
 

                                                     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 6.                                                                                                                                             Číslo 2/2019

Připravují se 2. krajské sportovní hry Seniorů ČR Moravskoslezského kraje
Z pověření  Krajské  rady
Senioři  ČR  Moravsko-
slezského kraje bude ost-
ravská městská organiza-
ce  Senioři  ČR  ve  spor-
tovním areálu  městské-
ho  obvodu  Pustkovec
pořádat  2.  krajské  spor-
tovní  hry  seniorů  ČR
MSK, a to dne 22. května 2019. Naším krédem pro tyto
hry je: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.  
Soutěžit budou šestičlenná smíšená družstva v kategoriích
ženy do 70 a nad 70 let,  taktéž muži do a nad 70 roků.
Soutěž bude probíhat v 8 disciplínách, a to: šipky (hod šip-
kou na terč), hokej (střelba florbalovou hokejkou a teniso-

vým míčkem do branky), hod kroužky na kužel, snag golf, běh s míčkem na tenisové raketě,  bolobal, nepravý pe-
tank, hod granátem na cíl. 
Hry se uskuteční za každého počasí, nutná sportovní obuv na přezutí. Šatny a toalety jsou zajištěny v objektu tělo-
cvičny. Stravování: oběd a pitný režim pro všechny soutěžící bude zajištěn. 
Zájemci, hlaste se k účasti prostřednictvím svých vedoucích na sekretariátě ostravské městské organizace SČR. Rá-
di uvítáme na akci i nesoutěžící, vaše příznivce, kteří vás přijdou podpořit.          Stanislav Pintera (za pořadatele),
                                                                                                                          foto z loňských her Daniela Prošková

                                                                                                     

Blahopřejeme a děkujeme Ing. Josefu Schindlerovi 
Náš dlouholetý člen a funkcionář ale hlavně kamarád, kte-
rý příkladně obětavě pracoval od r. 2001 do loňského roku
jako  vedoucí  zájmové  organizace  06  Kardiaci,  nedávno
oslavil velmi významné životní jubileum - 99 let. Chceme
mu všichni známí, kteří si váží jeho přínosu a obohacení,
důsledné přípravy na každou schůzku a výlet, jež nám při-
nesly nezapomenutelné zážitky, u příležitosti jeho jubilea

co nejsrdečněji poděkovat. 
Také přeji  Ing. Josefu Schindlerovi za výbor MO a další členy organizace Senioři ČR nadále pevné zdraví, osob-
ní pohodu. Připojují se turisté ZO 09.                                                         Anna Pinterová, foto 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 5. června 2019.
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Z výroční členské schůze ZO 13 turisté Pohoda
Dne 9. ledna 2019 se uskutečnila
v  restauraci  Třebovická  role  vý-
roční členská schůze ZO 13. Nej-
prve nás jménem výboru přivítala
naše nová vedoucí Jarka Černá. 
V úvodu nám zazpívaly a zatanči-
ly děti z Mateřské školy na Ukra-
jinské ul. v Ostravě-Porubě. 
Následně  byl  slavnostní  přípitek
a zároveň jsme popřáli k narozeninám Ireně Jeřábkové, která osla-
vila své životní jubileum.
Na začátku své zprávy řekla Jarka, vedoucí ZO, že se u nás mnohé

změnilo. Zejména, že došlo v dubnu r. 2018 k zvolení nového výboru, jelikož Jarek Gřeš ukončil funkci vedoucího
ZO ze zdravotních důvodů. Nový výbor je ve složení: Jarka Černá - vedoucí, Miluška Bergrová - zástupkyně ve-
doucí a Maruška Sedláčková je ve funkci hospodářky a pokladní.
Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018. Mohli jsme konstatovat, že tento rok
proběhl k spokojenosti všech členů a v pohodě. Jednou týdně jsme se scházeli v klubovně. Desetkrát jsme měli spo-

