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Zájezd do Znojma a rakouského městečka Retz
Dne 7. května letošního roku uspo-
řádala ostravská městská organizace
Senioři  ČR  jednodenní  výlet  do
Znojma.  Město  se  rozkládá  na  le-
vém břehu řeky Dyje v západní části
Dyjsko-svrateckého  úvalu.  Jeho
okolí je známé pro značné množství
vinic, ovocných sadů. Také je město
považováno za bránu do národního parku Podyjí. Mezi nejdůle-
žitější památky Znojma patří: rotunda sv. Kateřiny, chrám sv. Mi-
kuláše, historické podzemí, Loucký klášter a znojemský hrad. Le-

ží na jižní Moravě, jihozápadním směrem od města Brna a nedaleko hranice s Ra-
kouskem. Znojmo se rozprostírá ve vinařském kraji a v jeho okolí je značné množství
vinic nebo ovocných sadů. V okrajových částech vinohradů najdeme tradiční jiho-
moravské vinné sklípky. Pod znojemským hradem nedaleko západního okraje města
je vodní nádrž Znojmo, která slouží jako rezervoár vody. Severovýchodním a jiho-
západním směrem od města se rozprostírá rozlehlý les. Znojmo je protkáno značnou
sítí značených cyklistických tras a je také výchozím místem ně-

kolika turistických, jejichž výchozí bod najdeme v jeho západní části nedaleko hradu. Zá-
padním směrem z města budeme procházet kolem kamenných teras přes takzvanou Vlčí jámu
do míst zvaných Andělský mlýn. 
Po příjezdu do Znojma jsme absolvovali prohlídku s průvodcem na památečná místa včetně
rotundy  sv.  Kateřiny,  znojemského  hradu,  chrámu svatého  Mikuláše  a  malebných  uliček.
Zhlédli jsme dům, ve kterém byl ubytován Napoleon Bonaparte. Prohlédli jsme si podzemí
města i s jeho atrakcemi. Znojemské podzemí je největším systémem chodeb a sklepů v Čes-
ké republice, který je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Tato lokalita není přístupná v pl-

ném rozsahu. Po prohlídkách jsme se přesunuli do příjemné restaurace U Karla, kde
jsme si pochutnali na dobrotách místní kuchyně... Dalším naším cílem bylo rakouské
městečko Retz. Leží asi 12 km jihozápadně od Znojma. Má něco málo přes 4000 oby-
vatel a z jeho rozlohy 45 km čtverečných je téměř 12 procent území zalesněno. První
zmínka o městě Retzu pochází z r. 1180, kdy bylo ještě označeno jako Rezze, což je
jméno pravděpodobně slovanské.  Roku  1425  dobyli Retz husité, město bylo zničeno
a mnozí jeho obyvatelé pobiti. Městečko vyniká i známou vinařskou oblastí.

Výlet byl velmi vydařený, počasí přálo a neuvěřitelné výhledy nám umocnily zážitky z tohoto mimořádně skvělého
výletu.                                                                                   Anna Pinterová, foto Jana Pekarová a Eva Kotarbová

 Upozorňujeme  členy naší městské organizace, že v letošním létě se neuskuteční další ročník seniory velmi
oblíbené mezinárodní kulturní akce nazvané Setkání na hranici, a to z důvodu nepřidělení finanční dotace
Moravskoslezského kraje.
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Výlet seniorů a dětí do Štramberka bez ztráty kytičky
Již tradičně na jaře jsme zorganizovali společný výlet seniorů a dětí
z  mateřské  školy  z Ostravy-Muglinova  za  poznáním do  krásného
historického městečka Štramberk. Cílem naší výpravy byl nejvyšší
bod ve městě - Štramberská trúba. Ta je turisticky velice atraktivním
místem. Na Štramberskou trúbu každoročně zamíří  velká část  ná-
vštěvníků této části  Lašska v podhůří Beskyd, respektive Podbes-
kydské pahorkatiny. Asi 40 metrů vysoká Štramberská trúba je do-
minantou malebného městečka Štramberk, ležícího v blízkosti měst
Kopřivnice a Nový Jičín. Tyčí se na strmém skalnatém ostrohu vr-
cholu zvaného Zámecký kopec. Je součástí hradu Štramberk, jenž je
národní kulturní památkou. Přesné období vzniku hradního komple-
xu není známo.

