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Kdo má šikovné ruce a chuť pomáhat, šil a šije roušky…
Tak  to  máme  za  se-
bou  a  můžeme  hod-
notit  naše  aktivity
v době  koronavirové.
Členky ostravské MO
Senioři  ČR  a  jejich
rodiny  přijaly  výzvu
vlády ČR a zúčastnily
se  akce  na  podporu
ochrany  zdraví  a  za-
čaly šít roušky. Neby-
lo jich  málo.  Roušky
se vyráběly nejen pro
rodinu,  pro  známé,
přátele,  ale  také  do

domovů pro seniory, pro zaměstnance supermarketu Globus Havířov, šily se pro Policii ČR (112)  a dodávaly na
další místa, kde byly zapotřebí.
Velké poděkování patří Marii Ryšavé, která jich vyrobila víc než 500 kusů. Mojmíra Sucháčková, Karla Czorniako-
vá a Jana Pekarová zhotovily 600 roušek. Ani ostatní členky z jiných našich zájmových organizací nelenily a zapo-
jily se počtem 300 kusů, jež dostali potřební. Všechny tyto roušky byly zhotoveny z vlastních materiálů nebo těch,
co darovaly seniorky z našich ZO, a to bez ohledu na finanční odměnu.
Vedení ostravské městské organizace Senioři ČR si váží obětavosti a ochoty pomoci při mimořádných a velmi tíži-
vých událostech, které nastaly nečekaně ze dne na den, kdy nám covid 19 změnil život.

Anna Pinterová, foto Jana Pekarová a Marie Ryšavá

Výzva, výzva, výzva!!! Nepřehlédněte!!!                  
Magistrát města Ostravy vyzývá všechny organizace k účasti na akci nazvané Dny fajne rodiny, která bude pro-
bíhat od 16. 8. do 19. 9. 2020 na různých místech Ostravy. Cílem tohoto projektu je iniciovat a zviditelnit konkrét-
ní prorodinné aktivity organizované ve městě a přiblížit je ostravským rodinám s dětmi. K tomuto budou vydány
letáčky a další propagační materiály s programem, konkrétními místy konání a programovými nabídkami všech
přihlášených. Určitě je včas obdržíte.

Naše organizace se hlásí ke Dnům fajne rodiny, a to uspořádáním akce Den
otevřených dveří,  během které  budeme prezentovat  velmi  rozmanitou  čin-
nost. Rádi bychom nabídli ukázku tvorby rukodělných prací našich seniorů,
pochlubili  se kronikami,  které  mají  vysokou úroveň.  Totéž  platí  pro foto-
knihy zachycující  činnosti  městské organizace Senioři  ČR, Ostrava.  Určitě

nezůstanou bez povšimnutí.  Den otevřených dveří  se uskuteční  26.  srpna 2020 od 9 do 14 hod. Všichni  jste
srdečně zváni. Rádi přivítáme i vaše přátele a známé.                                                                        Anna Pinterová
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Výlet do Lednice 9. června 2020 si užila ZO 13 - Pohoda
Začátkem června se za-
čala rozvolňovat hygie-
nická  opatření,  a  tak
jsme  rozhodli,  že  na-
vštívíme město Lednici.
Spojení  i  program  vý-
letu zařídila Věrka Sně-
hotová.  Vlakem  jsme
dojeli do Břeclavi a potom autobusem do Lednice. Už ces-
tou nás Věrka upozorňovala na kapličku, kostel a krásnou
keramickou výzdobu některých břeclavských domů. Vy-
stoupili jsme na náměstí. Návštěva informačního centra –
nákup  turistických  známek,  mapek,  nezbytná  razítka  do
našich deníků. Cesta začínala u překrásného zámku Led-
nice.  Současná národní kulturní památka prošla složitým

stavebním vývojem od gotické tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní podobu až po historizující novogotický
sloh z let 1846-1858. Zámek musí na každého působit pohádkovým dojmem. Potom jsme pod vedením Věrky po-
kračovali k Loveckému zámečku. Během procházky jsme díky ní poznávali názvy lučních květin, vznikaly krásné
fotky ve vykotlaných vrbách. Lovecký zámeček je u cesty k Ja-
novu hradu. Z jeho balkónu dříve dámy sledovaly průběh lovu
na přilehlých loukách. 
Za krásného počasí jsme došli až k Janovu hradu. Je postaven
v zákrutu řeky Dyje uprostřed lužního lesa, a to v podobě ro-