lečné posezení v cukrárně Mini-Kafe v Porubě. Každý čtvrtek, ně-
kdy i v soboty, jsme chodili na turistické vycházky do přírody, ze-
jména do Beskyd, okolím Ostravy nebo do Jeseníku a Karlové Stu-
dánky. Za loňský rok jsme ušli dohromady 7852 km. Poprvé jsme
byli na turistické dovolené v Krkonoších, a to společně se ZO 05
turisté Radost. Na Čeladné v restauraci Opálená jsme měli opékání
buřtů, někteří si ještě dali navíc borůvkové knedlíky. V restauraci
Zanzibar v Dobré jsme měli smaženici z vajec. Pravidelně se účast-
níme různých kulturních a sportovních akcí, které organizuje výbor
MO Senioři ČR. Zúčastňovali jsme se též kurzu „trénování paměti“
s účastí až 70 % členů ZO 13 Pohoda. Kurz vedla naše Gita Glas-
naková.

Bowling jsme hráli celkem 4 krát. V případě, že někdo z členů má v den soutěže narozeniny, získáme bonus 1 hod.
zdarma na jedné dráze. (Týká se jen restaurace ve Vltavě.)
Další akce, které jsme měli, byly oslava MDŽ, Mikulášské posezení v restauraci Kafrárna v Plesné apod. Také jsme
se zúčastnili sportovních her v Pustkovci, Setkání na hranici v polském městě Bielsko-Biala, někteří z nás chodili
do bazénu, do kurzu jógy, divadla, na výstavy apod. Nemohu opomenout i účast našich na jednodenních autoka-
rových zájezdech, kromě České republiky jeli i na Slovensko, do Polska a jinde.
Na výroční schůzi výbor vyhodnotil ty nejiniciativnější z naší ZO, např. za organizování a vedení
turistických vycházek, nejaktivnějšího člena apod. Na prvním místě byl oceněn Jaroslav Gřeš s po-
čtem připravení a vedení 11 vycházek a za vedení kroniky i úpravu nástěnky.
Na druhém místě skončila Alenka Michálková s počtem 7 vycházek, třetí byli Boženka a Jirka Mi-
kačovi společně s Robertem Kozelským, když připravili a vedli po 4 vycházkách. Oceněna byla ta-
ké aktivita Marušky Nawratové a Gity Glasnakové.
Na závěr jsme poděkovali výboru za velmi dobrou práci a vedení naší ZO. Také jsme si stanovili
úkoly pro rok 2019. Všichni členové obdrželi pamětní hrníčky s logem „ZO 13 turisté POHODA“.
Naše ZO byla založena v listopadu r. 2016, neustále máme kolem 30 členů, jak jsme si již dříve stanovili. Je to
ideální stav a jsme spokojení turisté-Pohoďáci.                                                 Jaroslav Gřeš, foto Jaroslava Černá

Kronikářka Ludmila Částková se činí
Není jednoduché dělat kronikářku takové aktivní organizace, jakou je ZO 05 turistika Radost. Je
třeba zaznamenat to hlavní, co se událo, najít k tomu vhodný způsob. To chce estetickou vní-
mavost a vynalézavost, zúčastňovat se téměř každé akce, nebo aspoň o ní vědět. Takového člo-
věka v ZO 05 docela dlouho hledali. Nakonec se k vedení kroniky nechala přemluvit Ludmila
Částková. Už více než rok v ní shromažďuje potřebné informace. S výsledkem její práce jsme se
seznámili 6. března na oslavě Mezinárodního dne žen, kdy se scházívá většina členstva naší ZO.
Zazněla tam slova obdivu a díků. Jen tak dál, Liduško!                     Text a foto Eva Kotarbová
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Kreativní a užitečná činnost nově vzniklé zájmové organizace
Nově vzniklá ZO 15 Kreativ má plné ruce práce. V současné době
se připravujeme na Velikonoce a v této souvislosti i na workshop
pro 60 polských a českých dětí, který v rámci výměny organizuje
městský obvod Poruba, a naše členky budou děti učit různé techni-
ky zdobení vajíček a velikonoční výzdoby. Zapojily jsme se také
do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, v němž prostřednic-
tvím Úřadu městského obvodu Poruba budeme vyrábět chobotnič-
ky a ponožečky pro předčasně narozené
děti. 
V klubu jsme se už naučily plést z papíru
košíky a věnečky, vyrábět kuřátka z bam-
bulek, háčkované či pletené mini zajíčky
a na další schůzce jsme se učili zdobení

vajíček ubrouskovou technikou. Svými výrobky jsme se pak pochlubily na malé výstavce,
která se uskutečnila 15. 3. 2019 v prostorách MO Senioři ČR, v budově na ul. M. Maje-
rové...  Pod vedením Dáši  Pavlusové vyráží  několik členek každý druhý pátek na jed-
nodenní výlety, protože je potřeba dělat také něco pro své zdraví.     Mojmíra Sucháčková, foto Daniela Prošková