Formou zábavy  jsme  vyšlapali  Zámecký  kopec  bez  „ztráty kytičky“. Využili jsme volného prostranství na kopci
a uspořádali sportovní klání.  Dětem se tento veselý výlet velmi líbil, neboť získaly mnoho nových poznatků z hi-
storie, seznámily se s řadou rozkvetlých stromů, květin i bylinek v dané oblasti, což byl pro ně velký a příjemný zá-
žitek. Prohlédli jsme si historické náměstí, krásné domy z 13. století.  Příjemným zpestřením byl zajištěný oběd

v místní restauraci, kde jsme  rovněž předali drobné dárky dětem z MŠ za sou-
těže, které pro všechny účastníky připravily učitelky MŠ. O dárečky pro ma-
ličké se postaraly členky našich zájmových organizací Dagmar Pavlusová, Moj-
míra Sucháčková, Marie Nawratová, Miluše Bergrová, Olga Kočařová a Pavla
Baníková. Děti předaly krásné dárky zase nám, ,,dospělákům“, za což jim patří
veliký dík. Děkujeme také všem našim účastníkům za velmi pěkný den, který
jsme prožili společně. Udělali jsme radost nejen dětičkám, ale i sobě.
Děti se odpoledne vrátily k svým rodičům, kteří na ně čekali před školkou a vši-

chni se těšili na vyprávění zážitků z této výpravy. (Další foto z výletu dole vlevo!)  
Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Štramberské radosti Bylo, nebylo ... Bylo, nebylo ... Bylo, nebylo ... Bylo
Bylo, nebylo, věřte, že bylo. Je tu jedna partička,
jmenuje se Pohoda (pohodička).
Stalo se to právě 20. dubna na Bílou sobotu.
No a ta se rozhodla, že se vydá za poznáním do
Bílých Karpat na Velkou Javořinu. Věřte, výlet
to byl vydařený, ale ejhle... Kopec to byl veliký!
Tak se šlapalo a šlapalo, konce nikde nebylo. Uf,
uf, nožky bolí,  v zádech píchá... Ještě, že Jiřík
má prevenci na bolení břicha. Nalil jednu, nalil druhou, třetí, ba i  tu čtvrtou.
To vám byla nádhera... Sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo. Kopeček jsme
vyšlapali a hned si další znovu dali. No a Jiřík špásoval, často nás tak oklamal.
Považte tu hrůzu: ,,prý, že jdeme z minus 200 do výše až 970 m!" Umí to kdo
spočítat?

Cesta zpátky byla krutá, zaúpěly
kotníky a kolena. Jen ta naše Jar-
ka  (rozuměj  M.)  skákala  jak
laňka.   Brzy  byla  u  cíle  a  my
s  vyplazeným  jazykem  málem
nedošli ani do hospody na pivo.
Legrace  jsme si  užili,  věřte,  že
dost - pro pohodu i pro radost.
A kdo nevěří? Tak ať si to ověří!
Zazvonil zvonec a neuvěřitelné-
mu výkonu je konec!

