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Přejeme všem pohodu o Velikonocích a krásné jaro!

Do třetice aneb Udělaly jsme radost sobě i dětem

Již  třetí  workshop  absolvovaly
členky  MO Senioři  ČR,  zájmové
organizace  15  Kreativ,  v  prosto-
rách velkého sálu domova pro se-
niory  Slunečnice  v  Porubě.  Tuto
akci organizuje městský obvod Po-
ruba v rámci spolupráce s městem
Ratiborz v Polsku a zúčastňují se jí
děti školou povinné z porubských
škol a polští školáci, celkem 80 dě-
tí,  a to s pedagogickým doprovo-

dem. Pro lepší dorozumění je přítomen také tlumočník. Seniorky ZO Kreativ se již
tradičně  této akce aktivně zúčastňují a pomáhají dětem při jejich tvoření. Odborná
lektorka Renata Dohnalová zabezpečila potřebný materiál a instruovala našich de-
set žen, co budou s  dětmi vyrábět. Vzhledem k tomu, že akce se konala 16. pro-
since 2019, nesla se celá v duchu blížících se Vánoc. Vyráběly se různé druhy krás-
ných věnečků, přáníčka, vánoční stromečky, andělíčky a hojně používaly třpytivé
ozdůbky tak, aby každý výrobek zářil. Celkem si každé dítko mohlo vyrobit pět až
šest různých dárečků a v tom jim pomáhaly naše seniorky. Některé děti jsme na-
učily používat tavnou pistoli nebo  ma-
nipulaci s nůžkami. Atmosféru celé ak-
ce doplňoval krásný, velký a moc hez-
ky nazdobený vánoční strom, jenž vé-
vodil celému sálu, kde se vše odehrá-
valo a pod kterým jsme se také vyfo-
tografovaly. 

Musím konstatovat, že odcházíme z workshopu unavené, protože něko-
likahodinové štěbetání 80 dětí, neustálý jejich pohyb a nutnost našeho
soustředění po celé dopoledne, je již pro nás poněkud náročné, přesto
rády tyto akce realizujeme. Těší nás, že jsou školáci spokojeni. Našim
šikovným a ochotným seniorkám Dagmar Polanské, Kateřině Olahové, Karle Czorniakové, Jiřině Klubusové, Li-
buši Matějíčkové, Marii Dedkové, Libuši Dankovčíkové, Daniele Proškové, Emilii Vašenkové a Mojmíře Sucháč-
kové děkuje výbor za vzornou representaci MO Senioři ČR.             Mojmíra Sucháčková, foto Daniela Prošková

 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 či
ručně. Uzávěrka textů pro příští číslo je 6. června 2020.
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Naše charitativní akce pro Dobrovolnické centrum Adra Ostrava

Seniorky zájmové organizace 15 Kreativ již více než rok
vyrábějí ponožečky a chobotničky pro neonatologické od-
dělení Fakultní nemocnice v Porubě a v lednu 2020 se zhos-
tily organizování další charitativní akce. Z iniciativy výboru
městské organizace Senioři ČR byla vyhlášena veřejná sbír-
ka šatstva a drobných předmětů, která přispěje k zajištění
bohatší činnosti Dobrovolnického centra ADRA Ostrava. 
Darováním nepotřebných věcí umožníme jejich levný ná-
kup v charitativních obchodech těm, kteří to ocení, dále po-
můžeme sociálně slabým a podpoříme také zaměstnávání li-
dí evidovaných v úřadu práce. 
Všichni vedoucí zájmových organizací MO Senioři ČR byli
o připravované akci informováni v zápise z výborové schů-
ze z 8. 1. 2020. 
Dne 27. ledna už přebíraly členky ZO Kreativ od dárců ob-
lečení, obuv, potřeby pro domácnost, hračky a další zacho-
valé  věci,  které  po zhodnocení  roztřídily  a  připravily pro
odvoz do dobrovolnického centra. Jedná se o Danu Proško-
vou, Karlu Czorniakovou, Kateřinu Olahovou, Jiřinu Klu-
busovou, Marii Chalupkovou a Mojmíru Sucháčkovou. 
Byly jsme mile překvapeny, kolik věcí se za dvě dopoledne
(jedno i únorové), kdy probíhal sběr, sešlo. Poté jsme vše
vhodné k dalšímu užívání zabalily a předaly k použití. 
Pro informaci uvádím, že ADRA má v Ostravě čtyři chari-
tativní prodejny, a sice na adresách:
- Hlavní třída 88/107, Poruba, 
- Sokolská třída 2380/67, Moravská Ostrava, 
- Mírová 98/18, Vítkovice, 
- Adamusova 1316/2a, Hrabůvka.
Výbor ostravské městské organizace Senioři České repub-
liky děkuje všem jejím členům, kteří přispěli k zdárnému
výsledku této sběrné akce ať už darováním věcí, nebo po-
mocí při organizaci.                          Mojmíra Sucháčková