Ještě jednou Kreativ
Nově vzniklá organizace ZO 15 Kreativ začala svou činnost v lednu 2019. Vedoucí je Dagmar Pavlusová, která má
velkou oporu v Mirce Sucháčkové. Je s podivem, co všechno už ,,děvčata“ z této ZO stačila udělat a zorganizovat.

Činnost Kreativu už dokonce zaznamenali novináři místní televize a tisku. K tomu lze také blahopřát. Budoucnost
této zájmové organizace ostravské MO Senioři ČR se nyní jeví jako růžová, vždyť se zabývá činností, která je větši-
ně žen velmi blízká.                                                                                        Eva Kotarbová, foto Daniela Prošková

Důležité informace o spolupráci s celoměstskou působností
Ostravská městská organizace Senioři ČR je aktivním členem Koordinačního centra seniorů Ostrava, z. s. Pravi-
delně měsíčně se setkáváme se zástupci jednotlivých seniorských klubů, kdy si vyměňujeme zkušenosti, předá-
váme poznatky ze svých aktivit a společně organizujeme besedy, přednášky, exkurze, zájezdy, společenská nebo
sportovní zápolení. Již čtyři léta KCSO reprezentuje ostravské seniory v Radě seniorů statutárního města Ostravy,
což je orgán primátora města. Scházíme se společně čtvrtletně, kdy se vždy snažíme najít co nejlepší řešení pro
všechny občany v rámci všech obvodů města Ostravy. Připomenu významný výdobytek společných jednání, a tím
bylo snížení věkové hranice pro bezplatnou městskou hromadnou dopravu na 65 let. Na letošním prvním jednání
členové Rady seniorů statutárního města Ostravy s vedením města kladně hodnotili zavedení zvýšeného počtu
strážníků  městské  policie,  hlídkujících  na  vybraných  hřbitovech
vždy ve středu v době od 10 do 14 hod. Dále jsme se zabývali pro-
blematikou  přístupnosti  hřbitovů,  dobudováním a  provozováním
sítě veřejných WC. Diskutována byla modernizace tramvajových
souprav ve městě a možnost instalování většího počtu opor v tram-
vajových vozech. Znovu byla probírána otázka společného řešení
Senior taxi ve všech obvodem města. 
Rádi přivítáme od našich členů náměty k projednávání v Radě se-
niorů SMO, ozřejmující potřeby občanů důchodového věku, které
by se měly řešit v rámci celého města.                                                                   Anna Pinterová, foto archiv MO
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Pohodová výroční schůze opět v Třebovické roli
Hodnotil  se  rok  2018.  Sa-
mozřejmě i na výroční člen-
ské  schůzi  ZO 05 turistika
Radost, která se opět konala
v oblíbené restauraci Třebo-
vická role, a sice 15. ledna.
Vedoucí  této  turistické  záj-
mové organizace Marie Ry-
šavá (uprostřed na foto 1) se
ve  správě  o  činnosti  zase

měla čím chlubit. Uskutečnily se desítky výšlapů, které byly zorganizovány během uplynulého roku, dva týdenní
zájezdy, setkání u příležitosti MDŽ, mikulášská zábava a další vydařené akce. Všechny přispěly k tomu, že se člen-
ská základna těší na aktivity letošního roku. Zprávu Marie Ryšavé si s potěšením vyslechla také předsedkyně ost-

ravské městské organizace Senioři České republiky Anna Pinterová (na foto 1, vlevo). Ta poz-
ději ve svém vystoupení vyzdvihla hlavně sportovní výsledky některých našich turistek, které
reprezentovaly MO SČR na významných městských,  krajských i  celostátních soutěžích se-
niorů. (Podrobně se o nich psalo ve čtvrtletníku Zpravodaj v r. 2018.)
Součástí slavnostního setkání bylo opět i vyhlášení nejlepšího turisty (hodnotil se počet na-
chozených kilometrů během roku 2018). Stal se jím Josef Běnek (foto 3), který byl na výšla-
pech nejčastěji. Za to si odnesl symbolický dáreček - mini botičku z vosku. Určitě mu tato ma-
lá pozornost udělala radost.