Text a foto Jaroslava Černá
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Kreativ se v dubnu činil v projektu česko-polské spolupráce
Členky ZO 15 obdržely písem-
né poděkování  Mgr. Petry Bro-
dové,  místostarostky  Úřadu
městského  obvodu  Poruba,  za
pomoc  při  tvůrčí  dílně s dětmi
z polské Ratiboře a našimi po-
rubskými školáky ze 4. a 5. tříd,
která  se  uskutečnila  v  rámci
projektu česko-polské spoluprá-
ce. Workshop proběhl 17. dubna 2019 ve velkém sále domova pro
seniory Slunečnice. Ze spolupráce se seniorkami MO SČR byly nad-

šené nejen děti, ale i odborná lektorka. Naše ,,děvčata“ Daniela Prošková, Dagmar Pav-
lusová, Kateřina Olahová, Karla Czorniaková, Dagmar Polanská a Mojmíra Sucháčková
tvořily s více jak 60 dětmi velikonoční dekorace. Školáci pak některými výrobky ozdo-
bili velikonoční strom na Alšově náměstí v Porubě a ostatní výtvory si odnesly domů.
Výbor  MO  Senioři  ČR  děkuje  jmenovaným  členkám  za  odpovědnou  přípravu  akce
a vzornou reprezentaci městské organizace.

Mojmíra Sucháčková, foto Daniela Prošková

Za zázrakem z medu
Květen je úžasný nejen pro turistické výlety, ale i pro exkurze. Na jed-
nu z nich se 2. 5. vypravily členky ZO 15 Kreativ. Jely proto nejdříve
do Frýdku-Místku. Zvolily jsme cestu vlakem, který odjížděl z nádraží
Ostrava  střed  v 8.53  hod.  Z Frýdku-Místku  naše  cesta  pokračovala
autobusem do cílové stanice Lískovec-Fabík, točna. Na konečné za-
stávce bylo již vidět výrobnu Marlenka, ke které jsme došly pěšky. 
V  nové  hale  nás  přivítali  pracovníci  firmy  a  úžasná  sladká  vůně.
V Marlence jsme strávili  90 minut.  Během této doby nám byl  pro-
mítnut  dokumentární  film  doprovázený  výkladem  průvodce.  Takto
nám  představili  počátky  firmy  Gevorga  Avetisjana  a  jeho  zázraku
z medu podle staroarménské receptury - dort Marlenka. Během pro-
mítání filmu jsme dostali ochutnávku výrobků včetně výborné firemní

kávy  Marlenka  Cafe.  Pak  následovala
prohlídka provozu s průvodcem. Ve vý-
robně  momentálně  probíhala  výroba
ořechového  a  meruňkového  (novinka)
dortu.  V průběhu  prohlídky  nám  prů-
vodce  odpovídal  na  dotazy,  které  se
hlavně týkaly spotřeby materiálu na vý-
robu dortů a vývozu. Výrobní proces je
vázán aktuálním plánem a je nezávislý

na exkurzi. Závěr v Marlence patřil nákupu výrobků za zvýhodněné
ceny. Domů jsme si donesly nejen sladkosti, ale i pěknou vzpomínku
na tento den, který jsem zorganizovala.                  Dagmar Pavlusová

Ostravský kompot
Pro ty, co ještě tuto akci nezaregistrovali: je
to rodinný festival tvořený výhradně pro Os-
traváky. V neděli 21. 5. se konal již 3. ročník
v Trojhalí Karolina a na své si přišli milov-
níci hudby, dobrého jídla, pití a zábavy. Lá-
kadlem byla účast zpěvačky Hany Zagorové.
Svou troškou do mlýna  přispěly  letos  i  se-
niorky naší MO. Podílely jsme se na přemís-
tění sklenice kompotu, který putoval tramvají
č. 8 ze zastávky Vřesinská v Porubě na zast.
Karolina  v  centru  Ostravy.  Seniorky  Anna
Pinterová,  předsedkyně  městské  organizace
SČR, Karla Czorniaková a Mojmíra Sucháč-
ková převzaly sklenici kompotu na zast. Tře-
bovická v Porubě v 10.10 h. a veselou tram-
vají č. 8 ji dovezly na zast. Karolina, kde ji
slavnostně v 10.26 předaly do rukou místo-
starosty městského obvodu Poruba Mgr. Mar-
tina Tomáška. Ten pak s kompotem odjel na
koloběžce  směr  Karolina  Trojhalí...  A proč
jsem uvedla veselou tramvají?  To proto,  že
celou cestu všechny cestující příjemně bavila
tříčlenná  dívčí  kapela  pěknými  písničkami.
Kéž by takových tramvají  a  tím i  příjemně
naladěných  cestujících  bylo  v  naší  Ostravě
více.                         Mojmíra Sucháčková
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Otevírání jara a zahájení turistické sezony v Hradci nad Moravicí 

