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Naši senioři byli úspěšní na sportovních hrách ve slovenských Michalovcích
Ve dnech  12.-14. 7. 2019 zorganizovala Jednota Důchod-
ců Slovenska, Krajská organizace Košice, Krajské sportov-
ní hry s mezinárodní účastí. Záštitu přijali: předseda vlády
Slovenské  republiky  Ing.  Petr  Pellegrini,  místopředseda
vlády MUDr. Richard Raši, poslanec NS SR Ing. Emil Ďu-
rovčík a primátor města Michalovce Viliam Záhorčák.
Uspořádáním sportovních her byla pověřena Okresní orga-
nizace Jednoty důchodců Slovenska v Michalovcích,  kde
tyto hry probíhaly. Soutěžilo se v 7 disciplínách a ve dvou
věkových kategoriích: ženy i muži od 62 do 69 let a od 70
a výše. Soutěžní disciplíny se lišily u žen - místo hodu kou-
lí byl hod válečkem, ostatní disciplíny byly u žen i mužů
stejné, a to: hod šipkami, hod granátem na cíl, kop na bran-
ku, hod do basketbalového koše, petank, střelba ze vzdu-

chovky. Všichni soutěžící si zvolili tři disciplíny, ve kterých se snažili o co nejlepší umístění.  
Nálada na jednotlivých sportovních stanovištích byla skvělá, počasí nám přálo po oba soutěžní dny. V pátek v odpo-
ledních hodinách pro nás organizátoři připravili příjemnou komentovanou prohlídku s průvodkyní do tamního mu-
zea. Ta nás velmi zajímavě a podrobně seznámila s historií a zajímavostmi velmi pěkného okresního města Micha-
lovce, jež se nachází na východním Slovensku (v Košickém kraji) s 37 500 obyvateli. Vzdálenost Michalovců od
Košic je 60 km a 30 km od ukrajinské hranice. Městem protéká řeka Laborec. Nedaleko něj, a to východním smě-

rem, se nachází přehradní nádrž Zemplínská šírava. V letošním roce se Michalov-
ce staly Evropským městem sportu. 
Byli jsme ubytováni (včetně stravování) ve Spojené škole internátní v Michalov-
cích, kde probíhaly také všechny sportovní disciplíny. 
Soutěží se zúčastnilo 10 týmů s různým počtem soutěžících, celkem 110 sportov-
ců. Naše družstvo Krajské organizace Senioři České republiky Moravskoslezského
kraje bylo složeno z 5 členů, soutěžilo v kategorii ženy a muži nad 70 let. Bylo je-
diné zahraniční. Organizátoři precizně zvládli program sportovních her, vše probí-
halo podle nastavených časů. V sobotu v podvečer byly vyhlášeny výsledky a pře-
dány medaile. Všechna zúčastněná družstva obdržela navíc pohár. I my se máme
z čeho radovat, protože všech pět soutěžících si odvezlo medaile, a sice za: 
3. místo hod granátem - Vítězslav Kavka a petank Stanislav Pintera, 2. místo pe-

tank Zlatuška Paršová a hod koulí Jiří Janák, 1. místo petank - Anna Pinterová.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen Krajské organizace SČR MSK, ale též
České republiky.  Organizátorům patří  poděkování za skvěle připravenou akci a přátelskou atmosféru i  pozvání
k další účasti.                                                                                                 Stanislav Pintera, foto Vítězslav Kavka

 Upozorňujeme  všechny,  kdo  hodlají  zaslat  články k otištění v tomto Zpravodaji, aby je posílali na mailovou
adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím stroji,
ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 29. listopadu 2019.
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Víte, kde je Ostravský kaktus? 
Když jsme zjistili, že blízko našeho bydliště je nová ke-
ška „Ostravský kaktus“, tak jsme se bez ohledu na hor-
ké letní počasí vydali tuto keš ,,odlovit“. Zjistili jsme,
že leží na ulici Provozní, která je spojnicí od Třebovic-
kého  nádraží  k zastávce  Čistírny.  Prošli  jsme  kolem
snad stokrát a nikdy jsme si této sochy nevšimli. Podle
listingu ke kešce je napsáno, že tento originální „kaktu-
soidní“ objekt vytvořili brněnští výtvarníci Vlasta a Jan
Lichtágovi jako vstupní poutač pro skladištní areál po-
travin, nábytku a domácích potřeb v Třebovicích na za-
čátku 70. let minulého století. Skladiště už dávno skon-
čilo, poutač zůstal jako připomínka toho, že reklama se dá dělat i jinak.
U kaktusu jsme se potkali s mladou slečnou, která už řešila finální souřadnice.
Počítalo se, kolik je tam ležících knih, kávových zrn atd. Chvíli nám to trvalo.
Slečna byla rychlejší  a  odjela  na  skládací  koloběžce. My jsme to taky spočetli
a vydali se hledat keš. Překvapilo nás, že se slečna vrátila a znovu něco u kaktu-