Rozdávaly se také kytice, a to těm nejaktivnějším členkám zájmové organizace 05, které se podílejí na organizování
klubových aktivit, např. plánování výletů, vedení kroniky, vaření kávy na pravidelných úterních schůzkách apod.
Květiny dostala i Ludmila Vrbová, která se několik let starala o klubové finanční příjmy a výdaje. Nedávno tuto
činnost předala Marii Ujcové. (Na snímku dole zleva:
Marie  Julinová,  Anna  Skovajsová,  Ludmila  Vrbová,
Ludmila Částková, Eva Kotarbová, Marie Ryšavá a Vě-
ra Ivaničová.)
Radost všem přítomným způsobily i dvě nástěnky, které
na podnět Marty Fildanové udělala Marie Ryšavá. Na
jedné byly fotografie členů ZO 05 pořízené v dobách,
kdy byli podstatně mladší, na druhé jejich fotky z téměř
současnosti.  Všichni  se  moc  bavili  tím,  že  k  starým
snímkům jednotlivců přiřazovali ty nové. Mnohdy spárování fotek trvalo velmi dlouho. Hledání bylo moc zajímavé.
O překvapení nebyla nouze, trochu více jsme se zase při tom poznali.                             Text a foto Eva Kotarbová

To jsme, Jarko, opravdu ani nečekali...
Každý čtvrtek chodí ZO 13 Pohoda na turistické vycházky. Dne 14. února 2019, na
sv. Valentýna,  jsme se sešli na nádraží ve Svinově, bylo nás 20 členů. Na stávající
nejisté počasí to bylo dost, je nás v ZO stále kolem třiceti. Podle turistického pro-
gramu jsme jeli vlakem na Ostravici a šli směrem do Frýdlantu n/O. V pohodě jsme
došli k altánku, který je kousek od splavu na Ostravici. Tam máme obvykle pře-
stávky na občerstvení. I když naše vedoucí Jarka Černá nám předem sdělila, že na
její kulaté narozeniny udělá pořádný piknik, tak jsme nevěděli, co na nás chystá.
Batoh, který nesla na zádech, byl nabitý, jako by jela na týdenní dovolenou.
No, a pak to začalo, nejprve vyndala z batohu ubrus a rozprostřela jej na stůl, na
něj dala kytičku ve vázičce.  Potom  vyjmula termosku  s horkým rumem na zahřátí
a přitom našla i něco ostřejšího do kalíšků. 

Jarce jsme popřáli vše nejlepší, ať se jí daří  jako vedoucí, zejména pevné zdraví, pohodu a stálý optimismus. A dále jsme jen
překvapeně sledovali, jak z batohu postupně vytahuje samé dobrotky. Takže - domácí sekanou ve štrúdlu, jednohubky s klo-
básou v sekané, malé řízečky a k tomu nakrájené okurky, chuťově různé jednohubky a ze sladkého roládu s krémem, jableč-
ný štrúdl, cukroví apod. Když jsme všechno ,,spucovali“, začalo trochu mrholit a pršet. Tak co teď? Půjdeme dále do Frýd-
lantu, nebo ne? Většina byla pro, abychom  se vrátili zpět na Ostravici. Cestou jsme se ještě zastavili v Myslivně, ale o jídle
už nebyla ani řeč. Společně jsme odjeli vlakem do Poruby. I když počasí nebylo nic moc, byli jsme všichni nadmíru spo-
kojeni... Jarko, moc ti děkujeme, bylo vše fajn.                                                                Jaroslav Gřeš, foto Jaroslava Černá
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Oslava Mezinárodního dne žen v ZO 05 turistika Radost (v Domě dětí a mládeže v Porubě)

Tulipán k svátku dostala každá žena.   Dobrá nálada nechyběla od začátku do konce akce.  Oslava byla v retro-recesním stylu.