Turisté  ze  ZO  05  turistika
Radost se v sobotu 13. dub-
na 2019 zúčastnili akce Ote-
vírání jara a zahájení turis-
tické  sezony  v Hradci  nad
Moravicí.  Byl  připraven
program  nejen  pro  turisty,
příznivce památek, ale i mi-
lovníky  železnice.  České
dráhy v sobotu vypravily ze stanice Ostrava-Svinov do Hradce nad
Moravicí zvláštní vlak, který vedla motorová lokomotiva přezdívaná

Bardotka. Jde o prototyp jedné z nejúspěšnějších motorových lokomotiv,
kterou jezdí obdivovat návštěvníci z celé Evropy. My jsme přijeli běž-
ným spojem a hned jsme se vydali k Červenému zámku, kde byly infor-
mace k turistickým trasám. Vydali jsme se od Červeného zámku, kolem

Bílého  zámku  na  Bukový  chodník,
který  nás  zavedl  na  most  přes  Mo-
ravici  a  odtud  jsme  se  vydali  smě-
rem k Belarii. Jarní počasí to nebylo,
ale nepršelo, ani nesněžilo, bylo pou-
ze chladno. Park kolem zámků byl mírně zasněžen, ale kolem řeky Moravice
již bylo zeleno. Restaurace byly otevřeny, tak o občerstvení nebyla nouze. Na
památku dostali všichni účastníci pamětní list k Otevírání jara a zahájení tu-
ristické sezony v Hradci nad Moravicí s datem sobota 13. dubna 2019. Sobotní

turistika se vydařila, i když to byl náhradní cíl za plánovaný výšlap na Františkův dvůr v Klokočově, který byl v so-
botu 13. 4. uzavřen.                                                                                            Libuše Závadská, foto archiv ZO 05

Fotky z výšlapů ZO 05
Autor Josef Běnek

Jurkovičova rozhledna - 27. dubna

Hrad Starý Jičín - 1. května

Zámek Kunín - 8. května 2019

Příjemná dovolená u slovenských sousedů v Piešťanech
Na Slovensko my, starší jezdíme stále jako do-
mů,  málem  zapomínáme,  že  překračujeme
hranice  samostatné  Slovenské  republiky.  Ta-
ková myšlenka mě napadla mnohokrát během
dovolené, kterou jsem díky zájezdu pořádané-
mu  Krajskou  organizací  Senioři  ČR Morav-
skoslezského kraje prožila letos v březnu. Jed-
nalo se o 6 denní pobyt v Piešťanech, v měst-
ské části nazvané Banka. Ubytování bylo za-
jištěno v hotelu Harmonia, který se nachází asi
tři čtvrtě hodiny pěší chůze (většinou podél ře-
ky Váhu) od centra města. Hotelový personál
se o nás dobře staral. Pěkné pokoje, dobré jíd-
lo, dokonce několik lázeňských procedur v ce-
ně pobytu bylo základem spokojenosti účast-
níků zájezdu, který vedla předsedkyně KO SČR MSK Zlatuše Paršová. Dojíž-
dění do světoznámých lázní a historické části města podle potřeby i zvláštního
jízdního řádu obstaral hotelový autobus (přijel pro nás a odvezl také do Ostra-
vy).  ,,Třešničkou  na  dortu“  krátké  dovolené  byla  každovečerní  vystoupení
místních hudebníků, tanečníků a zpěváků. Tleskalo se i folkloru a po večeři si
každý rekreant z Moravy,  slovenští  i  němečtí  hosté  mohli  podle libosti  za-
tančit. Skladby retro nebo z nedávné minulosti přilákaly mnoho zájemců na ta-
neční parket v jídelně. Komu nestačily Piešťany, mohl na zakoupený výlet,
který nabízel hotel, nebo dojet na vlastní pěst rychlíkem třeba do Bratislavy.
To druhé bylo zdarma a také lehce dostupné... Takže snad se zase na Sloven-
sko brzy vrátím - a jako domů.                                Text a foto Eva Kotarbová
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Velikonoční jarmark v Linhartovech - 6. 4. 2019
Od doby, kdy jsme naposledy
navštívili linhartovský zámek,
uběhly  dva  roky.  Rozhodli
jsme se,  že  se  podíváme,  co
letos pro návštěvníky organi-
zátoři  připravili nového a vy-
dali  jsme se navštívit  letošní
Velikonoční jarmark. 
Sraz byl na nádraží ve Svino-

