
 

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

                                                                       Aby člověk důstojně žil a nebyl sám.    

Ročník 9.                                                                                                                                              Číslo 4/2022

    Vážení členové naší městské organizace Senioři ČR,

    děkuji vám všem za celoroční bohaté aktivity, které jsme společně zajišťovali 
    a prožívali. Do nového roku 2023 nám všem i našim rodinám přeji pevné zdraví 
    a mnoho radostí z dalších společných setkávání.
                                                                     
                                                                      Anna Pinterová, předsedkyně MO SČR

Zapojení do evidence 5 tisíc kroků pro zdraví
Rada  seniorů  České  republiky
uspořádala  pro  členy  zajíma-
vou  aktivitu  v rámci  podpory
zdraví pod názvem 5 tisíc kro-
ků pro zdraví,  která  probíhala
od dubna do října letošního ro-
ku. Připojily se také naše záj-
mové organizace 05,  07 a  09,
které  pravidelně  týdně  pořá-
dají  turistické  výlety.  Jednalo
se o dobrovolnou akci pro zdra-
ví a její jednotná evidence byla
velmi náročná vzhledem k úpl-
nosti výpočtů, které se uváděly
v počtu  kroků  v daném  dnu
s propočtem účastníků. K upře-
snění uvádím, že 5 tisíc kroků
představuje asi  4 km. Naši ši-
kovní členové ovšem bravurně
zvládli  výpočet  až do úplného

konce. Za sedm měsíců ušli turisté 14 492 875 kroků. K jejich zdatnosti jim blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
úspěšných kilometrů se svými kolektivy. Velké poděkování za zpracování výsledků patří Jarmile Kotulové, Bed-
řichovi Richterovi ze ZO 09, Boženě Riedlové a Marii Ryšavé ze ZO 05. Tento velký výsledek není ještě úplný
z důvodu nedodání podkladů k výpočtu z ostatních zájmových organizací.              Anna Pinterová, foto archiv ZO

Upozorňujeme  všechny,  kdo hodlají  zaslat  články k otištění v tomto Zpravodaji, aby je posílali na mailovou ad-
resu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím stroji, ruč-
ně apod. Uzávěrka textů do dalšího čísla je 10. března 2023.
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Setkání k mezinárodnímu Dni seniorů v Petřkovicích

Krajská organizace Senioři české republiky Moravskoslezského kraje uspořádala 8. října 2022 oslavu Dne seniorů.
Probíhala v pěkném sále kulturního domu v O.-Petřkovicích. Hosty byli Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MS kraje,

a Ivo Mikulica, starosta Petřkovic. Po slavnostním zahájení akce před-
sedou Krajské organizace SČR Oldřichem Pospíšilem a po vystoupení
přítomných hostů začaly kulturní program děti z místní základní školy.
Předvedly krásné pásmo tanečků, všechny s písničkami Hany Zago-
rové, zdejší rodačky, což bylo velmi milé. Zvláště dojemný byl závě-
rečný tanec školáků, který byl ukončen poskládáním písmen do slova
Hanička, doplněného velkým barevným srdcem. Mažoretky z Hlučína
předvedly dokonalé taneční kreace. Skupina ASTRA z frýdecké měst-
ské organizace Senioři ČR vystoupila s pásmem na téma cestování, ve
kterém tancem a písní prezentovala jednotlivé zajímavé země s nejzná-
mějšími letovisky. Svým nevšedním vystoupením roztleskala všechny
přítomné. 

