od 9 hod.). 
                  Anna Pinterová

Výlet ZO 04: Poutní místo Velehrad a Baťův kanál 
Dne  4.  září  2018  jsme  navštívili  jedno
z nejznámějších  poutních  míst  Velehrad.
Jeho historie se začala psát před více než
800 lety, kdy do údolí říčky Salašky při-
šlo 12 cisterciáckých mnichů, aby nedale-
ko obce Velehrad (dnešní Staré Město) vy-
budovali klášter. Právě na základě polohy
dostal své jméno a záhy se stal nositelem
mnohem starší duchovní tradice, která sa-
há až do 9. století,  kdy na Moravu přišli
slovanští  známí věrozvěstové Konstantin
a Metoděj. Proto byl Velehrad nazýván „moravským Betlémem“. Populárním se
stal zejména v r. 1863, kdy si věřící připomínali 1000 let od příchodu soluňských
bratří. V roce 1985 byla bazilika vyznamenána zlatou růží od papeže Jana Pavla II.
Již po staletí na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž se v r. 1990 připojil papež
Jan Pavel II. V současnosti je Velehrad živé poutní místo, které je i centrem vzdě-
lávání a sociální péče. 
Dalším cílem našeho výletu se stal přístav Strážnice na Baťově kanálu. Baťův ka-
nál - průplav Otrokovice - Rohatec je his-
torická  vodní  cesta  vybudována  v letech
1935-1938 v délce 52 km, která spojovala
Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po
řece  Moravě,  jinak  uměle  vyhloubenými
kanály s řadou pohyblivých jezů,  plaveb-
ními komorami (kterých je 14) a dalšími
vodními stavbami. Na trase je 23 mostů. Hlavním po vodě dopravovaným mate-
riálem byl lignit z Ratíškovských dolů, které vlastnila firma Baťa. Na trase byla řa-
da unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí, lanovka na přitahování
člunů přes řeku Moravu. U každé plavební komory byl postaven typický „baťo-
vský“ domek pro obsluhu. V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km
opravena. Díky stavbě slovenského přístavu Skalice se stal Baťův kanál mezináro-
dní vodní cestou. 
V úpravách vodní cesty se bude pokračovat až do Hodonína a Kroměříže. Baťův
kanál není jen historicky zajímavou vodohospodářskou stavbou, ale je především
centrem sportovního, kulturního a společenského života.  Toto vše a ještě více zají-
mavostí jsme se dozvěděli od naší průvodkyně na lodi při plavbě, včetně poutavých
povídek a báchorek o bobrech, babičce a vodníkovi, kterému jsme zazpívali. Byl to
pěkný výlet a viděli  jsme mnoho zajímavého. Cestou nás provázel výrok Tomáše
Bati, který stojí k zamyšlení: „Nikdo neotřese trůnem naší práce, ať jest velký nebo
malý,  pokud  svoji  práci  budete  konat  v duchu  služby  člověku,  v duchu  služby
veřejnosti.“                                                                     Alena Berková, foto archiv

Sportovní hry Senioři České republiky Praha
Ve dnech 9. až 11. 7. 2018 se konal  5. ročník Sportovních her Seniorů
České republiky s mezinárodní  účastí z Ruska a Polska. Sportovní zápo-
lení probíhalo v areálu Policejní akademie České republiky v Praze Lhot-
ce za účasti 250 soutěžících a pozvaných osobností. Soutěžili muži a ženy
ve věkových kategoriích A (od 60-70 let) a B (nad 70 let), smíšená osmi-
členná družstva ve víceboji v 10 disciplínách: šipky, petank, florbal, ko-
lečko, golf, tenisová raketa, bollo ball, kroužky, hod granátem, běh. Spor-
tovní hry splňovaly všechny náležitosti včetně slibu rozhodčích. Tentokrát
nám nebyly hvězdy nakloněny a  náš tým MSK získal pouze 2 stříbrné

medaile,  což  nestačilo  na  medailové  umístění  v  rámci 15 soutěžících družstev. Blahopřejeme našim soupeřům
a máme se na co těšit do dalšího ročníku.                                               Marie Pluhaříková, foto Miroslav Skalka
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Krkonoše opět okouzlily nejen turisty ze ZO 05
K těm okouzleným  pat-
řila i Jana Rusová, která
ve  svých  poznámkách
napsala:  ,,Během  týden-
ního turistického pobytu
od 2. do 9. 9. 2018 jsme
byli ubytováni v Husově
boudě. Zájezdu se účast-
nilo 46 zájemců. 
Husova bouda se nachází
v  nejkrásnější  části  po-
hoří Krkonoše, k níž pa-