vě, odkud se naše šestičlenná skupina vypravila s přestupem v Krnově do Linhartov. Dorazili jsme po deváté ho-
dině, a protože je to od nádraží k zámku jen kousek cesty, brzy jsme si už mohli zakoupit vstupenky pro vstup na
nádvoří a do vnitřních prostor. 

Počasí nám proti minulé návštěvě opravdu přálo, takže jsme strávili několik příjem-
ných hodin prohlídkou nabízeného zboží určeného k zakoupení, nebo jen k obdivu.
Bylo  toho opravdu  dost.  Více  než  60  prodejců  vystavovalo  keramiku,  košíkářské
výrobky, domácí marmelády, vína, šperky, včelí med, pedig, koření a bylinky, malo-
vaný textil  (trička),  svíčky,  také  zabijačkové pochoutky, punč a  další  občerstvení.
Mohli jsme i na vlastní oči vidět, jak se některé umělecké či užitkové zboží ručně vy-
rábí.  Byly  k vidění  i  rozmanité  velikonoční

ozdoby, kraslice v různých variacích, také keramické formy na pečení i za-
jímavým způsobem zpracované hračky s využitím nových technik (př. háč-
kováním).
Čas rychle ubíhal, mnozí nakoupili i pár drobností a pak, po krátkém odpo-
činku u kávy  a frgálů, jsme se ubírali opět na nádraží, ale nejdříve ještě ne-
zbytná společná fotografie, tentokrát i s flašinetářem. 
O tom, jak se nám vycházka do Linhartov vydařila, svědčí i to, že Ostravu
jsme ráno opouštěli v dešti a vrátili se do deště hustého.                                         Text a foto Šárka Remiášová

Krajské sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje v Třinci 
Přes nepřízeň počasí se sportovní hry, jejichž
pořadatelem byla 29. 5. Krajská rada seniorů
MSK, odehrály téměř ve všech disciplínách
v prostorné STaRS hale v Třinci. Soutěžilo se
v těchto disciplínách: šipky, florbal, kroužky,
golf, bolloball, basketbal, kolečko, tenis, mí-
ček,  běh.  Do  soutěží  se  přihlásilo  více  jak

400 sportovců z Moravskoslezského kraje. Dostavilo se však 381 nadše-
ných soutěžících. Organizátoři zvládli umístit velmi zdařile na palubovce
dvojnásobný počet soutěžních stanovišť, aby senioři mohli soutěžit v disciplínách, které si sami zvolili.  Tím se

značně zkrátila doba samotných soutěží. Účastníci Krajských sportovních her seniorů
MSK po skončení závodů měli možnost navštívit tamější Muzeum Třineckých žele-
záren, zhlédnout Galerii města v městské knihovně, nebo si mohli zaplavat v krytém
bazénu. Po zpracování výsledků následovalo jejich slavnostní vyhlášení za účasti pri-
mátorky statutárního města Třince Věry Palkovské a předsedy Krajské rady seniorů
Moravskoslezského kraje Pavla Gluce. 
Ostravskou  MO  Senioři  ČR  reprezentovalo  17  sportovců,

kteří získali celkem 13 medailí. Oceněným blahopřejeme, ale děkujeme všem našim soutě-
žícím za vzornou reprezentaci a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů při dalším spor-
tovním zápolení.  