su počítala. Na koloběžce nás potom předjela a ke kešce jsme dorazili chvíli po ní. Keš je velmi zajímavá. Tak jsme
si ji vyfotili. 
Ale to není konec. Nejzajímavější je závěr naší příhody. Při kontrole logů u naší kešky ,,Aktivní senioři“, kterou
jsme založili a pravidelně kontrolujeme a udržujeme, jsme objevili tento log. Cituji doslovně, protože to je pochvala
nejen pro nás ze ZO 07, ale pro všechny členy naší MO SČR Ostrava:
,,Děkuji ownerům  (t. j. zakladatelům keše) paní D. a panu S. za jejich kešku a dávám favoriťáka za ideu. Potkali
jsme se spolu u Kaktusu a měli jste to nakonec skoro rychleji než já (chyba s počítáním u kleští)... Snad Vás ne-
urazí, když napíšu, že jste byli bezkonkurenčně nejstarší geocacheři, s kterými jsem se doposud potkala, což mne
však (krom překvapení) velmi mile potěšilo. Myslím, že kdyby bylo co nejvíce seniorů aktivních jako Vy (a jak po-
pisuje Vaše keška), byl by svět určitě veselejší. Zdravím z Domažlic, aktuálně ve vlaku cestou z Colours.“

Text a foto Daniela Prošková

Bylo léto, horké léto, léto jak má být...
Dne 25. června 2019 se 11 členů naší ZO 13 turisté Pohoda
zúčastnilo autokarového zájezdu do Beskyd, který organi-
zoval klub důchodců ostravského výrobního družstva Byt-
prům.  Odjížděli  jsme  od  Domu  kultury  města  Ostravy
v 6.30 hodin. První zastávka byla v automobilce Hyundai
Motor Manufacturing Czech, s. r. o., v Nošovicích, která tr-
vala jednu a půl hodiny. Exkurze začala prezentačním fil-
mem o vzniku společnosti, přehlídkou jednotlivých výrob-
ních hal, včetně informací o zaměstnancích a o péči o ně.
Průvodcem  nám  byly  přiděleny  ochranné  pomůcky,  vý-
stražné vesty a brýle, a pak jsme nasedli do dvou motoro-
vých návštěvnických vláčků a vydali  se na okružní jízdu

přes výrobní haly. Prostřednictvím sluchátek, které každý obdržel, jsme byli informováni průvodcem o činnostech
v jednotlivých halách, kterými jsme projížděli.
Obdivovali jsme přesnou a nepřetržitou práci stovek automatických robotů, jak jednotlivé postupy na sebe bez-
pečně a přesně navazovaly. Podle informace z výrobní linky vyjede každou minutu jeden automobil.        
Následující cesta vedla již do Beskyd, nejprve na oběd, který byl zajištěn v restauraci Zavadilka. Potom jsme se
přemístili na Pustevny, kde jsme pobyli téměř tři hodiny. Po prohlídce známého místa a vydatném občerstvení
jsme se vydali na zpáteční cestu do Ostravy.  
S ,,Bytprůmáky“ jsme na zájezdu byli již podruhé a doufám, že ne naposledy. Kolikže jsme za tento výlet dali ka-
ček? Představte si, že jenom 50! 
Podle vyjádření našich členů se zájezd vydařil a všem se líbil. Počasí bylo slunečné a opravdu letní. Autobus byl
velmi pohodlný a měl i dobrou klimatizaci, takže cestování bylo příjemné. Děkujeme paní Marii Dvorské, před-
sedkyni klubu důchodů VD Bytprům a také předsedovi družstva Milanovi Plačkovi, že nám nabídli možnost účast-
nit se tohoto zájezdu.                                                                                              Jaroslav Gřeš, foto VD Bytprům
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Na Bouzov a do Loštic se vydali senioři a seniorky ZO 13 turisté Pohoda
Dne 10. 7. 2019 jsme se vydali pod záštitou Moravsko-
slezského kraje na seniorské cestování. První zastávkou
byl hrad Bouzov založený na přelomu 13. a 14. století.
Hradní objekt je plně zařízen, vybaven obrazy, umělec-
kými předměty, historickým nábytkem. Stále si zacho-
vává podobu typického romantického sídla s cimbuřími,
arkýři, střílnami a funkčními padacími mosty. Na hradě
bývají pořádány hradní jarmarky a karnevaly u příleži-
tosti slavnostního zahájení a ukončení sezóny. Bývá ta-
ké využíván k oddávání snoubenců.  
Další  zastávkou našeho cestování  bylo  Muzeum Olo-
mouckých tvarůžků. Zde jsme mohli vidět průřez mo-