Po dobrém jídle hrála k poslechu a tanci skupina Pohoda. O příjemně strávený den se postaraly členky výboru zák-
ladní organizace SČR Petřkovice.  Za jejich práci jim v závěru oslav poděkoval za všechny přítomné Oldřich Po-
spíšil.                                                                                 Anna Pinterová, foto Helena Čiklová, Jiřina Hamříková

Vzpomínka na kamarády a kamarádky - turisty
Listopadový čas dušičko-
vý  je  pro  většinu  z  nás
dobou, kdy s úctou a lás-
kou ještě intenzivněji vz-
pomínáme  na  své  nej-
bližší rodinné příslušníky
i dlouholeté přátele, kteří
už mezi námi nejsou. Dě-
láme  to  různými  forma-
mi.  Chodíme  za  svými
milými  a  vzpomínkami
na  ně  i  na  hřbitovy.  Na
hroby  klademe  květiny,

rozsvěcujeme tam svíčky. Jednu netradiční vzpomínkovou akcičku vy-
myslela Marie Ryšavá, vedoucí ZO 05 turistika Radost.  Dala jí po-
dobu nástěnky s fotkami členů naší organizace, kteří s námi už bohu-
žel nechodí na výlety, ani na pravidelné úterní schůzky, protože opus-
tili svět vezdejší (určitě neradi). Těch odešlých není málo. To je smut-
né, ale na nástěnce v našem sídle v Podroužkově ul. takto trochu ožili.
Díky Mariině iniciativě. Je to krásné, když přátelé nezapomenou.
                                                                    Text a foto Eva Kotarbová

TJ Sokol Pustkovec a my
Nejen členky Asociace sportu pro všech-
ny při  TJ  Sokol  Pustkovec  v  O.-Porubě
pomáhají MO SČR při sportovních hrách,
ale naopak i naše seniorky rády pomohou
při organizování her a zábavy hlavně pro
dětičky, které jsou součástí cvičení rodičů
s dětmi. Mikulášská zábava, uskutečněná
5. prosince 2022, je příkladem dobré spo-
lupráce. Potěšilo, že byla velmi zdařilá.

Text a foto Marie Kapicová
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Za krásou vánočních ozdob vyrobených v opavské Slezské tvorbě

Výrobní družstvo Slezská tvorba v Opavě bylo založeno v roce 1951. Zaměřilo se tehdy
také na výrobu tradičních skleněných, vyfoukaných a malovaných vánočních ozdob. Do-
dnes patří mezi jejich největší výrobce v ČR. Křehkou skleněnou krásou už okouzlilo mi-
liony lidí u nás doma i v zahraničí. Tajemství výroby vánočních ozdob poznaly 8. listopa-
du na exkurzi do výrobny i některé členky MO Senioři ČR díky zájezdu, jenž uspořádalo
Koordinační centrum seniorů Ostrava. Obdiv si zaslouží nejen jedinečné výrobky,  které
umocňují fascinující atmosféru vánočních svátků, ale hlavně trpělivé a zručné ženy, v je-
jichž rukou vznikají ozdoby s klasickými vzory ale také s motivy, jež jsou spojeny s požadavky náročných zákazní-
ků preferujících modernost.                                                                                                 Text a foto Eva Kotarbová

Paměť Ostravy po čtvrté a s článkem o seniorském hnutí
Ve středu 6. října proběhla v ústředí Knihovny města Ostravy
slavnostní akce, protože se tam konalo křtění nové knihy Pa-
měť Ostravy, kterou vydala právě KMO za finanční podpory
našeho statutárního města. Jedná se o čtvrtou vzpomínkovou
publikaci se stejným názvem - sborník textů, v nichž senioři
zachytili  svět  svého  mládí  a  pracovně  produktivního  věku,
tehdejší morální hodnoty, zásady, pracovní úsilí a mnoho dal-
šího. V nové Paměti Ostravy se prezentuje 21 autorů. Obsah
nastiňující jsou i názvy některých vyprávění: Vzpomínky roc-
kera (Tomáš Cikánek), Historie a současnost mého celoživotního koníčka - fo-
tografování (Stanislav Drozd), Čtvrt století v socialismu a pak (Eva Chudejová),
Paměti máničky, nyní již bohužel bez vlasů (Jan Král), Když železo ještě teklo
(Josef Luňáček), Seniorské hnutí po roce 1989 a jeho počátky v Ostravě (Anna
Pinterová) či Moje koksovny (Karel Sýkora). Příspěvek s názvem Ze vzpomí-
nek Ericha Müllera a jeho dcery Mileny Sekaninové (Erich Müller) připomíná