mantické  zříceniny.  Kouzlo  místa  dotváří
idylické  prostředí  nedotčené  přírody.  Po
mostě přes Dyji jsme se dostali do přísta-
viště,  kde  jezdí  výletní  lodě.  My jsme se
zde občerstvili a na plavbu určitě vyjde čas
při další návštěvě. 
Prošli jsme i kolem jízdárny (nejstarší část
celého zámeckého komplexu), dále kolem vodárny (přiváděla vodu do lednického parovodu,
také sloužila jako lázně zámeckého panstva) a opět jsme se ocitli u zámku. Tady se s námi roz-
loučila krásná samička orlíka kejklíře Baty, kterou nám představil sympatický mladík... Bylo

zde pěkně a brzy na shledanou.                                                                               Miluše Bergrová, foto Jiří Mikač

Pro vaši informaci
Názvy vybraných seniorských organizací a jejich vedoucí, s ni-
miž spolupracujeme.

● Senioři ČR (prezident MUDr. Vladimír Dryml)
● Krajská organizace Senioři ČR Moravskoslezského kraje
(předsedkyně Zlatuška Paršová)
● MO Senioři ČR Petřkovice (předsedkyně Alena Sanetriková)
● MO Senioři ČR Frýdek-Místek (předseda Ing. Dalibor Kališ)
● MO Senioři ČR Frýdek-Místek (předsedkyně Dagmar Kaňo-
ková)
● MO Senioři ČR Ostrava (předsedkyně Anna Pinterová)

● Rada seniorů ČR (předseda Dr. Zdeněk Pernes) 
● Krajská Rada seniorů ČR Moravskoslezského kraje
(předseda Ing. Pavel Gluc)

● Koordinační centrum seniorů Ostrava (předseda Jiří Kovář)
 

● Společnost senior (předsedkyně Ing.  Ludmila Holubová,  také
zodpovědná redaktorka časopisu Senior tip) 

Výstava v městské knihovně
Přijte se podívat!

Už podruhé se v Knihovně města Ostravy usku-
teční výstava rukodělných prací, které vytvořily
šikovné ruce členek a členů os-
travské  městské  organizace  Se-
nioři  ČR.  Bude  dalším  výsled-
kem naší několikaleté spolupráce
s  uvedenou  institucí.  Výrobky
budou nainstalovány v budově KMO u Sýkoro-
va mostu v Moravské Ostravě.
Výstava proběhne od 14. do 19. září 2020. Ver-
nisáž, na kterou se mohou dostavit všichni zá-
jemci, začne v 15 hodin. 
Na organizační  přípravě  této  akce  se  podílejí
Miroslava Sucháčkova, Eva Kotarbová, Zdeněk
Kudělka, Anna Pinterová a další. Jména vysta-
vujících budou zveřejněna v článku po výstavě.