derně pojatých expozicí histo-
rie Olomouckých tvarůžků, od
pramenů  až  do  současnosti.
Mezi exponáty jsme viděli například staré formy, kterým se říkalo klapačky, jež použí-
valy dělnice v tvarůžkárně před 120 lety a s jejichž pomocí dokázaly vyrobit za směnu až
9000 tvarůžků. Velkou výhodou muzea je jeho bezbariérovost. Také jsme využili podni-
kovou prodejnu k nákupu proslavených tvarůžků.
Poslední zajímavou zastávkou na našem středečním cestování bylo Arboretum Bílá Lho-
ta, které je národní přírodní památkou rozkládající se na ploše necelých 3 hektarů. V něm
se nachází asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin, například keřovité tisy v různých
barvách a tvarech, túje, smrky, duby, různobarevné buky, cypřišky, javory, borovice, bří-
zy, douglasky a lípy.  Je zde pěstována i řada vzácných a sbírkových dřevin, jako jsou ja-
ponské javory, vilíny a magnolie. Škoda jen, že mnohé z těchto dřevin byly již odkvetlé.
Po celý den nám počasí přálo, takže jsme si všichni tento výlet velmi užili a odnesli jsme
si spoustu zážitků a nových informací. Děkujeme Moravskoslezskému kraji za dotování

celého zájezdu v rámci krajského projektu Výlety seniorů 2019.         Květoslava Špoková, foto Jaroslava Černá

Jednodenní výlet na Pustevny k panoramatické Stezce Valaška 
Zájmová organizace 04 uspořádala dne 9. květ-
na 2019 výlet na sedlo Pustevny (1018 m n. m.)
v  Moravskoslezských    Beskydech,     nedaleko
Radhoště, jež patří k obci Prostřední Bečva. By-
lo pojmenováno po poustevnících, kteří zde žili
do roku 1874.  Pro Pustevny jsou typické dře-
věné  stavby  postavené  v lidovém  slohu,  a  to

koncem 19.  století.  Zamířili  jsme do místa  pod vrcholem Tanečnice,  kde byla v letošním roce  otevřena  pano-
ramatická Stezka Valaška, aneb stezka v korunách stromů na Pustevnách. Ta byla hlavním cílem našeho výletu.
Nadzemní panoramatická  Stezka Valaška je dlouhá 610 metrů, přičemž lesní úsek po věž je dlouhý 390 m a zbytek
tvoří chodník na 22 metrů vysokou kaskádovou věž. Součástí je skleněná vyhlídková plošina. Náš předpoklad krás-

ných výhledů znemožnilo velmi nepříznivé počasí ve formě oblaků, ve kterých
jsme se procházeli. I přesto jsme se radovali z krásného díla. Dozvěděli jsme se
mnohé zajímavosti, např. že celkem bylo na stavbě odpracováno 1945 dní, výška
v nejvyšším bodě od země je 15,2 m, celková délka všech použitých dřevěných
profilů 15 935 m, počet vrutů, šroubů a jiných spojů je asi 21 000 kusů, a další za-
jímavosti.  Poslední zastávkou bylo město Kopřivnice,
se kterým je spjata naše vzpomínka a obdiv ke spor-

tovcům,  olympionikům -  Daně a  Emilu  Zátopkovým.  Navštívili  jsme Technické  mu-
zeum Tatra s expozicí Zátopek. Tam jsme si prohlédli všechna jejich ocenění, která to-
muto muzeu darovala Dana Zátopková... No a co by to bylo za výlet, kdybychom se ne-
občerstvili? Využili jsme nabízených služeb kopřivnických restaurací a velmi pěkné jí-
delny. Po celkové prohlídce centra Kopřivnice, kde jsme se už mohli procházet bez dešt-
níků, jsme se vydali na cestu domů.                                                                   Anna Pinterová, foto Jana Pekarová
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Jak jsme se mrcasili v Jizerských horách
Nebojte, mrcasit - to není nic hanlivého. Ústav pro jazyk český uvádí význam: zdržovat se, případně loudat se atp. 

V polovině měsíce června jsme přijali pozvání ZO 05 turistika Radost na týdenní pobyt v Jizerských horách, který organizo-
vala vedoucí Maruška Ryšavá přes cestovní kancelář. Zájezd to byl opravdu skvělý, plný nepopsatelných zážitků. Hned první
den v průběhu cesty jsme navštívili zříceniny hradu Frýdštejn, kde jsme vystoupali až do hradní věže. Následovala cesta krás-
nou přírodou do Příchovic, kde jsme byli ubytováni v příjemném hotelu. 

Druhý den po snídani jsme se vydali pěšky k rozhledně Štěpánka na hoře
Hvězda s krásnými výhledy na Jizerské hory a okolí, potom následovala ne-
náročná vycházka do Cimrmanova muzea a rozhledny v Příchovicích u Ko-
řenova. V muzeu jsme byli překvapeni, co všechno se podařilo soustředit do
jednoho místa, kolik zajímavých a nám z dětství blízkých předmětů: kočár-
ky, kola, žehličky, nádobí, psací stroje, gramofon či školní lavice s dřevěným
kalamářem. Vycházku umocnily překrásné výhledy,  slunečné počasí  a ná-
vštěva místního rodinného pivovaru s pivečkem jako křen a dobrůtkami k to-
mu. Borůvkové knedlíky s tvarohem a šlehačkou, zakysanou smetanou nebo
místní speciality mistra kuchaře. No, nedejte si!!!  A co potom ty skvělé ve-
čeře v hotelu? Snad celé okolí se proti nám spiklo a soustředilo na naše chu-
ťové buňky. 