Výsledky soutěže: Víceboj muži do 70 let: 1. J. Lasák (Píšť), 2. V. Bílek (Pustějov), 3. M. Starý
(Ostrava), nad 70 let: 1. Z. Grim (Střítež), 2. M. Komín (Ostrava), 3. L. Světlík (H. Suchá).
Víceboj ženy do 70 let: 1.  J. Stašková (Háj ve Slezsku), 2. M. Darmovzalová (Ostrava), 3. K. Moškořová (Střítež), nad 70 let:
1. M. Holušová (Bílovec), 2. M. Tomášková (Ostrava), 3. J. Vojáčková (Jakartovice). 
Podrobnější výsledky z jednotlivých disciplín zveřejníme v příštím čísle.                        Anna Pinterová, foto Josef Běnek
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Takové byly 2. krajské sportovní hry Seniorů ČR v Pustkovci

Každý měl snahu předvést nejlepší výkon!
Mnohdy to bylo velmi těžké. Vše ale bylo
také dobrou zábavou.

 Hosté a organizátoři při zahájení soutěže

Z pověření Krajské organizace Senioři ČR Moravskoslezského kraje byla
ostravská městská organizace Senioři ČR organizátorem 2. krajských spor-
tovních her Seniorů ČR s mezinárodní účastí, konaných v areálu městské-
ho obvodu Pustkovec dne 22. května 2019.
Soutěž byla zajištěna v těchto disciplínách: šipky - hod na terč,  hokej -
střelba florbalovou hokejkou a tenisovým míčkem do branky, hod kroužky
na kužel, golf snag - střelba holí a tenisovým míčkem na cílovou desku,
běh s míčkem na tenisové raketě kolem mety, bolloball - hod dvojicí míčků
na hrazdu se třemi vodorovnými příčkami,  nepravý petank - hod petan-
kovou koulí k cílové čáře, hod granátem na cíl.
Přihlásilo se celkem 14 šestičlenných družstev:  družstvo z kraje Košice,
družstvo z kraje Žilina, družstvo ze Stříteže, družstvo Seniors, dvě druž-
stva z městské organizace Frýdek-Místek, družstvo 2. organizace  senioři
Frýdek-Místek,  družstvo z Petřkovic, šest družstev z městské organizace
SČR v Ostravě.
Z pozvaných hostů se zúčastnili:  předseda Jednoty důchodců Košického
kraje Ján Matúško, předseda Jednoty důchodců Žilinského kraje Dr. Mi-
chal Kotián, Moravskoslezský kraj zaštítil náměstek hejtmana Jiří Navrátil,
senátor ČR Ing. Jiří Carbol, který předal květiny organizátorkám soutěže
Zlatušce Paršové, Anně Pinterové a Jarmile Klikové. Za statutární město
Ostrava přišla  Ing.  Marta  Szüczová,  vedoucí  oddělení  školství  z odboru
školství a sportu Magistrátu města Ostravy, za  městský obvod Pustkovec
starosta Stanislav Pyš, za městský obvod Poruba místostarosta Miroslav
Otisk Bc., MSc., MBA, za Krajskou radu seniorů Moravskoslezského kraje
předseda Ing. Pavel Gluc, dále za organizaci Společně - Brno byl přítomen
Ing. Jakub Carda, za Asociaci sportu pro všechny MSK místopředsedkyně
Hana Těhanová.
V rámci mezigenerační spolupráce pomáhali studenti Gymnázia Olgy Hav-
lové z Ostravy-Poruby, s doprovodem Mgr. Andrei Valchařové, zdravotní
dozor zajišťovaly studentky Střední zdravotní školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické  Ostrava,  Jeremenkova  ul.,  s pedagogickým  doprovodem.
Všichni přítomní hosté vystoupili se svým projevem a popřáli účastníkům
hodně  zdaru  při  sportovním zápolení.  Soutěž  byla  zahájena  rozcvičkou
vedenou  Jarmilou  Klikovou,  metodičkou  Asociace  sportu  pro  všechny
MSK, za doprovodu hudby B. Smetany - Vltava.                                   
I přes nepříznivé počasí se podařilo zajistit v hale a v příjemné atmosféře
všech osm soutěžních disciplín.  Součástí  programu byla po celou  dobu
přítomnost Václava Kaldy, maséra a terapeuta, který prováděl konzultace
problémů a bolestí pohybového aparátu – svaly, klouby, páteř. Prováděl na
masérském lůžku srovnávání délky nohou a usazování kyčelních kloubů
Dornovou metodou.
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Takové byly 2. krajské sportovní hry Seniorů ČR v Pustkovci