Diplom a mini botičku získal Josef Běnek
Výroční členská schůze zájmové organizace 05 turistika Radost se letos konala 14. ledna a opět v restauraci Tře-
bovická role. Bohatou činnost ZO v roce 2019 tradičně zhodnotila vedoucí Marie Ryšavá (foto 2). Marie Julinová
zase přečetla,  kolik kilometrů zdolali  jednotliví  členové naší organizace v uplynulých dvanácti  měsících.  Svoje
prvenství z r. 2018 obhájil Josef Běnek. Hojnou účastí na loňských výletech si zajistil první místo i za uplynulý rok.
Odnesl si ze schůze trofej - diplom a mini botičku (foto 2). Ještě jednou mu blahopřejeme k úspěchu. Zprávu o hos-
podaření vypracovala Marie Ujcová. Po oficiálních referátech následoval výborný oběd a volná zábava. Bylo o čem
si popovídat. Výroční schůzi ZO 05 také navštívila předsedkyně ostravské městské organizace Senioři ČR Anna
Pinterová, která ocenila všechny naše aktivity.                                                     Eva Kotarbová, foto archiv ZO 05
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Je zač děkovat na výročních schůzích
V  lednu  proběhly
v ostravské  měst-
ské  organizaci  Se-
nioři  ČR  výroční
členské  schůze  ve
všech  zájmových
organizacích.  Měla
jsem  tu  možnost,
abych se na pozvá-

ní  ZO 04,  05,  09,  11 a  13 zúčastnila  těchto  výročních  členských
schůzí.  Všechny byly vzorně připravené a zorganizované díky tý-
mům členů ZO. V programech se hodnotila vlastní činnost za uply-
nulý rok,  účast  na akcích pořádaných MO SČR i  ostatními orga-
nizacemi,  se kterými dlouhodobě spolupracujeme, např. s Koordi-
načním centrem Ostrava, Radou seniorů ČR MSK, Krajskou radou
Seniorů ČR MSK, se Senior Point Ostrava, s Městskou policií Os-
trava,  Magistrátem města Ostravy, Komunitním plánováním města
Ostravy, Výstavištěm Černá louka a dalšími. Nedílnou součástí bylo
vyhodnocení  aktivit  s drobnými  věcnými  odměnami  pro  nejaktiv-
nější členy. 

V přátelské atmosféře pokračovalo vystoupe-
ní  jednotlivých  členů  se zajímavými tématy
a návrhy pro činnost do dalšího období. 
K  dalším  závažným  podnětům,  kterými  je
nutno  se  zabývat,  patří  návrh  kandidátů  do
Koordinačního centra Ostrava a Rady seniorů
ČR MSK,  dále  bezpečnost  seniorů  při  růz-
ných příležitostech,  také například občanské
právo, sociální služby a jejich využití. Je tře-

ba se zaměřit na podporování trénování paměti a počítačovou gra-
motnost.  Zajímavostí  v jednotlivých ZO bylo i  vyhodnocení turis-
tických vycházek s tematickým zaměřením, jako jsou výstavy, ná-
vštěva muzeí, folklorních akcí apod. Významnou aktivitou v ZO 11
byla příprava burzy oblečení,  kterou vyhlásila  skupina Svazu žen
v Nové Bělé, jíž se zúčastnilo mnoho našich členů. 
Na závěr bych zvlášť ráda poděkovala vedoucím a výborům ZO za
vzorně připravené výroční členské schůze a všem našim členům za
reprezentaci a aktivní účast na akcích, které realizovaly výše uvede-
né organizace.