Nejen jídlem živ je člověk, ale i potřeba nových informací, zážitků i prožitků je součástí našeho života. Důkazem toho je další
z dnů našeho pobytu v Jizerských horách, třetí, jenž byl jeden z těch náročných. Z osady Smědava se vydaly dvě skupiny tu-
ristů - „mrcasníků“ a „turníků“ (rozuměj: mrcasníci = lenoši, turníci = zdatní turisté, nelenoši) - na trasy. Turníci se vydali na
Paulovou paseku a na horu Jizera (ve výšce 1122 m) s přírodní rezervací pralesu Jizera, poté na skalní vyhlídku Polední kame-
ny, Frýdlantské cimbuří, Hajní kostel, vodopád Černého potoka. Trasa 12 km byla velmi náročná i pro zdatné turisty. Mrcas-
níci se mrcasili a užívali si nenáročnou 6 km vycházku na Bílý Potok. Po setkání obou skupin jsme k večeru ještě navštívili
baziliku Navštívení Panny Marie (český Mariazell). Po úmorném dni a skvělé večeři někteří z nás využili i wellness centrum
s bazénem a vířivkou, jiní odpočívali u televize, nebo měli vlastní program. Pohodička, pohoda. 

Další den byl nenáročný a odpočinkový. Navštívili jsme Liberec, statutární město na severu
Čech a krajské město Libereckého kraje. Dominantou města je radnice, novorenesanční bu-
dova v centru. Je sídlem magistrátu a jedním ze symbolů Liberce. Následovala i návštěva
zoologické zahrady, která je specializovaná na chov vzácných, ve volné přírodě ohrože-
ných druhů zvířat. K vidění je tam bílá forma ty-
gra  indického,  osel  somálský,  orlosup  bradatý,
nahur  modrý,  šimpanz,  irbis,  kozorožec dages-
tánský či nestor kea.  Dalším navštíveným mís-
tem byla oblíbená botanická zahrada. Její domé-
nou  jsou  sbírky  tropických  rostlin.  Skleníkový
areál  ve  tvaru  krystalové  drúzy,  projektovaný
Ing.  arch.  Pavlem  Vaněčkem,  sestává  z  devíti
různě velkých expozičních pavilonů, skýtajících
plochu zhruba 3000 m².  
Odpoledne nás ještě čekala prohlídka hory Ještěd
s  vysílačem a překrásnými výhledy. I tentokrát nám počasí přálo a výlet jsme si užili.
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Jak jsme se mrcasili v Jizerských horách
                                                                                                                                                                                                       (pokračování)

Pátý den našeho pobytu začal návštěvou polských lázní a městečka Świeradów-
Zdrój. Lanovkou jsme vyjeli na horu Stóg Izerski a opět se rozdělili na dvě sku-
piny mrcasníků a turníků. Ta první - mrcasníci, se mrcasila po hřebeni, osvěžova-
la se kávou i pivečkem, užívala si výhledů, potom odjela autobusem do Lázní Lib-
verda. Ti druzí - turníci, šli pěšky na nejvyšší vrchol české části Jizerských hor, na
Smrk s rozhlednou a také nádhernými výhledy, potom přes vyhlídku Tišina, Koči-
čí prameny a osadu Hubertka do Lázní Libverda. Ušli opět asi 12 km. Patří jim
obdiv, protože ve 30 st. C  to byl opravdu nadlidský výkon. Společně jsme se sešli
v lázeňském městě Libverda. Lázně se specializují na srdeční a cévní onemocnění
a léčení pohybového ústrojí. Zajímavostí je i výletní restaurace Obří sud. A aby to-
ho nebylo málo, i trochu kultury se nám zachtělo. Při zpáteční cestě na hotel jsme ještě navštívili státní hrad a zámek Frýd-
lant, nejstarší hradní muzeum ve střední Evropě. Tyčí se na čedičové skále nad řekou Smědou. Tento rozlehlý a architekto-
nicky pestrý komplex, skládající se ze středověkého hradu a renesančního zámku, patří k nejvý-
znamnějším památkám v Česku.                                                                             
Předposlední den našeho pobytu byl věnován opět kultuře i turistice. Navštívili jsme Jablonec,
město bižuterie a skla, jeho muzeum, které je jediným svého  druhu v ČR specializovaným na
sklo a bižuterii. Obdivovali jsme i jeho sbírky knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých ex-
pozicích. Úžasný a neopakovatelný zážitek... A turistika? Ta nám ani tentokrát nechyběla. Vydali
jsme se na prohlídku osady Jizerka a poté naučnou stezkou přírodní rezervací přes vrch Bukovec