Studenti dohlíželi na průběh soutěžení i dodržování pravidel.

Soutěže probíhaly s vysokým sportovním nasazením a nadšením za podpo-
ry fanoušků z řad členů MO SČR. 
Příjemným zpestřením bylo překvapení v podání senátora Ing. Jiřího Car-
bola,  který každému účastníkovi  her osobně předal sladkost z Marlenky
s osobním věnováním, kterému byla nápomocna Marta Klegová. 
Po náročném hodnocení a sčítání  výsledků z jednotlivých disciplín  bylo
přikročeno k vyhodnocení celé soutěže. 
Oceněno  bylo  celkem  8  disciplín  a jejich  vítězům  předáno 96 diplomů 
a medailí jednotlivcům. 
Všichni  účastníci  obdrželi  pamětní  list  předsedkyně  Krajské  organizace
Senioři ČR MSK Zlatušky Paršové a také pozornost Moravskoslezského
kraje, který převzal záštitu nad 2. krajskými sportovními hrami. 
Vítězným družstvům byl předán diplom a 1. místu pohár.

Ocenění si odnesly následující soutěžní týmy:

3. místo získalo družstvo ZO 04 pod vedením kapitána Milana Marejky, 
2. místo získalo družstvo ZO 05 pod vedením Milana Starého, 
1. místo získalo družstvo z Frýdku-Místku pod vedením Vítězslava Kavky.
(Všichni zástupci z Frýdku-Místku jsou na  2. snímku zdola.)

K vyhodnocení účastníků patřilo i ocenění nejstarších soutěžících, kterými
byli:  za ženy Libuše Matějčková z Ostravy a za muže Dušan Kašpárek,
rovněž z Ostravy.
Na závěr patří poděkování všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné
2. krajské sportovní hry v takovém rozsahu uskutečnit. 
Děkujeme Ing. Jiřímu Carbolovi,  Jiřímu Navrátilovi,  statutárnímu městu
Ostrava,  starostovi  obvodu Pustkovec Stanislavu Pyšovi,  firmě BOHAS
z Frenštátu, Haně Strausové, Pavle Baníkové, Františku Chmelíkovi a naši
přátelské organizaci Seniors. 
Také děkujeme studentům z Gymnázia Olgy Havlové, studentkám Střední
zdravotní školy a Vyšší odborné školy zdravotnické z Ostravy za kvalitně
odvedenou činnost při hodnocení a zpracování výsledků a při předávání
odměn vítězům. 

Poděkování patří statutárnímu městu Ostrava i za sponzorský dar k propa-
gaci města v podobě triček se znakem Ostravy. 
Velký dík patří organizátorům soutěže, zejména Stanislavu Pinterovi, který
celou soutěž připravil, Miroslavu Hrdinovi a Pavle Srubkové za pomoc při
přípravě soutěžních disciplín, Zlatušce Paršové a Daliboru Kališovi.
                                                             Stanislav Pintera, Anna Pinterová,
                                                                     foto Daniela Prošková a další

Vedoucí tří nejlepších soutěžních družstev
jsou na tomto posledním snímku.  Blaho-
přála jim Zlatuška Paršová. 
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Mlčenlivé ženy
Kerry Fisherová
Maggie a Lara spolu zdánlivě nemají skoro
nic  společného.  Svedla  je  dohromady ro-
dinná  pouta:  jsou  druhými  manželkami
dvou okouzlujících bratrů Massima a Ni-
ca. Idylická manželství se ale postupem ča-
su mění v noční můru, v níž hraje roli psy-
chickém násilí.