tří i jeho nejvyšší hora - Sněžka. 
Hned po příjezdu, za slunečného počasí, jsme se vydali na vycházku do Lesní
boudy. Večer někdo hrál karty a někdo kostky, jiní zase zpívali s Liduškou
Vrbovou u kláves. 
Každý den v sedm hodin ráno se konala rozcvička před chatou. Účast byla
dobrovolná. Pak nás mimo jiné čekal výlet k Hoffmanově boudě a výšlap
stezkou, která byla vybudována v korunách stromů. Vydali jsme se také k la-
novce na Černou horu. Ještě jsme zdolali pěknou naučnou stezku a vrátili se
zpět do místa ubytování v Peci pod Sněžkou. Ať jsme byli kdekoliv, obdivo-
vali jsme krásné výhledy. Večer se konala zajímavá beseda s vedoucím hor-
ské služby. 
Další hezký výlet lanovkou byl na Sněžku. Na vrcholu nás bohužel přivítal
silný vítr a bylo zataženo. Cestou dolů se už ale ukázalo sluníčko, takže jsme
se opět radovali z výhledů do krajiny. Potěšila nás také návštěva Jánských
Lázní. Lanovkou jsme se vyvezli na Portášky. Občerstvení účastníky výletu
čekalo v chatě Růžohorky. Večer jsme měli v Husově boudě dobrou zábavu.
Při hudbě se opravdu vydařila. Turisté se umí bavit! 
Někteří účastníci pobytu sbírali houby, borůvky a brusinky. Týden dovolené
se opravdu vydařil, zásluhu na tom má i většinou slunečné počasí.
Motto: Komu učarovala příroda, má pocit, že nic lepšího už nemůže být.“

Dodejme, že pobytu se zúčastnili i zájemci
ze ZO 9 (tři), ZO 13 (třináct) a také hosté
(deset). Jaroslava Černá, vedoucí ZO 13, po-
děkovala  Marii  Ryšavé  (ZO  05)  za  orga-
nizaci hezké dovolené. Předala jí malou po-
zornost.  Ocenění  se naše vedoucí  Maruška
dočkala i od vlastních ,,oveček“ hned po ná-
vratu při klubové schůzce 11. září, kdy jí za
všechny naše účastníky vyjádřila velký dík

Vlastimila  Chlupatá  a  předala  kytici  i  dárek.  Na  ozdobném srdíčku  bylo
napsáno: Máme tě rádi.                                      (kot), foto Marie Ryšavá

Bezpečná domácnost
Ve spolupráci se Senior Point Ostrava jsme
uspořádali  pro  členy MO Senioři  ČR zají-
mavou  přednášku  nazvanou  Bezpečná  do-
mácnost,  kterou provedli JUDr. Šárka Ben-
dová, předsedkyně karvinské z.  s.  Vějíř ži-
vota,  a  Mgr.  Vít  Dvořáček.  Byla  zaměřena
na bezpečné chování a požární ochranu v do-
mácnosti, o níž přednášel V. Dvořáček včet-
ně předvedení vhodných pomůcek proti pá-
dům a uklouznutí. Předvedl i jednoduché po-
můcky použitelné při požáru. Pozornost byla
věnována  též  radám  pro  zamezení  úrazů
elektrickým proudem, otravě jídlem, kyslič-
níkem uhelnatým. Důraz kladl na bezpečné
chování,  pomůcky  v koupelně  či  kuchyni,
kde vzniká nejvíce úrazů. 

JUDr.  Šárka Bendová velmi  poutavě infor-
movala  o  problematice  dědictví,  uzavírání
smluv,  exekucích,  insolventnosti.  Zdůrazni-
la, abychom se nenechali nalákat k telefonic-
kému uzavření  smlouvy.  Proběhla  i  bohatá
diskuse, protože toto jsou témata, která nás
zajímají a mají pro mnoho seniorů velký vý-
znam. Také nám odpověděla na dotazy. Ná-
sledovalo malé občerstvení  a předání  prak-
tických reflexních pásků i magnetek s logem
Vějíř života, což se stalo díky přispění spon-
zora Rotary Club Ostrava. Na závěr jsme do-
stali stručný, výstižný písemný přehled úko-
nů,  které  bychom  měli  dodržovat  -  velmi
praktický  rádce.  Odházeli  jsme  spokojeni
s novými informacemi.     Anna Pinterová,