tragické osudy obyvatel židovské národnosti z Ostravska.
O sběr vzpomínkového materiálu se i tentokrát postarala Mgr. Jaroslava Burešová, pracovnice Knihovny města Os-
travy. Úvodní slovo napsala prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., literární historička z Ostravské univerzity. Podtr-
hla v něm mimo jiné, že všechny již vydané publikace pod názvem Paměť Ostravy jsou unikátním zdrojem informa-
cí o minulosti a stávají se cenným materiálem pro výzkumné práce vědců v širší oblasti společenských věd.
Během programu křtění knihy vystoupili žáci Základní umělecké školy Edvarda Runda, Slezská Ostrava, se svou
učitelkou, a kmotrou se stala novinářka Scarlett Wilková (třetí foto v pravém sloupci, kde je s prof. S. Urbanovou). 
Obsažný článek předsedkyně MO SČR Anny Pinterové jistě neujde pozornosti čtenářů. Knihu si mohou zájemci vy-
půjčit v pobočkách KMO nebo na sekretariátu městské organizace SČR.                          Text a foto Eva Kotarbová
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Oslava svátku seniorů v Bruntále potěšila

Někteří členové naší městské organizace Senioři  ČR se zúčastnili oslavy Dne seniorů, a to 1. října 2022, kterou or-
ganizovala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje pod záštitou starosty města Bruntál. Tradičně se v dopo-
ledních hodinách konaly vyjížďky do zajímavých míst MSK. Dvě výpravy autobusem zajely na prohlídku zámku do
Bruntálu a další dvě do Arboreta v Novém Dvoře u Opavy a do obce Úvalno, kde se uskutečnila návštěva zrcad-
lového bludiště na místní rychtě, dále staré fary a prohlídkové věže. Po společném obědě se všechny autobusy sjely

do Bruntálu, kde ve Společenském domě byl zahájen kulturní program. Účastníky
tam postupně přivítali předseda KRS MSK Pavel Gluc, náměstek hejtmana kraje
Jan Krkoška a starosta města Bruntálu Petr Rys. Promluvila i předsedkyně Rady
seniorů ČR Lenka Desatová. Po úvodních slovech vystoupily různé bruntálské záj-
mové soubory a účinkovali i jednotlivci.
V rámci oslavy proběhlo také ocenění nejaktivnějších seniorů
MS kraje a vyhlášení nejlepších z nejlepších. Představeni byli
všichni nominovaní členové z jednotlivých organizací. Z ost-

ravské MO Senioři ČR to byla Marie Ryšavá (ZO 05, turistika - foto 4, uprostřed) a Zdeněk Ku-
dělka (ZO 09, turistika). Nejaktivnější seniorkou MSK byla vyhlášena Irena Foberová ze Stříte-
že, nejaktivnější seniorem Tomáš Staníček z Řepiště. Diplom za aktivitní práci pro Radu seniorů
MSK byl předán předsedkyni ostravské MO SČR Anně Pinterové (foto 5). 
Oslavy se zúčastnilo 240 členů z 25 seniorských klubů a organizací (z 21 měst a obcí Moravskoslezského kraje).