Eva Kotarbová 

2



Jak tráví čas turisté ZO 09
Ani v letošním roce zájmová organizace 09
nezahálí.  Naše plány poněkud ovlivnil  co-
vid 19. Než k tomu došlo, také se něco stih-
lo. Proběhla členská schůze, na které jsme si
připomněli  naše  aktivity  v loňském  roce.
Navštívili jsme výstavu Jedu v jedu v zám-
ku ve Frýdku-Místku, která byla velmi za-
jímavá a poučná. Kdyby si člověk chtěl pře-
číst vše o tom, kde se aspoň trochu jedu na-
chází,  mohl  by  tam  pobýt  hodně  dlouho.
Někteří z nás byli pozváni na oslavu stých
narozenin pana ing. Josefa Schindlera, jenž
byl vedoucím ZO 06. My, kteří jsme s ním
chodili  na  jeho  perfektně  připravené  vy-
cházky, mu děkujeme. Vždy jsme se dozvě-
děli něco zajímavého o místech, která jsme navštívili, a to z historie, zeměpisu i geologie.
Počátkem března jsme stejně jako každý rok oslavili MDŽ. Dobře jsme se bavili, zazpívali si a vyslechli mnoho vti-
pů. Také jsme si pochutnali na dobrotách, které nám náš vybraný tým
zajistil. Menší skupinka v rámci turistiky navštívila Dřevěné městeč-
ko v Rožnově pod Radhoštěm. Prošla se kolem vody a krásným par-
kem. Jiní zase poznávali blízké okolí a šli z Plesné lesem kolem Há-
jenky, pak kolem martinovského lesa, hospůdky U Rošťáka až ke ko-
nečné zastávce tramvaje č. 4.
Turistice se věnovaly obě naše skupiny každý čtvrtek. Ti zdatnější na-
šlapali hodně kilometrů a menší skupina méně, ale i tak udělali něco
pro své zdraví a poznávali mnoho nového. V době, kdy kvůli nemoci
covid 19 senioři byli většinou doma, pracovali na svých zahrádkách,
věnovali se rodině a hlavně vnoučatům, někteří zase četbě či ručním pracím, šili roušky pro své blízké i pro ve-
řejnost.
Teď, když většina zavedených opatření skončila, snažíme se být opět aktivní. Pravidelně se každý čtvrtek zúčast-
ňujeme turistických výšlapů, a to podle čtvrtletního plánu nebo podle dohody.
V červnu jsme si moc pochutnali v Zanzibaru v Dobré na vaječině ze 113 vajec. Někteří se na místo dopravili vla-
kem a pak šli kousek pěšky. Ti zdatnější vyšli z Frýdku-Místku, což je asi 7 km. Na tom, že vaječina byla skvělá má
zásluhu parta našich členů, kteří ji organizují a připravují každý rok, mají tedy velké zkušenosti. A nejen vaječina,
ale i chleba se sádlem a pažitkou byl moc dobrý. Jen se po něm za-
prášilo.
Ve stejném měsíci si menší skupinka udělala opožděně Zelený čtvrtek,
a to v restauraci Maryčka ve Vyšních Lhotách v Beskydách. Tato akce
byla spojena s menší túrou přes Nižní Lhoty. Zde jsme tradičně obdi-
vovali krásy jarních kytiček na zahrádkách, ale letos byl čas pokroči-
lejší a kvetly již letní květiny, na stromech byla malá jablíčka, červe-
naly se třešně.
Navštívili jsme naši oblíbenou restauraci Verdun v Polance, kde mají
velmi dobré speciality z tvarůžků ale i z kuřátka. Takže si každý vybe-
re.
Také jsme si poseděli a poklábosili v restauraci U Rošťáka s krásným výhledem na Martinov, Porubu i další části
Ostravy. Mají zde vynikající uzená žebra. Kdo nemá chuť na maso, může ochutnat tradičně skvělou tvarůžkovou
pomazánku. K tomu samozřejmě dobré pivečko. 
Měli jsme naplánováné dva zájezdy - v květnu a v září. Květnový se nemohl uskutečnit, a proto se těšíme na ten zá-
řijový. Organizuje ho opět Zdeněk Kudělka spolu s Aničkou Žídkovou. Věříme, že bude zdařilý jako ten loňský.

Christa Hanšutová, foto Jiří Vyplel a Pavla Vávrová

Upozorňujeme  všechny, kdo hodlají zaslat články k otištění v našem Zpravodaji, aby je posílali na mailo-
vou 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. září 2020.
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Senioři z Nové Bělé v době koronaviru