s nádhernými výhledy a občerstvením. Touto vycházkou jsme ukončili skvělý pobyt v Jizerských
horách. Večer při západu slunce jsme se sešli v altánu u hotelu, zhodnotili celý pobyt a poděkovali
všem, kteří se podíleli na mrcasení v Jizerských horách. Velký dík patří Marušce Ryšavé, která se
postarala o hladký průběh pobytu, napekla pro celý autobus takové chuťovky a cukroví, že jsme
měli boule za ušima. Průvodkyni Heleně Vlkové patří obdiv a díky za to, že nás provázela nejen
úsměvem, ale i velkými znalostmi z této oblasti.  Při této příležitosti  jsme jí  udělili  čestný titul
„Sluníčko firmy“. Poděkování patří také řidiči Martinovi, který bravurně zvládal krizové situace,

kdy nám tuhla i krev v žilách... A třešnička na dortu? Tu jsme ochutnali při zpáteční cestě v podkrkonošském městečku Ho-
řice, kde jsme nakoupili originální hořické trubičky pro své blízké... Celý týden uběhl jako voda a už se těšíme na společné
mrcasení v nových lokalitách. A kam to bude příště??? Kdoví.       Text a foto Jaroslava Černá, další foto archiv ZO 05

________________________________________________________________________

Senioři pracují i mimo seniorské organizace
Někteří senioři jsou zapojeni i v jiných organizacích, na příklad
ve  Sborech  dobrovolných hasičů  na vesnicích i  ve  městech.
Mnozí z nich pracují ve výborech těchto organizací, vypomá-
hají při různých činnostech jak kulturních a společenských, tak
i sportovních, pomáhají také při údržbě techniky. Za tuto do-
brovolnou činnost jsou odměňováni čestnými uznáními a me-
dailemi. Někteří tou nejvyšší, kterou může člen dostat, a to je

celostátní titul „Zasloužilý hasič“. Tohoto vyznamenání může člen dosáhnout po dlouholeté práci ve sboru v seniorském věku,
a to nejdříve po 65 letech života a po nejméně 35 rocích členství ve sboru. Držitelé těchto vyznamenání se pravidelně setkáva-

jí v okresních aktivech a jednou ročně na krajském setkání, které se letos konalo v Komorní
Lhotce  v měsíci  červnu za  spoluúčasti  našich  přátel  -  polských Stražáků (hasičů)  ze  sou-
sedního vojvodství. Program byl částečně organizován, volný čas pak každý využil po svém.
Někteří krátkými procházkami, jiní jej využili v solné jeskyni, nebo hraním mini bowlingu,
další v bazénu vzhledem ke krásnému teplému počasí.
Ve středu jsme odjeli na zájezd do Třince na prohlídku nového integrovaného centra 112, které
je v provozu 3 roky. Velice zasvěceně nás provázel příslušník integrovaného centra se zají-

mavým výkladem. Dále vedla trasa do Nýdku, odkud jsme 5 dopravními prostředky ze sboru dobrovolných hasičů vyjeli na
horu Velká Čantoryje, kde se nachází rozhledna se 118 schody. Většina na ni vystoupala a kochali se výhledem na polské, slo-
venské a moravské hory. Další trasa vedla do Dolní Lomné, kde nás přivítala starostka obce a starosta dobrovolných hasičů.
Prohlédli jsme si zde jejich vzornou hasičskou zbrojnici. Plni dojmů jsme se vrátili zpět. Po večeři se většina členů zúčastnila
diskotéky, na které se nejprve popřálo jubilantům, kteří oslavili nebo oslaví v letošním roce kulaté nebo půlkulaté narozeniny.
Byli obdarováni kytičkou a absolvovali sólo tanec. Ve čtvrtek odpoledne začala zajímavá beseda s  představiteli okresu, kraje,
polských Stražáků a dalších hostů. Seznámili nás s děním ve sdružení dobrovolných hasičů a rovněž s činností profesionálních
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Po oficiální diskuzi pokračovala neformální výměna zkušeností z práce sborů v kraji. Pátek
někteří využili ještě ke krátké procházce a připravili se na odjezd domů. Tohoto setkání se zúčastnilo z celého MS kraje cel-
kem 55 zasloužilých hasičů včetně rodinných příslušníků.                                                         Zdeněk Kudělka, foto archiv
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Prázdniny seniorek ZO Kreativ
Jaké byly? Pestré. Samozřejmě jsme spoustu času strávily
se svými vnoučaty či pravnoučaty, kdy jsme si užívaly je-
jich blízkostí a radostí, připravovaly jsme pro ně co nejpe-
střejší program a zážitky. Věnovaly jsme se ale pochopi-
telně i sobě, užívaly jsme si sluníčka, kterého někdy bylo
až moc, odpočívaly jsme u moře či na horách, nebo jsme
si užívaly cestování. Naše seniorky podnikly několik vý-
letů do Beskyd, jednak s klubem Českých turistů ale i sa-
mostatně, zúčastnily se dvou zájezdů, mimo jiné do pol-