Vážím si  obětavosti  a  ochoty našich členů při  pomoci  a  zajištění
společných úkolů pro spokojenost a dobré kolegiální vztahy mezi
námi.                          Anna Pinterová, foto archiv MO Senioři ČR

Báječný Poklad Inků v Brně

Rok 2020 jsme zahájili výletem vlakem do
Brna  na  světovou  výstavu  Poklad  Inků.
Zúčastnilo  se  nás  16  a  cesta  na  nám už
známé výstaviště uběhla ve veselé náladě.
V 11 h. jsme již mohli obdivovat ohromný
zlatý poklad nesmírné historické hodnoty.
Jedná se o rituální předměty, které poprvé
opustily území Jižní Ameriky. Viděli jsme
desítky exponátů pocházejících z říše In-
ků, které tito používali dávno před Kryš-
tofem Kolumbem. Nahlédli jsme do jejich

životů,  obdivovali  model  bájného  města
Machu Pichu, zlatý trůn vládce nebo Slu-
neční bránu od jezera Titicaca a dozvěděli
se o Eldorádu, které ještě dnes mnozí do-
brodruzi  hledají.  Také o  uspořádání  Říše
Inků od nadřazenosti a podřízenosti i po-
vinnosti dodržování zákona a jasné přidě-
lení  povinností.  Dnes  bychom  se  mnozí
mohli od Inků učit. 
Ve 13 hod. jsme pokračovali do centra Br-
na. V Pivovarské restauraci si dali chutný
oběd. Došli jsme do již známé chlebíčkár-
ny  na  kávičku,  zákusek  nebo  chlebíček.
Poté jsme zbytek času využili k prohlídce
Zelného trhu a udělali  pár fotografií.  Po-
malu jsme prošli  kolem divadla Husa na
provázku a zamířili zpět na hlavní nádraží.
Počasí se na leden vydařilo. Zahájení sezo-
ny 2020 je krásně započato. Máme důvod
k diskuzím, obdivu a vzpomínkám. Díky
organizátorům! Těšíme se na další zajíma-
vé výlety ZO 11.     Miroslava Škrachová
                            Foto Zdenka Tomášová
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Výroční členská schůze ZO 09 – turistika

Dne 16. ledna 2020 jsme se sešli na výroční členské schůzi v restauraci vítkovického stadionu. Scházíme se zde již
několik let a vždy se nám tu moc líbí. Letos jsme mezi námi přivítali i předsedkyni MO SČR Annu Pinterovou, kte-
rá nám popřála mnoho úspěchů a požádala nás o návrhy kandidátů do Koordinačního centra Ostrava a do Rady se-
niorů ČR Moravskoslezského kraje.
Zhodnotili jsme naše aktivity v roce 2019 a mnozí jsme si připomněli veselé zážitky z našich vycházek i ostatních
aktivit, na které jsme už trochu zapomněli. Kromě pravidelných turistických výšlapů pořádáme smažení vaječiny

(loni ze 146 vajec, foto 3), velikonoční i mikulášské posezení v res-
tauraci Nautilus v Krmelíně. Vánoce jsme oslavili v Domě dětí a mlá-
deže v Porubě s pohoštěním, hudbou a tancem. Pochutnáváme si na
tvarůžkách v restauraci Verdun v Klimkovicích (foto 2) i na vyhláše-
ných uzených žebrech U Rošťáka v Martinově a také na rybích a zvě-
řinových specialitách na Pstruží farmě v Bělé.
Přínosné pro nás byly i besedy s policií, rovněž přednášky Hospoda-
ření v domácnosti (p. Reichlová) a O účincích léků, jejich kombina-
cích (MUDr. Suchopár). Dozvěděli  jsme se ,jaké chyby děláme při
užívání léčiv. 

Zúčastňujeme se pravidelných besed a přednášek v klubech Astra, Slunečnice, Charita Gabriel a DK Akord. Byli
jsme na zábavném odpoledni Nejen senioři baví seniory a na vědomostní soutěži Co víš, co znáš, kde jsme byli ús-
pěšní. Líbily se nám výstavy Život bez bariér, vánoční a velikonoční výstavky v Nové Bělé a na zámku Linhartovy.
Naši  členové  žijí  i  kulturně  a  pravidelně  navštěvují  představení  v Divadle  Jiřího  Myrona a  Divadle  Antonína
Dvořáka, v DK města Ostravy, stejně tak i koncerty Janáčkovy filharmonie či v lázních Klimkovice, dechové hudby
a populárních zpěváků.
V oblasti sportu se věnujeme nejen turistice, ale pravidelně pořádáme turnaje v bowlingu ve Vltavě. Zúčastnili jsme
se Krajských sportovních dnů v Třinci, kde Jirka Vyplel obsadil 1. místo v bollobalu, což je hod spojených míčků
na tyč. Rovněž na sportovně zábavném dopoledni v Pustkovci jsme byli úspěšní. Naše družstvo ve složení Marta