Hodně se tančilo. Hrál Josef Seifert.    Po přípitku došlo na chutné chlebíčky a sladkosti. Muži udělali ženám radost.      (kot)

Pište s námi Paměť Ostravy
Opět  Vás  zveme,  Ostra-
vani  a  Ostravanky  rodem
i  srdcem,  k  zapojení  do
sběru vzpomínek. Vaše do-
savadní  zaznamenané  pa-
měti  jsme  zpracovali  do
podoby  dvou  tištěných
knih,  které  jsou  k  dispo-
zici  k  půjčení  ve  fondech
Knihovny  města  Ostravy.

Vydání  těchto  almanachů finančně podpořilo  statutární  město  Ost-
rava. V loňském roce jsme zpracovali a vydali také rozšířenou verzi
pod názvem Paměť Ostravy 2014-2017, a to v elektronické podobě.
Jsou  zde  i  texty  například  o Ostravě v době války, o období 60. let 
20. st., o čtenářských zážitcích, školství, skautingu, kultuře aj.
Ostravu vždy charakterizovala  těžká práce, to  se nám s  léty vytrácí
z paměti. A co teprve mladší generaci. Těžko říct, kolik obyvatel Os-
travy se narodilo poté, co 30. června 1994 vyjel poslední vozík s uh-
lím z Dolu Odra v Přívoze. Zavzpomínejte, prosím, právě Vy na do-
ly, šachty, hutě, ocelárny, ale i na jakékoli jiné pracovní prostředí, ať
se specifická Ostrava nevytratí už napořád. Pro další období nás za-
jímají Vaše zážitky v oblasti kultury a sportu - vzpomínky na výji-
mečné osobnosti nebo na svou vlastní aktivní účast v těchto oborech.
Rádi přijmeme Vaše psané příspěvky v ústřední knihovně a v které-
koli z 27 poboček KMO. Pracovat můžeme také společně na zápisu
Vámi vyprávěných vzpomínek, či je nahrát na diktafon a poté pře-
psat. Všechny příspěvky jsou autorizované.
Kontaktovat lze Mgr. J. Burešovou, tel. 599 522 222, 603 496 975,
buresova@kmo.cz,  nebo  Bc.  F.  Hrazdila:  599  522  541,
hrazdil@kmo.cz. Přistup ke knize: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/9-
aktuality/46063-rozsirujeme-nabidku-e-knih/.    
(Text z webu KMO)             Jarmila Burešová, foto Eva Kotarbová

Nejen MDŽ s písničkami
V naší zájmové organizaci  04 mnoho mu-
žů nemáme. Ale přesto, nebo možná právě
proto máme samé šikulky. Jedním z nich
je  Milan  Marejka,  který  přišel  se  šikov-
ným nápadem. Ten jsme hned při naší spo-
lečné schůzce dne 6. 3. 2019 a také při pří-
ležitosti  připomenutí  významného svátku
pro nás seniorky - Mezinárodního dne žen,
vyzkoušeli. Přinesl ve větším počtu texty
včetně  not  písniček  našeho  mládí  a  my
jsme si je společně s chutí všichni zazpí-
vali. Bylo to pro nás 55 účastníků příjem-
né  prožití  odpoledne  i  s živou  hudbou.
Všem našim členkám se nápad líbil, proto
jsme se dohodli, že budeme v tomto tren-
du  vždy  pokračovat  při  našich  pravidel-
ných  společných  schůzkách.  Navíc  nám
Milan Marejka přislíbil  na dalších setká-
ních přítomnost kytaristy. Máme radost, že
máme  mezi  sebou  takové  muže,  kterým

záleží na zpříjemnění našich setkávání.
Milanu Marejkovi touto cestou děkujeme.