foto Daniela Prošková 

I září ve znamení zdravého pohybu: Sportovní hry v Bílovci
12. 9. 2018 se konaly Krajské sportovní hry seniorů v Bílovci v 11 disciplínách, ve 4 kategoriích (ženy a muži do 70 let a nad
70 let). Naši členové získali tato ocenění: šipky (do 70 let) 3. místo Miluše Bergerová (ZO 13), nad 70 let 1. místo Karla Dos-
tálová (ZO 05), petank do 70 let 1. místo Miroslava Kutějová (ZO 12), nad 70 let 1. místo Jana Bernadyová (ZO 13), florbal
do 70 let 1. místo Miroslava Kutějová (ZO 12), 3. místo Marie Nawratová (ZO 13), hod kroužky do 70 let 2. místo Miluše
Bergerová (ZO 13), běh s kolečkem do 70 let 2. místo Marie Darmovzalová (ZO
14), nad 70 let 2. místo Karla Dostálová (ZO 05), snag golf do 70 let 3. místo
Marie Darmovzalová (ZO 14), běh s tenisovou raketou do 70 let 1. místo  Marie
Darmovzalová (ZO 14), nad 70 let 3. místo Karla Dostálová (ZO 05), bollo ball
do 70 let 3. místo Miroslava Kutějová (ZO 12), běh do 70 let 2. místo Marie
Darmovzalová (ZO 14),  nad 70 let 2. místo Karla Dostálová (ZO 05), hod na
basketbal. koš nad 70 let 3. místo Vlastimila Chlupatá (ZO 05), snag golf nad 70 let 3. místo Milan Komín (ZO 14), víceboj
ženy do 70 let 1. místo Marie Darmovzalová (Ostrava), 2. místo: Jana Richterová (Bílovec), 3. místo Kateřina Moškořová
(Dobratice), víceboj ženy nad 70 let 1. místo Karla Dostálová (Ostrava), 2. místo Emilie Vroblová (Bohumín), 3. místo Irena
Stachurová (Havířov).                                                                                                Anna Pinterová, foto archiv RS ČR MSK
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Rozbouřené vody
Danielle Steel

Román Rozbouřené vody je dramatickým
příběhem, ve kterém se osudy několika ci-
zích  lidí  spojí  díky  přírodní  pohromě
v New Yorku. 
Když  hurikán  udeří,  budou  totiž  muset
všichni zrušit své plány a utkat se s živel-
nou pohromou, jejíž sílu podcenili.

                        
Čarodějnice 
Camilla Läckberg

Zmizení holčičky ve Fjällbacky připome-
ne lidem v okolí děsivý příběh starý třicet
let. Tehdy zmizelo dítě, které později našli
zavražděné. Začíná tak novodobý hon na
čarodějnici.  To je námět dalšího thrilleru
královny  severské  krimi,  která  se  může
pyšnit i titulem Švédský autor roku.

Zdraví je v naší hlavě
Jarmila Mandžuková

„Až  80  procent  nemocí  ovlivňuje  naše
psychika,“  tvrdí  populární  propagátorka
zdravého životního stylu a stravy Jarmila
Mandžuková ve své nové knize. Jak se po-
stavit stresu či negativním emocím a po-
moci si tak i od fyzických problémů, na-
jdete v této knížce z nakladatelství Brána.

Dědina: pole, závist, chtíč a otčina
Petra Dvořáková

Petra Dvořáková je současná autorka pí-
šící knihy pro dospělé i dětské čtenáře. Zí-
skala už mnohá literárních ocenění včetně
Magnesia Litera. Nový román Dědina au-
torka  charakterizuje  jako  lehce  humorný
příběh jedné současné vesnice, vyprávěný
očima jejích obyvatel. 

Jubilanti v 4. 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

12 Karč Josef 01 11 Němčíková Alena 04 12 Fialová Božena 09
11 Vodičková Jana 01 11 Olahová Katarina 04 11 Jedličková Aloisie 09
12 Bednář  Josef 02 12 Pluhaříková Marie 04 11 Lenochová Blanka, PhMr. 09
12 Bergerová Dagmar 02 12 Rásochová Marie 04 10 Podroužková Bronislava 09
11 Čichoňová Jana 02 12 Skřičková Vladimíra 04 10 Čaňová Ludmila 11
11 Strakoš Libor, Ing. 02 12 Vojtecká Jana 04 12 Červený Karel 11
12 Škottová  Eva 02 12 Havelková Věra 05 11 Daněk Bohumil 12
12 Tabák Pavel, Ing. 02 12 Kotarbová Eva, Mgr. 05 11 Ďurák Jozef 12
11 Valošková Marie 02 10 Máchová Emilie 05 12 Grygarová Miroslava 12
10 Havel Miroslav, Ing. 02 11 Paprskářová Helena 05 12 Kanat Pavel 12
12 Sliška František, Ing. 02 12 Šlapková Emilie 05 10 Kupka Stanislav 12
10 Bradová Kateřina 04 10 Červeňová Miroslava 06 10 Kusynová Ludmila 12
12 Hauková Božena 04 10 Hajdíková Marie 06 10 Robenek Karel 12
12 Kaštovský Stanislav 04 10 Valachová Božena 06 12 Staňová Šárka 12
11 Kurková Dagmar 04 11 Bínová Květa 09 11 Přilučíková Alena 12
12 Krysličková Renáta 04 12 Doné Vratislav 09 11 Ščurková Magdalena 13
11 Martochová Zdeňka 04 11 Dostálková Danuše 09

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