ských Katowic. Protože je však pro nás důležitá i duševní potrava, oblíbily jsme si i besedy se zajímavými osobnostmi v Do-
mě knihy v Ostravě. Kromě již uvedeného jsme ale nezapomněly na předčasně narozená miminka a Katka Olahová, Mirka
Kubinová, Jana Číhalová, Dáša Polanská a Mojmíra Sucháčková pokračovaly v pletení mrňavých ponožek, rukaviček a nád-
herných chobotniček. V pondělí 9. září jsme naše výrobky předaly Mgr. Aleně Cwikové, vedoucí oddělení sociálních věcí
Úřadu městského obvodu Poruba. Přes prázdniny jsme vyrobily 48 kusů chobotniček, 51 párů rukaviček a také 71 párů
ponožeček, které budou doručeny do Fakultní nemocnice v Porubě. Současně jsme převzaly další materiál a v této činnosti
budeme pokračovat.
Tak to byly prázdniny a hned od září v našich aktivitách pokračujeme naplno. V rámci projektu česko-polské spolupráce
městského obvodu Poruba se dne 6. 9. 2019 uskutečnil další workshop pro 80 dětí z polské Ratiboře a školáky z porubských
základních škol. Po vedením lektorky Renaty Dohnalové se opět naše seniorky zhostily svého úkolu na výbornou, jak ostat-
ně uvedla ve svém písemném poděkování místostarostka MOb Poruba Mgr. Petra Brodová. Workshop se uskutečnil v sále
Domova důchodců Slunečnice a s dětmi jsme vyráběly drobné dárečky a upomínkové předměty. Velký úspěch sklidil nápad
naší Karly Czorniakové, která na poslední chvíli vyrobila papírové červíčky na jablíčka, kteří se dětem velice líbili. Za zmín-
ku stojí i obdivuhodné zvládnutí enkaustiky - technika malování horkým voskem, čehož se bravurně zhostily Dáša Pavlu-
sová, Dáša Polanská a Libuše Dankovčíková. Poděkování za aktivní účast a nasazení patří i dalším členkám - Jitřence Viš-
ňovské, Katce Olahové, Libuši Matějčkové, Marii Dedkové, Heleně Sládečkové, Jiřině Klubusové, Marii Chalupkové, Jar-
mile Galdiové a Mojmíře Sucháčkové. A co náš čekalo dále? Kromě běžné tvořivosti připravovaly naše členky pod vedením
vedoucí ZO Kreativ Dáši Pavlusové workshop pro děti na akci Třebovický koláč, která proběhla 13. až 15. září. 
Těšíme se i na naše pravidelné páteční schůzky, kde budeme vyrábět podzimní dekorace a pomalu se chystat i na Vánoce.

Mojmíra Sucháčková, foto Dagmar Pavlusová

Jak se baví naši senioři
Senioři Hrabová dostali nápad uspořádat na hřišti seniorské hry. V dubnu objeli okolní
obce s pozváním a potřebnými údaji a čekali, jaká bude odezva. Naši senioři výzvu přija-
li. Jednou z podmínek bylo vymyslet originální disciplínu pro tuto věkovou skupinu. Dne
20. 7. jsme se někteří na kole, jiní autem, přemístili na hřiště v Ostravě-Hrabové. Nultého
ročníku se zúčastnilo 7 družstev. Přijela dokonce i družební Hrabová z okresu Šumperk,
Vratimov - dvě družstva, Paskov, Hrabová, Stará Bělá a Nová Bělá. Po zahájení jsme se
rozdělili na určená stanoviště k disciplínám. Byly jednoduché i složitější. Posuďte sami.
Kuželky na stojanu, běh s vařeným vajíčkem na lžíci, šipky na terč, hod granátem na cíl
(naplněná ponožka pískem a víčky s PET lahví) - naše disciplína a tu jsme tajně u DPS
trénovali, dále petank přivezli staroběláci (o 1 cm nás porazili - musíme více trénovat),
skládání puzzle na dvě kola. Nejtěžší disciplínou byl odhad vzdálenosti - orientace na ma-
pě a závod ve dvojicích v hašení požáru (maketa domu) - požární útok - pomocí ručního
hasicího přístroje s vodou. Přijelo nás povzbudit i několik seniorů z Nové Bělé. O ob-
čerstvení se postaral Úřad MOb Nová Bělá v čele se starostou a tajemnicí. Moc děkuje-
me... Po absolvování všech disciplín jsme se posilnili a občerstvili. Dostali jsme klobásky
a celou mísu koláčů, které upekly místní seniorky. A pak jsme již netrpělivě čekali na vy-
hlášení výsledků, jelikož průběžné výsledky nikdo neznal. A pak to přišlo. Na bronzovém
místě Hrabová ze Šumperka, na stříbrném místě
Nová Bělá a zlato si odváží Stará Bělá. Všichni
účastníci  klání  obdrželi  pamětní  medaile.  Velké
díky patří všem organizátorům. 
Po  skončení  jsme  se  zaposlouchali  do  melodií
orchestru a někteří si i zatančili. 
Celé toto klání natáčeli naši kameramani a také
regionální  TV  Polar.  Na  jejích  internetových
stránkách  (v  sekci  -  archiv  pořadů -  léta  běží)
můžete reportáž zhlédnout.                    Senioři Nová Bělá, foto web MOb Hrabová