Petrová, Jiří Vyplel, Jindřiška Grochalová, Bohunka Janečková, Ma-
ruška Šubrtová a Ervín Bosák vybojovalo krásné 2. místo.
Také náš zájezd, který organizoval Zdeněk Kudělka, byl velmi zdaři-
lý. Navštívili jsme Bílý Kříž, Doroťanku a horu Živčáková na Slo-
vensku v Korni. Velmi stateční byli naši turisté, kteří absolvovali túru
z Bílého Kříže přes Doroťanku na Konečnou, neboť terén byl nároč-
ný vzhledem k vydatným dešťům v předchozích dnech. Domnívám
se, že i tak byli všichni spokojeni a těšíme se na další zájezdy i zážit-
ky. Zúčastnili jsme se i jiných turistických a poznávacích zájezdů - na
Lysou horu, do Muzea klobouků v Novém Jičíně, na farmu Čapí hníz-

do, do Hradce Králové a okolí, do Lanškrouna a Moravského Berouna aj. Mnozí z nás byli na rekondičních a poz-
návacích týdenních pobytech (Šumava, Krkonoše, Štúrovo, Piešťany, Jizerské hory aj.).

S hospodařením naší organizace v r. 2019 nás podrobně seznámil Bedřich Richter, který měl svou zprávu velmi
pečlivě připravenou. Přítomní byli seznámeni s plánovanými aktivitami v letošním roce. Činnost naší organizace
bude jistě pod vedením předsedkyně Marie Šubrtové a celého výboru opět velmi bohatá a pestrá. 

                                                                         Christa Hanšutová, foto Jiří Vyplel
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Neuvěřitelných sto let Josefa Schindlera

   Oslavenec s dcerou.  Blahopřála Anna Pinterová za MO SČR.

Na další prožitá léta!     Máme na co vzpomínat.   Zdraví, štěstí, duševní pohodu! 

Dne 3. března 2020 se dožil významného životního jubilea 100 let Ing. Josef Schindler, vzácný člověk, náš kama-
rád a bývalý, obětavý vedoucí zájmové organizace 06 - kardiaci, která je součástí ostravské městské organizace
Senioři České republiky.
Téměř po dobu 20 let připravoval (včetně místa a dopravy) a vedl turistické vycházky i s odborným výkladem.

Velmi si vážíme vědomostí, které čerpal ve vědecké knihovně či různých od-
borných časopisech a následně je předával nám všem. 
Jako poděkování mu bylo věnováno na setkání v místnostech ostravské městské
organizace SČR členkou skupiny turistů Miroslavou Červeňovou přání ve for-
mě paličkovaného věnečku z nití, který představují cesty a cestičky, jež společ-
ně prošlapali. 
Do dalších let přejeme Josefu Schindlerovi hodně zdraví, štěstí, duševní pohody
a mnoho krásných dní.                         Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Festival Noc práva tentokrát i v Ostravě       
Festival noc práva v Ostravě zorganizoval Nadační fond Paragraf a Nugis Finen, z. s., dne 6. 3. 2020. V loňském
roce se uskutečnil pouze v Brně a letos se ve stejném čase konal v Brně, Olomouci, Praze a Ostravě. Cílem Nadač-
ního fondu Paragraf je především pozvednout právní vědomí občanů. V letošním roce si připomínáme historický
okamžik, kdy 6. 3. 1920 nabyla účinnosti 1. ústava ČSR - Ústavní listina Československé republiky z 29. 2. 1920,
tedy 100. výročí této významné události. 
Na činnosti nadačního fondu se podílejí advokáti, advokátní koncipienti, právníci, soudci, soudní znalci, ale též po-
licisté, lékaři a psychologové. Partnerem akce byly město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Probační a mediační služ-
ba, Městská policie Ostrava a Policie České republiky. 
Program festivalu byl pestrý a zajímavý. Zahrnoval komentované prohlídky, kulturní  představení a další. Všechny
akce včetně přednášek probíhaly v době od 15 hodin do pozdních večerních, a to na jedenácti místech v Ostravě.
Naše skupina seniorů se zúčastnila přednášek v klubu Atlantik v centru města. Byly to: Právo na důstojné a bez-
pečné stáří (přednášela Ing. Michaela Michnová, vedoucí úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava),
Právo rodiny na štěstí (PhDr. Petr Štěpaník, psycholog, soudní znalec), Právo na lékařskou pomoc (MUDr. Martin
Paciorek, MBA, primář plastické chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava), Právo volby v závěru života - Má mít
eutanazie místo v našem kulturním prostředí (prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta kliniky anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava) a Právo na důstojné umírání v domácím prostředí
(Mgr. Veronika Staňková, vedoucí sociálních služeb v Mobilním hospici Ondrášek). 
Všechny přednášky byly velmi zajímavé a poučné. Lektoři jsou vynikajícími znalci témat, o nichž přednášeli. Po-
kud se bude festival konat v příštím roce, doporučuji zájemcům o nové informace zajímat se včas o program a za-
jistit si vstup na vybrané akce.                                                                                                                     Stanislav Pintera
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Zábavné dopoledne u příležitosti Mezinárodního dne žen