   Alena Berková, foto archiv MO
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Členové zájmové organizace 09 mají za sebou zajímavou celoroční činnost
Hlavní náplní naší organizace je turistika, při které utužujeme své
zdraví  a  poznáváme různá nová místa našeho kraje.  Svou celo-
roční činnost jsme si připomněli a zhodnotili na výroční členské
schůzi dne 17. ledna 2019 v restauraci Městského stadionu Ostra-
va-Vítkovice.
Pokud se týká turistiky, máme již několik let dvě skupiny, což se
nám velmi osvědčilo. Ti zdatnější podnikají delší a náročnější túry
a ti druzí volí většinou kratší vycházky, poznávají na nich krásy
přírody a navštěvují výstavy a památky. Některých výšlapů se zú-
častňují obě skupiny společně a jsou spojeny s akcemi, jako jsou
smažení vaječiny v restauraci Zanzibar, pstruží a zvěřinové hody
v Bělé, opékání klobás v Dolním Benešově aj. 
Kromě turistických akcí jsme si pochutnali na tvarůžkách v res-
tauraci Verdun v Klímkovicích, na vyhlášených uzených žebrech

v Hospůdce u Rošťáka v Martinově. Velikonoce jsme oslavili v restauraci Nautilus v Krmelíně a v Maryčce ve Vyšních Lho-
tách, několikrát jsme byli na Dnech zahrádkářů v Děhylově, na výlovu rybníků v Jistebníku. V klubu jsme oslavili MDŽ, roz-
loučili jsme se se starým rokem a přivítali nový.

Zúčastnili jsme se také řady akcí pořádaných krajskou a městskou
organizací Senioři ČR, a to besed: Bezpečná domácnost, Jezdíme
s dobou, Senior bez nehod. Dále také vědomostní soutěže Co víš,
co  znáš,  sportovně  zábavného  dne  v tělocvičně  TJ  Sokol  Pust-
kovec, kde jsme byli velmi úspěšní a vybojovali 1. místo. Podíleli
jsme se také na výstavce rukodělných prací v Martinově a v pros-
torách Knihovny města Ostravy. Velmi zdařilé bylo i Setkání na
hranici v Bielsko Biale, které organizačně skvěle zvládli naši pol-
ští kolegové.
Ve spolupráci s jinými organizacemi jsme se zúčastnili  několika
turistických a poznávacích zájezdů, např. do Rožnova s návštěvou
skanzenu a Marlenky ve Frýdku-Místku, zájezdu do Brna, výletu
do významných míst v Polsku, kde jsme poznali i kulturní památ-
ku UNESCO - areál Kalwaria Zabrzydowska, a město Wadowice,

rovněž jsme se zúčastnili výletu do  Karlovy  Studánky,  na Ovčárnu a na velikonoční a vánoční výstavu a trhy v Linhartovech
a jiných akcí. 
Někteří z nás byli na rekondičních nebo poznávacích týdenních pobytech na
Šumavě, v Krkonoších, ve Štúrovu, v Sezimově Ústí, ,,vlakem družby“ ve Vy-
sokých Tatrách.  Kromě toho naši  členové  žijí  i  kulturně  a  pravidelně  na-
vštěvují divadelní představení v Divadle J. Myrona a Antonína Dvořáka, vy-
stoupení  Janáčkovy  filharmonie,  koncerty  v  Klímkovicích,  dechové hudby
i populárních zpěváků, koncertní akci Nová Bělá pod otevřeným nebem nebo
Ruskou píseň v Zámku v Porubě a další.
Činnost naší ZO je velmi pestrá. V tomto roce pokračujeme v turistice podle
čtvrtletních programů. Zvláště bych chtěla vyzvednout vycházku do Jindři-
chova, spojenou s uctěním památky našeho bývalého vedoucího Zdeňka Ma-
láta u jeho hrobu. V kulturních akcích budeme pokračovat podle různých pro-
gramových nabídek.                            Christa Hanšutová, foto Jiří Vyplel

Aktivity ,,Devítky“ ještě na dalších fotografiích Jiřího Vyplela

Vaječina v Zanzibaru. Všem chutnala. 