Doplnění výsledků
V  minulém  čísle  Zpravodaje
jsme psali o Krajských sportov-
ních hrách seniorů MSK v Třin-
ci. Dřívější článek rádi doplňu-
jeme o přesnější výsledky. Při-
pomeňme si, že hry, jejichž po-
řadatelem  byla  29.  5.  Krajská
rada seniorů  MSK, se odehrály
hlavně ve STaRS hale. Dostavi-
lo  se  tam  381  seniorů  a  naši
měst. organizaci Senioři ČR za-
stupovalo 17 soutěžících. Z těch
si medaile odnesli: Miluše Ber-
grová - 1 bronzová, Marie Dar-
movzalová - 2 stříbrné medaile,
2 bronz. medaile, Karla Dostá-
lová - 1 bronz. medaile, Milan
Starý - 1 zlatá medaile, 1 stříbr-
ná  medaile,  1  bronz.  medaile,
Milan Komín - 1 stříbr. medai-
le, Jiří Vyplel - 1 zlatá medaile.
Všem  blahopřejeme,  děkujeme
za reprezentaci naší MO Senioři
České republiky a přejeme jim
ve  všech  sportovních  kláních
stejně skvělé výsledky.

Anna Pinterová
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Westernové městečko Boskovice plné zábavy 
Co budeme dělat v létě? Tak zněla otázka v klubu
seniorů. A odpověď - naplánujeme výlet! Los padl
na městečko Boskovice s krásným zámkem a také
hradní zříceninou. Naše kroky však vedly do Wes-
ternového městečka Boskovice. Vybudováno bylo
v opuštěném pískovcovém lomu. Jeho vznik se da-
tuje od r. 1994. Po potřebné výměně korun na bos-
kovický dolar se celý zájezd rozdělil a rozhlížel po
areálu. Při pobytu na území je vyžadována dobrá

nálada, pozitivní přístup a úsměv na tváři. V areálu se nachází mnoho atrakcí. Je zde indiánská vesnice, vršek po-
kladů, rýžuje se zlato, SaloonVina Houstona s restaurací, půjčovna kostýmů i živých koz, dále střelnice Mr. Santera
a mnoho dalšího. Potkáte zde několik šerifů, kteří si s vámi rádi popovídají a vy-
fotí se. V 11 hod. nás čekala v jezdecké aréně show na koních Pouť syna hromu.
Se zaujetím jsme zhlédli toto představení pod širým nebem a za dobrého počasí.
V Saloonu 1870 přesně ve 12.30 začalo vystoupení, kde nás přivítal Vin Houston
se svojí zpěvačkou Tornado Lou. Popovídal nám něco málo o Americe, o ame-
rické muzice, zazpívali a zahráli nám pár nestárnoucích pecek. Můžete si zatanco-
vat, zazpívat, pobavit se, a prostě si to užít. A to jsme si užili. Šerifové nám před-
vedli i povedený tanec na baru, práci s lasem. Místní restaurace nabídla jídelníček
Divokého západu a došlo i na trošku whisky. Plně zaplněná restaurace i s balkonem se bavila celou hodinu. Ve
14.30 hod. nás čekalo ještě divadelní představení v amfiteátru - Odměna pro Buffalo Billa. Zase nám přálo počasí.
Scéna jako z filmů o Divokém západu. Byla zápletka, koně, střílelo se a byla i reklama. Po představení jsme se pře-
sunuli spodní branou na parkoviště, kde odpočíval náš autobus. Řidič Vašek, který s námi jezdí již léta jak na výlety,
tak třeba do divadla, nás poté přivezl zpět domů. Doufám, že byli všichni spokojeni.          Klub seniorů Nová Bělá
                                                                                                                                

Turistický zájezd ZO 09 se vydařil
Dne 10.  září 2019 pořádala naše organizace pod vedením Zdeňka Kudělky jednodenní
autobusový zájezd. Několik dní před tímto termínem bylo hodně špatné počasí - déšť, déšť
a chladno. Měli jsme ale štěstí, v den našeho zájezdu bylo překrásné slunečné počasí. Nej-
prve jsme se podívali na Bílý Kříž. Tato osada je pojmenována podle bíle natřeného kříže,
který se nachází asi 300 m od ní. Tento kříž byl postaven na počest zemřelých portášů, kte-
ří zde byli pohřbeni. Portáši byli strážci, kteří hlídali hranice před pašeráky. K tomuto kříži
a dále pak ke zdejší kapličce se podívala menší skupina našich turistů. Nakonec si ještě po-
chutnali na dobré kávičce, kterou jim ochotně uvařil pan řidič. 