Za trest 
Dick Francis
Díla britského krále detektivek Dicka Fran-
cise patří i několik let po jeho smrti k vel-
mi žádaným mezi čtenáři. Proto nepřekva-
pí, že se jeho dostihové krimi příběhy vy-
dávají  v nových vydáních.  Posledním pří-
růstkem je Za trest z dostihového prostředí
a tvrdého světa nejvyšší politiky. 

Ostrov
Sigríður Hagalín Björnsdóttir
Ostrov  je  prvním českým překladem díla
uvedené islandské autorky (1974). Svět se
zhroutil,  civilizace se  vrací  do doby tem-
na. Jak bude vypadat život na Islandu, když
technologie definitivně skončí?  Na to od-
povídá tato kniha, kterou čtenáři charakte-
rizují jako netradiční, inspirativní a čtivou.

Ortorexie -  posedlost  zdravou  stravou
Renee McGregor
Bio potraviny, raw, vegetariánská či vegan-
ská strava jsou velmi populární výrazy pro
zdravou výživu. Platí  ale: Všeho s mírou.
Posedlost  zdravou  stravou  může  vyvolat
ortorexii.  Odbornice na výživu  McGrego-
rová  v  knize  odhaluje  pravý  význam  až
nebezpečných stravovacích návyků.

Jubilanti v 3. 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

8 Blaská Marta 01 9 Leštinská Marie 05 7 Filipová Hermína 11
7 Dvořáková Danuše 01 9 Vrbová Ludmila 05 9 Janků Marie 11
7 Filipcová Zdeňka 01 8 Bezděková Ladislava 06 9 Lachová Hana 11
9 Klosko František 01 9 Němčíková Svatava 06 7 Mácha Jaroslav 11
7 Michlová Blanka 02 7 Pyrdeková Helena 06 9 Pytliak Milan 11
9 Kaštovská Jarmila 04 7 Vávrová Věra 06 7 Rydrych Karel 11
9 Kopřivová Ludmila 04 7 Julinová Marie 07 7 Sošková Libuše 11
9 Krčmářová Marie 04 9 Brdová Marta 09 9 Starynská Marie 11
8 Lukešová Eva 04 8 Fiurášková Marie 09 8 Šereda Václav 11
9 Neuvirthová Jiřina 04 8 Chrastinová Miroslava 09 7 Škrachová Mirka 11
8 Popeová Emilie 04 8 Krafková Věra 09 7 Theimer Rostislav 11
7 Rýdlová Vlasta 04 9 Smějová Annemarie 09 7 Válková Miluše 11
7 Hrabcová Svatava 05 7 Ševčíková Edita 10 7 Premusová Zdenka 13
9 Kiša Přemysl 05 7 Bystrá Alena 11 8 Sněhotová Věra 13

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

   Redakční rada: Zdeněk Kudělka, Mgr. Eva Kotarbová, Anna Pinterová,     
       Ing. Daniela Prošková, Mojmíra Sucháčková

Grafické zpracování a korektura textu: Mgr. Eva Kotarbová
 Zpravodaj (čtvrtletník) je určen jen pro vnitřní potřebu.

Vydání: červen 2019

  Sídlo spolku: M. Majerové 1733, 708 00 Ostrava-Poruba, telefon 596 951 813, IČO 70631484
E-mail:senioricr-ostrava@seznam.cz, web. stránky: http://seniori-cr-ostrava.cz

Naše aktivity a služby jsou podporovány a financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy.
8