Pohodička v Lesním baru Lipová

Pohodička v Lesním baru Lipová. Komu by se nelíbilo na kolonádě?!
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Šance k zlepšení vlastního zdraví je v našich rukách

Dne 13. 3. 2019  jsme pro členy měst-
ské organizace Senioři  ČR uspořádali
přednášku  se  zdravotní  tematikou.
Zkušený masér a terapeut Václav Kal-
da svůj výklad zaměřil hlavně na prvo-
počátek bolestí a problémů ve  svalech,
v rozdílnosti  u  žen  a  mužů.  Důraz
kladl na protahování, upozornil, co po-
máhá  a  ulevuje  od  bolestí.  Seznámil
nás  taktéž  s významem  cvičení  ráno,

přes den a večer, což si mnozí z nás mnohdy ani neuvědomují. Jeho podání
tématu zaujalo všechny přítomné. 
Pan Kalda také předvedl jednotlivé cviky, vysvětlil jejich význam a odpo-
věděl na všechny dotazy, přičemž názorně objasnil požadované a předvedl
nejen přítomným, kteří dotaz vnesli. Předal nám i v tištěné formě návod, jak
se věnovat cvičení, když bolí klouby, jak to změnit, a také dobrý námět na
několik základních protahovacích cvičení, poučil nás, jak odbourávat cukr,
co je konvičník zemní a proč je dobré pít čaj z něj připravený. Znovu zdů-
raznil význam protahovacích cvičení. Jeho přednáška a předvedení cviků
měly velký význam. Všichni jsme mu poděkovali za podrobné vysvětlení
problémů s bolestmi a návod, jak je možno se jim bránit.    Anna Pinterová     foto Jana Pekarová

Výstava Až přiletí čáp
Až do 12. 5. si mohou návštěvníci opavského Obecního do-
mu v expozici Cesta města prohlédnout ojedinělou sbírku
nejrůznějších typů historických kočárků z let 1880 až 1980
v instalaci nazvané Až přiletí čáp.  
„Expozice nabízí téměř pět desítek kočárků. Ty jsou rozdě-
leny do tří časových okruhů. Zajímavý je například kočárek
pro děti, zvaný princeska, pocházející z konce 19. st. - s ná-
padným zdobením a podvozkem na vysokých kolech. 
Vystavená sbírka se už setkala u veřejnosti s velkým záj-
mem a navštěvují ji lidé všech věkových kategorií. Děti po-
chopitelně vždy nejvíc zaujmou historické kočárky pro pa-
nenky,“ uvádí kurátorka expozice Lenka Čížová.
Kočárky  během  let  shromáždili  a  zrestaurovali  manželé
Šormovi z Roztok u Prahy. V r. 2016 jejich unikátní sbírku
zakoupilo Muzeum regionu Valašsko, které ji instalovalo na

zámku  Kinských  ve
Valašském  Meziříčí.
Kočárky  často  zapůj-
čuje  jiným muzeím. 
Rodinné  vstupné  je
stanoveno  na  90  Kč,
základní 40 a zlevně-
né na 20 korun.  

 (kot)

MO Senioři ČR (ul. M. Majerové 1733, O.-Poruba)

V  zájmových organizacích se schází 477 členů:
každé pondělí ZO 09 od 9 hod. - turisté,
každé pondělí a čtvrtek ZO 10 od 14 hod. - šachisté,
každé úterý ZO 05 od 9 hod. - turisté Radost,
každá středa ZO 01 od 14 hod. - klubová činnost,
každý pátek ZO 15 od 9 hod. - Kreativ (ruční práce),
1. pondělí v měsíci ZO 06 od 14 hod. - Kardiaci,
1. středa v měsíci ZO 04 od 14 hod. (DDM O.-Poruba),
každý sudý čtvrtek v měsíci ZO 11 od 14 hod. (Nová Bělá),
2. úterý v měsíci - výbor ZO 02 v budově ČSAD (ÚAN),
2x ročně všichni členové ČSAD,      
pondělí ZO 07 Kačeři od 9 hod – keškaři a hledači pokladů,
středa ZO 13 od 9 hod. - turisté Pohoda,
čtvrtek ZO 14 od 9 hod. - turisté,
soboty, neděle nebo podle potřeby ZO 03 - šachisté 2.