Eva Kotarbová, foto archiv MO SČR

■ ■ ■ ■ ■

Další sbírka potřebných věcí pro ADRU
Zvláště v dnešní nelehké době je velmi potřebná a žádoucí vzájemná solidarita
mezi lidmi. Proto senioři naší městské organizace uspořádali další, v pořadí již
čtvrtou, sbírku šatstva, obuvi a spotřebního zboží. Darovanými věcmi pro ženy,
muže a děti jsme naplnili 11 plastových pytlů, které jsme Dobrovolnickému
centru ADRA předali 7. listopadu 2022. 
Za zorganizování hmotné pomoci jsme obdrželi písemné poděkování. Toto pa-
tří všem našim členům, kteří do sbírky přispěli, a zároveň také Karle Czornia-
kové a Mojmíře Sucháčkové, jež sbírku připravily k předání.
Dobrovolnickým centrem jsme byli požádáni o pomoc při získávání dobrovol-
níků pro zajišťování činnosti organizace ADRA. Noví zájemci se mohou dosta-
vit k pohovoru každou první středu v měsíci mezi 10 až 17 hodinou na níže
uvedenou adresu, kde dostanou podrobné informace. Informační letáčky lze ta-
ké získat na sekretariátě naší městské organizace Senioři ČR v budově na Pod-
roužkové ulici v Ostravě-Porubě (objekt knihovny). Jedná se o pomoc senio-
rům, dětem, pacientům v nemocnicích, lidem s postižením, nevyléčitelně ne-
mocným a nebo v charitativním obchodě. 
Máte-li možnost a chuť pomáhat, neváhejte.

Adresa Dobrovolnického centra ADRA: Martinovská 164, Ostrava-Martinov, tel.: 605 784 584. 
Charitativní obchody: centrum - Sokolská tř. 2380/67, Vítkovice - Mírová 98/18, Poruba - Hlavní tř. 58/107.

Otevírací doba všech obchodů: Pondělí až čtvrtek 8.30-16.00, pátek 8.30-15.30 hod. 
Mojmíra Sucháčková, foto Daniela Prošková
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Výlet na zámek Moszna v Polsku a do Karviné
Dne 11. října jsme se vydali na výlet do
pohádkového zámku Moszna (Mošna),
který je přezdívaný polský Disneyland.
Přestože se nachází pouhých několik ki-
lometrů od českých hranic, není tato pa-
mátka příliš známá. Přitom jde o jeden
z nejkrásnějších zámků v celé Evropě.
Pokud se podíváme na samotnou histo-
rii zámku, po většinu existence byl  ma-
jetkem německého rodu Thiele-Winck-
lerů, kteří položili základy koncem 17.
století. Nejstarší část zámku, zachovaná
dodnes, je tkz. barokní jádro. Dvě kříd-
la jsou novější a je to právě jejich ar-
chitektura,  která  dodává  zámku  jeho  unikátní  vzhled.
Obě dvě vznikla začátkem 20. století. Východní má po-
dobu neogotického hradu, západní bylo vystavěno poz-
ději ve slohu neorenesančním. V relativně malém zámku
se nachází 365 komnat a 99 věžiček různých velikostí,
údajně  podle  toho,  kolik  vesnic  leželo  na  panství  zá-
meckých pánů. Dnes má objekt dvojí využití. V jednom
z křídel se nachází sanatorium, ve zbytku zámku je pak
muzeum, umožňující návštěvníkům nahlédnout do života
dřívějších vlastníků. V zámecké kapli se pořádá během
celého  roku  nespočet  koncertů,  vzhledem  k  výborné
akustice.  K zámku je přilehlý obrovský unikátní  park,
který navazuje na okolní pole, louky a lesy. Překvape-
ním byla překrásná hrající fontána. Neobvyklé bylo, že
nás  nedoprovázel  průvodce,  ale  ve všech  větších  pro-
hlídkových prostorách měli velmi podrobně zpracovány
informace na tabulkách i u jednotlivých významnějších
předmětů.  Další  informace  byly  předávány  návštěvní-
kům z reproduktorů. Tato kulturní památka je využívána
ke komerčním účelům. Po prohlídce zámku jsme se vy-
dali na další cestování již na naše území. K původně plánované prohlídce Karvinského moře
z důvodu objížděk na cestách jsme se nedostali. Také již byl nejvyšší čas pro přestávku na
občerstvení. Autobus má jiné podmínky než pěší turistika. Při objížďce jsme měli možnost
zhlédnout velmi neutěšenou část krajiny kolem Stonavy. Pohled na tento smutný zdevasto-
vaný úsek vzniklý poddolováním nás určitě nenechal chladnými. Konečně jsme se dostali
k empírovému zámku Fryštát. Zde měli účastníci možnost se rozejít na občerstvení nebo si