Ti zdatnější podnikli náročnou pěší túru na Doroťanku, kde se občerstvili
a pokračovali na Konečnou. Túra byla 7,5 km dlouhá, obtížná a po deš-
tích byl terén dosti rozmoklý. Všichni ji ale statečně zvládli.
Dalším velmi zajímavým místem, které jsme navštívili již společně, byla
Živčáková hora, jež se nachází na Slovensku vzdušnou čarou asi 3 km od
Turzovky.  Je  to místo,  kam  se chodili od nepaměti poutníci modlit, a to
zpočátku  jen  k obrázku Panny Marie,  upevněnému na  stromě.  Chodili
sem v souvislosti se zjevením Panny Marie lesníkovi Lašutovi. V letech

1992 až 1993 se zrealizovala výstavba kaple Panny Marie Královny míru, kde se pak konaly pra-
videlně mše. Kaple se nachází asi 700 m od parkoviště. Cestou k ní jsme potkali prameny léčivé
vody. V roce 2008 se začalo s přípravou a výstavbou nádherného poutního chrámu - mariánského kostela Panny Marie Matky
církve. Byl dokončen a vysvěcen v r. 2015. Je to krásná stavba, která má také rozhlednu. Ti méně unavení vystoupali nahoru,
odkud byl překrásný výhled na panoráma okolních hor. Poslední naší zastávkou byla Bílá. Zde se někteří občerstvili a prohléd-
li si okolí... Myslím, že vzhledem ke krásnému počasí, organizačním schopnostem našeho vedoucího a bezpečné jízdě řidiče
se nám zájezd opravdu vydařil.                                                                                Christa Hanšutová, foto Jiří Vyplel
    

Blahopřejeme naší Marušce
Naše dlouholetá a v kolektivu velmi oblíbená turistka Marie Fiurášková oslavila dne 13. srpna 2019 vý-
znamné životní jubileum - 90 let. Zažili jsme společně mnoho krásných výšlapů, zájezdů i týdenních po-
bytů. Ke všem byla vždy milá a laskavá. Často na společné zážitky vzpomínáme. Celá ZO 09 jí přeje do
dalších let hodně zdraví, osobní pohodu a mnoho optimismu.                                        Christa Hanšutová
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Tiché roky
Alena Mornštajnová
Nový román populární současné české au-
torky. Příběh dívky žijící jen s mrzoutským
otcem. Od slavného románu Hana se liší.
Je  to  spíše  komorní,  až  intimní  rodinné
drama, kde hlavní roli nehrají dějinné udá-
losti, ale spíše náhody a lidské charaktery
spolu s rodinným tajemstvím.

Šarlatáni
Robin Cook
Americký doktor a spisovatel Robin Cook
patří 40 let k nejoblíbenějším autorům žán-
ru lékařských thrillerů. Na svém kontě už
má přes tři desítky knih. I jeho nejnovější
román  o  podezřelých  úmrtích  na  operač-
ním stole naši čtenáři hodnotí takto: Super
čtení, nechtěla jsem dát knihu z ruky.

Procházky s Peetym / Pes, který mi
zachránil život
Eric O'Grey 
Že je pes nejlepší přítel člověka, se tvrdí po
staletí. Příklady, že je to pravda, jsou četné.
Jak jeden pes „zachránil“ lidský život,  se
dozvíte v autobiografickém vyprávění ame-
rického autora,  který  psychicky  i  fyzicky
nezvládl hektický životní styl.

Smrtící tajnosti 
Robert Bryndza
Britský spisovatel Robert Bryndza, jenž už
několik let žije na Slovensku, převzal po-
myslné ,,žezlo krále thrillerů a detektivek“
po autorech, jako jsou např. Stieg Larsson
či Jo Nesbo. V tomto příběhu vyšetřovatel-
ka londýnské policie Erika hledá zabijáka
v černém a s plynovou maskou. 

Jubilanti ve 4. 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
12 Karč Josef 01 12 Kaštovský Stanislav 04 12 Doné Vratislav 09
10 Růžičková Alena 01 12 Krysličková Renáta 04 12 Fialová Božena 09
11 Vodičková Jana 01 11 Kurková Dagmar 04 10 Lapčíková Jana 09
12 Hruška Václav, Ing. 02 11 Martochová Zdeňka 04 11 Lenochová Blanka, PhMr. 09
12 Bednář Josef 02 12 Rásochová Marie 04 10 Podroužková Bronislava 09
12 Bergerová Dagmar 02 12 Staníková Božena 04 10 Vašenková Emilie 09
10 Pavelková Jiřina 02 11 Dostálová Karla 05 10 Krpcová Ludmila 11
11 Strakoš Libor, Ing. 02 11 Kulhánková Gertruda 05 12 Vítková Věra 11
12 Tabák Pavel, Ing. 02 10 Machová Emilie 05 12 Ploticová Jaroslava 11
11 Valošková Marie 02 11 Paprskářová Helena 05 12 Gřeš Jaroslav 13
10 Bočková Emilie 04 10 Skovajsová Anna 05 12 Hermanová Šárka 13
10 Bradová Kateřina 04 10 Švihla Štěpán 05 10 Krajíčková Zina 14
11 Dvořák František 04 10 Červeňáková Miroslava 06 12 Galdiová Jarmila 15
12 Hauková Božena 04 10 Hajdíková Marie  06
12 Homolová Jana 04 11 Bínová Květa 09

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