V nadcházejícím období nás čeká: 
Trénování paměti, besedy na různá témata, např. se zdravotní
tematikou, o bezpečnosti seniorů, zájezdy a vícedenní pobyty,
pravidelné turistické výlety, vycházky s tematickým zaměře-
ním, sportovní hry i s mezinárodní účastí, sportovní soutěže -
např. šipky, bowling, petank, účast na mezinárodní akci Set-
kání na hranici a další kulturní a společenské aktivity i vědo-
mostní soutěže.                                             Anna Pinterová

Velikonoční inspirace v Nové Bělé
Vedoucí ZO 11 Hana Kokešová zve na tradiční prodejní Velikonoční výstavku cukroví a ru-

kodělných výrobků. Uskuteční se ve dnech 11. a 12. dubna 2019 od 8 do 18 hodin 
v Nové Bělé, v Domě s pečovatelskou službou (U Balcara).
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Pražské jaro
Simon Mawer
Román  anglického  spisovatele  Simona
Mawera je jeho dalším pohledem na české
dějiny, nyní na Pražské jaro. Čtivá a strhu-
jící  novela  o  osudovém  létě  1968  z po-
hledu  Angličanů  má  lehce  špionážní  ná-
dech a patří k tomu nejlepšímu, co náš kni-
žní trh v současnosti nabízí.

Už teď jsi mrtvá
Sharon J. Bolton
Bravurně  napsaný thriller  známé autorky.
Romantiku vyhlídkového letu balónem zni-
čí pohled na brutální vraždu, které jsou pa-
sažéři svědky. Naneštěstí balón se zřítí, je-
diná žena, která pád přežije, musí v nezná-
mé pustině utíkat jak o život, protože vrah
nechce mít žádného svědka. 

Jiný TGM
Pavel Kosatík
Monografie známého autora, který v ní ne-
líčí „presidenta osvoboditele“, „tatíčka Ma-
saryka“  jen  jako  idealizovanou  osobnost
českých dějin se silnou vůlí a odhodlaného
politika,  nýbrž  i  jako  člověka  tvrdého,
mnohdy až bezohledného nejen k sobě, ale
i k svému okolí.    

Neobvyklý typ: (něco málo povídek)
Tom Hanks
Herec Tom Hanks patří k nejvlivnějším ho-
llywoodským celebritám. Mezi jeho koníč-
ky patří i sbírání starých psacích strojů. Na
každém  z nich  napsal  jeden  příběh.  Vý-
sledkem je 17 povídek vydaných nakl. Do-
mino v Ostravě. Ukazují, že i pevná půda
pod nohama může být někdy vratká. 

Jubilanti v 2. čtvrtletí roku 2019 

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 Rivolová Anna 01 6 Rykrová Jindřiška 05 4 Hulová Věra 11
4 Zavadilová Věra 01 5 Švihlová Zdenka 05 6 Kučerová Božena 11
5 Armstein Josef 04 5 Vodičková Františka 05 5 Rydrychová Marie 11
4 Bajáková Helena 04 5 Vřesňák Boleslav 05 4 Skupinová Jindřiška 11
4 Berková Alena 04 5 Závadská Libuše 05 5 Glasnáková Gita 13
5 Bryndáčová Helena 04 5 Sommerová Marie 06 5 Michálková Alena 13
4 Hažíková Anna 04 4 Bosák Ervín 09 6 Nawratová Marie 13
5 Kopřiva Jaromír 04 5 Jašková Věra 09 4 Blažíček Pavel 14
5 Ščerbová Anna 04 5 Kohoutová Marie 09 5 Kabátová Libuše 14
4 Verlíková Vlasta 04 4 Koloczek Albín 09 6 Tichá Marta 14
6 Zymová Vlasta 04 6 Petrová Marta 09 4 Chalupková Maria 14
4 Babišová Jiřina 05 5 Večerková Alena 09 4 Pavlusová Dagmar 15
5 Borkalová Květoslava 05 4 Rafaj Oldřich 10
6 Klubusová Jiřina 05 4 Skotnica Milan 10

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