Na poslední schůzce seniorů před nouzovým stavem nikoho ani nenapadlo, že nastane období, kdy se díky pan-
demii koronaviru uzavřeme světu, blízkému okolí, známým a nejbližším. Projevily se trhliny ale také soudržnost,

ochota a vstřícnost, které ve spěchu života nevnímáme. My senioři jsme se stali
ohroženou skupinou obyvatelstva. Dobu karantény jsme každý prožívali po svém.
Prací na zahrádce, zvelebováním domova, šitím roušek, doháněním restů, na které
jindy nebyl čas.
Naplánované divadelní představení v Proskovicích, návštěva hvězdárny v Porubě,
zájezd do Hluku na Jízdu králů, několikadenní výlet do Prahy, naše pravidelná set-
kání v Hasičské domě a jiné uvažované aktivity, to vše se zrušilo. Hlavně jsme se
těšili, až se situace uklidní a zase se všichni ve zdraví sejdeme.
To se nám podařilo. Napoprvé se sešlo pár odvážných v rouškách na společné pro-
cházce po Krmelínské ulici, po trase Novobělské patnáctky. Cestou jsme pozdra-
vili známé na zahrádkách a naplánovali další procházku. Tak začala malá série na-
šich výletů po okolí Nové a Staré Bělé.  Podruhé se nás už sešlo více a zvolili jsme
i delší trasu. Prošli jsme kolem novobělské školky, sociálního bydlení pro zdravot-
ně postižené, dále lesem k Myslivecké chatě, kde jsme chutně posvačili. Cestou

kolem rybníka si rodačky zavzpomínaly na své dovádění u splavu za mlada. Došli jsme na točnu a autobusem se
vrátili zpět. Cestou domů jsme plánovali další výlet. Tentokrát do Bělského lesa ke studánce panenky Marie a Kří-
žové cestě. A protože nám počasí přálo, vycházku jsme zakončili posezením ve venkovní restauraci u piva. Další
krásné odpoledne jsme využili pozvání naší členky k posezení pod pergolou s opékáním párků. 
V polovině května po dohodě se starostou jsme se sešli v hojném počtu v Hasičském domě na první schůzce se-
niorů po karanténě. Měli jsme si co vyprávět. Nejen o tom, jak jsme trávili čas v nouzovém stavu, ale podělili jsme
se o zážitky z procházek, poděkovali našim seniorkám, které se aktivně zapojily do šití roušek a naplánovali další
společné aktivity. 
Jednu z nich jsme uskutečnili hned následující týden. Za krásného počasí jsme vyrazili ke Karlově studánce do
starobělského lesa. Zatímco ti zdatnější byli na místě dříve, těm opatrnějším to trvalo poněkud déle. Nakonec jsme
se ale všichni sešli na zahrádce Katolického domu ve Staré Bělé u orosené sklenice piva, unavení ale v dobré ná-
ladě. O své zážitky jsme se na další schůzce podělili s těmi, kteří se vydařeného výletu nezúčastnili.
Shodli jsme se na tom, že i přes omezené možnosti, vyplývající z opatření proti koronaviru, jsme dokázali spo-
lečně využít čas k poznávání svého okolí, na které mnohdy nemáme čas nebo se nám nezdá dost zajímavé, i když
opak je pravdou. Proto v těchto poznávacích vycházkách budeme i nadále pokračovat.

Mirka Škrachová, Zdenka Tomášová

MO Senioři ČR: sbírka pro organizaci ADRA
Na základě  podnětů  z  řad  našich  členů a  po  dohodě s  Dobro-
volnickým  centrem  ADRA  plánujeme  na  podzim  2020  další
sbírku šatstva, obuvi a spotřebních předmětů. Pokud máte doma
nepotřebné věci, které by mohly posloužit jiným lidem, nevyha-
zujte je! Přesný termín sbírky a místo předání včas sdělíme.

Mojmíra Sucháčková, za výbor MO

Podrobně o rozsahu epidemie 
Informace o vývoji epidemiologické situace
v  našem  kraji  najdete  na  webové  stránce
Krajské  hygienické  stanice  Moravskoslez-
ského kraje se sídlem v Ostravě, v sekci Me-
dia:
http://www.khsova.cz/media/detail/13097  
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Tipy na cestu za poznáním našeho kraje
Muzeum v Českém Těšíně láká návštěvníky