podle  svého  zájmu  pro-
hlédnout kulturní památ-
ku  statutárního  města
Karviné.  Historie  tohoto
zámku  je  spjata  přede-
vším  s jeho  zakladateli,
kterými byla knížecí ro-
dina  těšínských Piastov-
ců,  a  s jeho  posledními
majiteli  -  hraběcím  ro-

dem Larisch-Monnichů, jenž měl významné postavení u císařského dvora. Byl spřízněn s císařovnou
Alžbětou, zvanou Sissi. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. Z jižní
strany je obklopen zámeckým parkem. Rozkládá se na ploše 51 hektarů. V jeho středu se nachází dět-
ský koutek a zoo koutek. Park je využíván bezplatně širokou veřejností. 
Další zastávkou byla venkovní prohlídka šikmého svatostánku sv. Petra z Alkantary, jenž je zároveň

farním kostelem farnosti Karviná 2, doly. Do podvědomí se dostal vzhledem k poddolovanému území, které mělo vliv na jeho
velké snížení a naklonění, a také díky spisovatelce Karin Lednické, která napsala již 2 díly románu Šikmý kostel, připravuje se
třetí. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím r. 1894, které zasáhlo do života celého kraje. (Případní zájemci se mohou zú-
častnit prohlídky šikmého kostela s průvodcem na objednání.) Po krátké prohlídce jsme se vydali na cestu domů.

  Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová
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Prožili jsme radostný 9. ročník Sportovně zábavného dne

Po delší přestávce jsme se opět sešli a naši
soutěživí členové se mohli zapojit do Spor-
tovně zábavného dne. Tentokrát se přihlásilo
11 čtyřčlenných družstev, a to ze zájmových
organizací 04 (jedno družstvo), 05 (tři druž-
stva, 07 (dvě družstva), 09 (dvě družstva). 11
(dvě družstva) a 14 (jedno družstvo).  Spor-
tovně zábavný den se odehrával v tělocvičně
TJ Sokol Pustkovec 30.  11. 2022 pod vede-
ním cvičitelů  Asociace  sportu  pro  všechny.
Probíhaly  soutěže  v méně  i  více  náročných
ale  zábavných 10 disciplínách:  prohazování
létajících talířů,  pexeso,  hod na koš, shazo-
vání kuželek z kladiny, florbal, stavění věže,
balancer, připevňování kolíčků na prádlo na
šňůru, nahazování pingpongových míčků na
proložku z vajíček,  přemisťování  6 kelímků
na opačnou stranu za pomocí gumičky opat-
řené provázky. Hlavní rozhodčí Pavla Srub-
ková  přítomné seznámila s prováděním kaž-
dé disciplíny, aby i diváci věděli, jak se mají
úkoly plnit.  Pomocníky rozhodčím u každé
disciplíny  byly  studentky  1.  ročníku  před-
školní a mimoškolní pedagogiky Střední od-
borné školy prof. Zdeňka Matějčka z Ostra-
vy-Poruby.  Celou skupinu studentek dopro-
vázela Mgr. Renata Staňková (výchovný doprovod), která zorganizovala roz-
místění žákyň jako pomocné rozhodčí k jednotlivým disciplínám, což význam-
ně zrychlilo spád průběhu jednotlivých soutěžních klání. Soutěže probíhaly ve
velmi příjemné a veselé soutěživé atmosféře. V době sčítání výsledků vystou-
pilo všech 28 studentek za doprovodu učitele  hudby Bc.  Ondřeje  Pastrňáka
s nádherným zpěvem vánočních písní. Po vystoupení došlo na nejočekávanější
část, a to je vyhlášení výsledků. Na 3. místě se umístilo družstvo ZO 09 (kapi-
tán Jiří Vyplel, Bedřich Richter, Dagmar Kolářová, Jarmila Kotulová), 2. místo
získala ZO 14 (kapit. Milan Komín, Marie Darmovzalová, Luděk Mokroš, Jiří
Král). 1. umístění vybojovala ZO 05 (kapitánka Ladislava Jemelková, Kateřina