Přiložili ruku k dílu. Tanec je radost. Chce to mít trochu štěstí.  Překvapení se konala.   

Členové  zájmové organizace  05  turistika  Radost  se  po  roce
opět  sešli  na zábavné akci,  kterou pořádají  jako připomínku
Mezinárodního  dne  žen.  Uskutečnila  se  4.  března v  porub-
ském Domě dětí a mládeže. I tentokrát tam panovala příjemná
atmosféra. Postaral se o ni také host, hudebník Josef Seifert,
při jehož produkci se na tanečním parketu zapomínalo na do-
žitý věk a nějaké ty nemoci.
Vedoucí organizace Marie Ryšavá byla spokojená s tím, jak se
všichni dobře bavili. Její pochvala patří Libuši Závadské, Jiří-
mu Chýlkovi, Aleně Kučínské, Renátě Vřesňákové a Slávkovi
Vřesňákovi. Ti zajistili pohoštění, nachystali stoly aj. Odvedli
svou práci na jedničku. Dále si pochvalu zasloužila Věra Ivani-

čová za vaření kávy a obsluhu u stolů spolu s Alenou Kučínskou. Ota Řeháček s Annou Skovajsovou zase zajistili
bezchybnou tombolu, Jana Rusová s Jiřinou Klubusovou pak distribuci losů. Milá pozornost - kytička pro každou
ženu – samozřejmě nechyběla.                                                                                           Text a foto Eva Kotarbová

Co asi nevíte o ostravské městské organizaci Senioři ČR
Ostravská  městská  organizace
Senioři  ČR se sídlem v O.-Poru-
bě  (ul.  M.  Majerové  1733)  má
evidovaných 459 členů. Sdružu-
je seniory téměř ze všech ostrav-
ských obvodů, také zahrnuje čle-
ny mimoostravské. Největší po-
čet 211 je z měst. obvodu Poru-
ba. Následuje 48 z MOb Ostra-
va-Jih, 56 z Nové Bělé.  Z Mo-
ravské Ostravy a Přívozu je 25.

Z jiných míst (Hrabová, Hošťálkovice, Kunčičky, Lhotka, Martinov, Michálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Polanka,
Pustkovec, Vítkovice) 85. Mimoostravských je 34, a to z Bílovce, Bohumína, Budišovic, Dolní Bečvy, Havířova,
Hlučína, Hukvald, Paskova, Petřvaldu a Karviné. Naši členové jsou evidenčně vedeni v různých zájmových organi-
zacích. ZO 01 má 25 členů, ZO 02 – 43, ZO 03 – 5, Z O 04 – 94, ZO 05 – 63, ZO 06 – 13, ZO 07 – 3, ZO 08 – 4,
ZO 09 – 66, ZO 10 – 21, ZO 11 – 61, ZO 13 – 34, ZO 14 – 16, ZO 15 – 11. 