Videnová, Karla Dostálová, Miloslav Starý). Vítězné týmy obdržely diplomy a malé věcné odměny, všechna sou-
těžní družstva účastnický list. Těšíme se na další ročník soutěže.                  Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová
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Mikulášská zábava v ZO 05 se opět povedla

Pod taktovkou Marie Ryšavé, vedoucí zájmové organizace 05 turistika Radost, si v této ZO
opět uspořádali pěknou, už tradiční zábavu. Uskutečnila se 6. 12. dopoledne. Patřily k ní
samozřejmě postavy Anděla a Čerta (Marie Ujcová, Miloslav Starý) a tentokrát Mikuláška
(zastupující  zaneprázdněného sv.  Mikuláše),  která  se velmi podobala Jiřině Hamříkové.

Všechny si po příchodu okamžitě získaly sympa-
tie  přítomných.  Jako  obvykle  k  zábavě  patřila
tombola,  také  trénování  některých  sportovních
disciplín. Novinkou k programu přispěl Jaroslav Gřeš. Sestavil zajímavou
vědomostní soutěž s 12 otázkami. Prověřovala, zdali známe nejbližší oko-
lí, Ostravu a náš kraj. Ve vědomostní soutěži byla nejlepší Božena Ried-
lová, následovaly Marie Kzionsková a Eliška Dluhošová. Dík vedoucí za
přípravu akce patří především Věře Bajgerové, Miloslavu Starému, Josefu

Běnkovi, Martě Swiatkové a Věře Ivaničové. Velké uznání od všech pak M. Ryšavé!      Text a foto Eva Kotarbová

Dvacátá, jubilejní soutěž Co víš, co znáš
Již po dvacáté se 20. listopadu uskutečnila v prostorách sídla
MO Senioři ČR v O.-Porubě  (Podroužkova 1663) oblíbená

vědomostní  soutěž  Co
víš, co znáš.  Organizač-
ně  akci zajistily ostrav-
ská  městská  organizace
Senioři ČR a Koordina-
ční centrum seniorů Os-
trava. Z původně přihlá-
šených 15 dvoučlenných
družstev  soutěžilo  14.

Soutěžící byli nabiti vědomostmi. Nebylo vůbec jednoduché
vyhodnotit vítězná družstva. Nelze nepřipomenout, že se do
soutěže opět přihlásil Albín Koloczek z MO SČR Ostrava,
který nevynechal ani jeden ročník. Třetí místo obsadily člen-
ky  MO SČR Ostrava:  Eliška  Tichá  a  Ludmila  Jaskulová,
druhé byly seniorky z klubu TJ KČT Ostrava-Poruba: Zden-

ka Studničková a Milena
Šmerdová. Vítězkami se
staly:  Ludmila  Holubo-
vá a Jana Hrnčárková ze
Společnosti  senior,  z.  s.
Všichni  účastníci  obdr-
želi  diplom z 20. roční-

ku vědomostní soutěže Co víš, co znáš. Děkujeme všem sou-
těžícím  za účast  a blahopřejeme vítězkám.  Dík patří  i  po-
vzbuzujícím  účastníkům  za  vytvoření  příjemné  atmosféry
pro soutěžící. Těšíme se na další ročník vědomostního zápo-
lení.                    Anna Pinterová, foto Helena Čiklová