Velmi  významnou,  zajímavou  a  obdivu-
hodnou aktivitou v našich zájmových or-
ganizacích jsou pravidelné turistické akce
v určeném dni. Turistiku a vycházky zajiš-
ťují všechny ZO podle zdravotních mož-
ností  jednotlivých seniorů.  Obdiv si  pře-
devším zaslouží  ty,  jejichž  členové  spo-
lečně uspořádali v roce 2019 velké množ-
ství akcí. Jsou to: ZO 13 (vždy ve čtvrtek)
48 vycházek s celkovou účastí 606 turistů,
ZO 05 (v sobotu) 89 výšlapů s počtem zú-

častněných 1255 a ZO 09 (ve čtvrtek) 139 vycházek s účastí 1447. Všem našim turistům přejeme mnoho dalších ra-
dostných zážitků na společných výletech i vycházkách.                              Anna Pinterová, předsedkyně MO SČR
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Střípky z výroční členské schůze ZO 13 – Pohoda
Dne 15. ledna jsme se sešli v res-
tauraci  na  vítkovickém stadionu
na 3. výroční členské schůzi, kde
jsme  oslavili  i  narozeniny  naší
členky  Ivy  Slavíkové.  VČS  se
nesla  v přátelském  duchu.  Vy-
hodnotili  jsme celoroční  činnost
a odměnili nejaktivnější členy ve
4  kategoriích.  Naším hostem byla  Anna  Pinterová,  před-
sedkyně MO SČR Ostrava, která se následně podílela i na
předávání odměn našim členům.
Jsme mladá organizace, která trvá pouhé 3 roky. Za tu dobu

jsme ušli pořádný kus cesty. V loňském roce jsme se sešli 48 krát s velmi vysokou účastí na našich schůzkách. Zú-
častnili jsme se 37 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 316 členů. Podporovali jsme i své zdraví ve 156 aktivitách
s počtem 660 účastníků. Uspořádali jsme několik celodenních výletů. Naše vycházky měly vysokou úroveň, neboť
jsme nepolykali pouze kilometry, ale věnovali se i vycházkám s tematickým zaměřením, kdy jsme navštívili muzea,
info centra a také jsme získali mnoho informací o dané lokalitě. Věnovali jsme se historickým památkám aj. 

Těší nás, že jsou mezi námi takoví, kteří rádi chodí na komentované pro-
hlídky a následně nás informují i o těchto aktivitách. Všem za tuto činnost
děkujeme. Je to pro nás velkým obohacením. 
Ráda bych se vrátila k odměňování našich členů. Jak jsem už uvedla, oceňo-
vali jsme ve 4 kategoriích, a sice: Nejaktivnější vedoucí vycházek, Nejvý-
konnější člen ZO, Sportovkyně roku, Poděkování za mimořádnou činnost. 
Nejaktivnější vedoucí vycházek se stala Majka Sedláčková, která jich připra-
vila celkem 11. Nejvýkonnější členkou ZO byla vyhlášena Šárka Hermano-
vá, která za rok ušla obdivuhodných 388 km, následovala Jana Bernadyová

s 367 km a na paty jim shodně šlapaly Miluška Bergrová spolu s Janou Bernadyovou a 366 km. Ve 3. kategorii
Sportovkyně roku 2019 jsme odměnili čokoládovými medailemi a květinou z ředkviček Janu Bernadyovou, Miluš-
ku Bergrovou, Šárku Hermanovou, Jarku Chomičovou, Ivanku Slavíkovou a kapitánku družstva Gitu Glasnakovou
za úspěšnou reprezentaci naší ZO. 
4. kategorie byla zaměřena na poděkování za mimořádnou činnost. Ocenění zís-
kala Gita Glasnaková za vtipné básničky a pomoc všude tam, kde bylo potřeba,
dále Jarek Gřeš za vedení kroniky a úpravu nástěnky, Boženka a Jirka Mikačovi
za celoroční aktivity a nadstandardně vzornou přípravu náročných výletů. 
Robert  Kozelský  dostal  mimořádné  ocenění  za  neuvěřitelně  chutné  dobrůtky,
Boženka Mikačová za perfektní vedení statistiky akcí během roku 2019. Neza-
pomněli jsme ani na Zdeňka Lebdušku, který se pro svůj zdravotní stav mnoha
vycházek neúčastnil. Přesto obdržel cenu „Mazání na bolavé nožičky“.
Ráda bych touto cestou poděkovala Milušce Bergrové a Majce Sedláčkové, člen-
kám výboru, které mi byly nápomocny po celý rok. Jsem ráda, že naše ZO 13 Pohoda je skvělá a pohodová.

Text a foto Jaroslava Černá

Pište vzpomínky pro Paměť Ostravy
Knihovna města Ostravy vybízí pamětníky, aby se podělili o svoje vzpomínky. Vydala už dvě tištěné vzpomínkové
knihy nazvané Paměť Ostravy, které si mohou zájemci vypůjčit, a připravuje další. KMO nabídla čtenářům také
rozšířenou verzi textů ostravských seniorů, pod názvem Paměť Ostravy 2014-2017. Tuto e-knihu lze najít na we-
bových stránkách městské knihovny.   
V současnosti mají senioři šanci přispět do další ,,Paměti“. Měli by hlavně zavzpomínat na své zážitky či aktivní
účast v oblasti kultury a sportu, případně i na výjimečné osobnosti, s nimiž se setkali v uvedených oborech lidské
činnosti. 
Všechny psané příspěvky lze předat v ústřední knihovně (budova u Sýkorova mostu v Mor. Ostravě) a v kterékoli
z poboček KMO. Vzpomínky možno také nahrát na diktafon ve spolupráci s knihovnicemi. 
Bližší informace poskytne J. Burešová a Bc. F. Hrazdil. Kontakty: tel. - 599 522 222, 603 496 975, 599 522 541.
E-mail: buresova@kmo.cz, hrazdil@kmo.cz.                                                                                (kot)
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Jáma 
C. J. Tudor
Po  celosvětovém  úspěchu  knihy  Kříďák
nabízí anglická autorka další thriller Jáma.
V něm se mladý učitel Joe po letech vrací
do  svého  rodného  městečka  Arnhill,  ve
kterém zanechal děsivé vzpomínky na své
dospívání, především pak na tajemné zmi-
zení sestry. 

Kulový blesk
Liou Cchi ́-sin
Jedním z překvapení na trhu s fantastikou
byl čínský autor Liou Cchi'-sin a jeho tri-
logie Vzpomínka na Zemi. Nyní je tu auto-
rova předešlá kniha Kulový blesk,  příběh
Čchena, jenž se v den svých 14. narozenin
stane  svědkem  smrti  rodičů,  které  zabije
blesk. On pak zasvětí život jeho zkoumání.

Stín olivovníku 
Jo Thomas
Romantický  příběh  plný  vtipných  situací
anglické autorky nás zavede do Itálie, kde
si právě koupila statek Ruthie Collins. Sa-
mozřejmě jak jinak než online přes inter-
net.  Ovšem realita od vysněného přání  se
značně liší. Její život na jihu Itálie tak ne-
bude jen procházkou ve stínu olivovníků.

 

Ztracené květiny Alice Hartové
Holly Ringlandová
Bestseller s autobiografickými prvky - pří-
běh lásky, ztráty, zrady a očistné síly. Ode-
hrává  se  ve střední  Austrálii.  Malá  Alice
žije v izolovaném domě u moře a matčiny
krásné květiny a jejich skryté poselství ji
chrání  před  temnými  náladami  otce.  Jak
děvče vyrůstá, odkrývá rodinná tajemství. 

Jubilanti v 2. čtvrtletí roku 2020 

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
5 Matějíčková Libuše 01 4 Pekarová Jana 04 4 Koloczek Albín 09
4 Rivolová Anna 01 6 Pinterová Anna 04 6 Misařová Stanislava 09
4 Suranová Václava 01 6 Štýbarová Milena 04 4 Drška Vladimír 10
6 Šnirchová Marie 01 6 Zymová Vlasta 04 5 Kálavský Milan 10
6 Wisniovská Marie 01 4 Lukešová Eva 04 4 Skotnica Milan 10
4 Zavadilová Věra 01 4 Babišová Jiřina 05 4 Bogdanská Bohuslava 11
5 Gálová Helena 02 6 Klubusová Jiřina 05 6 Gížová Marie 11
5 Hrabcová Božena 02 5 Vodičková Františka 05 6 Kučerová Božena 11
4 Daňhalová Michaela 02 5 Závadská Libuše 05 5 Rydrychová Marie 11
5 Armstein Josef 04 5 Sommerová Marie 06 4 Skupinová Jindřiška 11
4 Bajáková Helena 04 4 Bosák Ervín 09 5 Sochorková Jana 11
5 Feráková Františka 04 5 Jašková Věra 09 4 Mikáč Jiří 13
4 Hažíková Anna 04 5 Kohoutová Marie 09

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