Z Kreativu nejen k vánoční atmosféře
V zájmové organizaci
15  Kreativ  jsme  opět
připravily  výstavu ně-
kterých našich vánoč-
ních  výrobků.  Usku-
tečnila  se  2.  12. 2022
dopoledne v sídle naší
městské organizace.
Vzhledem k tomu, že
jsme si daly více práce s propagací, projevilo se to na větší ná-
vštěvnosti  než dříve.  Podle ohlasů se  výstavka  líbila.  Pozor-
nost vzbudila i naše kronika, kterou vede Karla Czorniaková. 
I v letošním roce jsme se věnovaly charitativní činnosti ple-
tením ponožek pro seniory domovů důchodců a pro miminka
do porodnice,  kde jsme doručily  i  uháčkované chobotničky.
Pomohly jsme při sbírce šatstva, obuvi,  také předmětů do do-
mácnosti pro charitativní organizaci ADRA. Poděkování za tu-
to  činnost  patří  všem
členkám, za  něž uvá-
dím  alespoň  Katku
Olahovou,  Jiřinu Klu-
busovou, Alenu Torčí-
kovou,  Mojmíru  Su-
cháčkovou. Všem ráda
děkuji  i  jménem  naší
vedoucí Dáši Polanské
za aktivitu  a  vytváření příjemné atmosféry při našich schůz-
kách, na které se budeme těšit i v roce 2023. 
               Mojmíra Sucháčková, foto Daniela Prošková
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

Lucia 
Bernard Minier
Po slavné sérii krimi thrillerů s vyšetřovate-
lem  Martinem  Servazem  přichází  hvězda
francouzských detektivek B. Minier s další
postavou. Tentokrát je to žena. Vyšetřovatel-
ka Lucia Guerrero najde v Madridu svého
parťáka ukřižovaného na Kalvárii a vydá se
po stopě jeho vraha. 

Sudetský dům: jaro - léto 1945
Štěpán Javůrek
Mnohé české rodiny po válce, v létě r. 1945,
míří do Sudet,  aby zabraly domy po Něm-
cích. Jiří  a Marie s jejich synem dorazí do
podhorské vsi Glasendorf. Tam úřaduje kru-
tý  národní  správce  a  člen  rudé  gardy Voj-
těch. Ten jim nabízí krásný dům, v něm žije
německá rodina čekající na nucený odsun. 

Slepá ulička
Joy Fieldingová
Thriller  Slepá  ulička  čtenáře  zavede  do
zdánlivě poklidné ulice na předměstí,  kde
se však skrývá mnoho tajemství a nebezpe-
čí.  Uprostřed dusné červencové noci  bude
někdo zastřelen. Kdo? Všichni její obyvate-
lé skrývají tajemství. Každý má své nezace-
lené jizvy a všichni mají přístup ke zbrani.

 

Anděl smrti 
Vlastimil Vondruška
Spisovatel patří k našim nejčtenějším auto-
rům. Kniha Anděl smrti je jeho jubilejní tři-
cátý román z historického cyklu Hříšní lidé
Království českého. Na Bezdězu do manské
služby nenastoupí Smil z Tubože. Záhy po
něm zmizí dva manové. Okolí podivně mlčí.
Jaké tajemství se skrývá za jejich mizením? 

Jubilanti v 1. čtvrtletí roku 2023 

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
2 Zbořilová Emilie 01 1 Verčimáková Marie 04 3 Macurová Ludmila 09
2 Gerlochová Anna 02 3 Rončková Elfrída 04 3 Palkovičová Marta 09
1 Řeháček Bohumil 02 1 Gřešová Růžena 05 1 Suchar Josef 09
2 Výtisková Jindra 02 1 Kučínská Alena 05 1 Vyplel Jiří 09
2 Závadová Dušana 02 2 Mrázek Miroslav 05 2 Žídková Anna 09
1 Halamíčková Růžena 04 2 Řeháček Otakar 05 1 Pavera Václav 10
1 Jungová Helena 04 1 Řeháčková Eva 05 2 Kovářová Lenka 11
3 Král Jiří 04 1 Lebduška Zdeněk 07 3 Richtárová Jana 11
3 Rasochová Danuše 04 1 Maindová Jarmila 07 1 Vypiorová Anna 11
3 Šokalová Věra 04 1 Hanšutová Christa 09 1 Trnavská Helena 12
2 Tanečková Jiřina 04 1 Křištofová Vojtěška 09 2 Sládečková Helena 15
1 Tesařová Ludmila 04 1 Kudělka Zdeněk 09 1 Kobylková Zdeňka 15

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