Cesta do Českého Těšína vlakem je příjemná a netrvá dlouho. Projít se
městem stojí za to a když se přidá důkladnější prohlídka historických pa-
mátek v polském Těšíně (Zámecký vrch, Piastowská věž, Těšínské Be-
nátky,  palác Jana Larische, radnice, kostel sv. Máří Magdalény aj.), lze
uskutečnit pěkný výlet, na němž vnímavý člověk získá mnoho zajíma-
vých poznatků. 
Český Těšín se nyní chlubí dokončenou rekonstrukci historické budovy
Muzea Těšínska. Bylo na ni vynaloženo 113 milionů korun (včetně ex-
pozice). Na obnovu bylo získáno 99 mil. Kč z evropských zdrojů. Zbý-
vající část nákladů pokryl Moravskoslezský kraj. Pro návštěvníky se ob-
jekt otevřel 20. června 2020. 
V budově je umístěna interaktivní expozice Příběh těšínského Slezska,
kterou zajišťovaly společnost M plus a uvedené muzeum. Jedním z nej-
hodnotnějších  vystavených exponátů  je  originál  tzv.  Těrlické  madony.
Byl zapůjčen vlastníkem - Ostravsko-opavským biskupstvím. Tento go-
tický skvost byl vytvořen na přelomu 15. a 16. století. Později byl překryt
jinými malbami. Na to se přišlo při restaurování barokního díla z kostela
sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci.
Již brzy bude v zrekonstruované historické budově zpřístupněn i nový
výstavní prostor, kde budou probíhat dočasné výstavy. První začne od
28. července a připomene 100. výročí vzniku města Český Těšín.

Novinkami může překvapit i malebné město Štramberk
Ve Štramberku bylo 2. června 2020 otevřeno Muzeum Šipka. Zájemci
jej  najdou  v  budově  bývalých  masných  krámů,  kde  dříve  fungovalo
městské informační centrum. Je pobočkou známého Muzea Novojičín-
ska, které patří k příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje.
Štramberská expozice obsahuje archeologické nálezy ze známého vrchu
Kotouč a jeskyně Šipka. Návštěvníci muzea mohou mimo jiné vzácnosti
uvidět kopii čelisti neandertálského dítěte, která proslavila město v ce-
lém světě. Bohužel originál byl zničen při požáru na konci druhé svě-
tové války. (Muzeum Šipka je otevřeno každý den od 9 do 17 hodin.)

Eva Kotarbová, foto archiv MSK

Ještě o šití roušek aneb Jak se činil Kreativ
Pomalu se vracíme k normálnímu životu a v této souvislosti se loučíme i s rouškami, které mnohým nebyly pří-
jemné, ale byly nutné. Počáteční problém, jejich nedostatek, vyřešil český člověk po svém. Ženy a také muži sedli
k šicím strojům a šili. To se týká i našich seniorek a členek zájmové organizace Kreativ, které nejsou zvyklé zahá-
let. Vzhledem k tomu, že jsme se nemohly scházet a tvořit společně, pustily se některé z nás do zhotovení tolik žá-
daných roušek. Cítily jsme potřebu pomoci v této pro nás všechny nové situaci. Šily jsme nejdříve pro sebe, rodi-
ny, přátele, sousedy, postupem času jsme se ,,vyšily“ tak, že jsme pomohly klientům v seniorském Domově Slu-
nečnice (150 ks) a posléze jsme předaly 150 ks roušek Dobrovolnickému centru ADRA, také prodavačkám pro-
dejny Hruška (30 ks). Šily jsme z vlastního materiálu i toho, jenž poskytly členky, které šít neumějí, avšak chtěly
rovněž pomoci. Pracovaly jsme na šlapacích i elektrických strojích, použily jsme vlastní nitě, gumičky, šňůrky.
Seniorky, které nešily, stříhaly nebo žehlily. 
Když jsem provedla zběžný průzkum u členek Kreativu zjistila jsem, že devět vyrobilo asi 700 ks roušek (Miluška
Vašenková, ZO 09, Katka Olahová, ZO 04, Karla Czorniaková, ZO 04, Jana Pekarová, ZO 04, Mojmíra Sucháč-
ková, ZO 04, Jana Číhalová, Dáša Polanská, Libuše Matějčková, Daniela Prošková).
Jsme připraveny v případě nutnosti znovu se pustit do této práce i za cenu bolavých zad, ale doufáme, že to nebu-
de potřeba. Omezení se postupně ruší a my se těšíme, že v září se s chutí pustíme do našeho dalšího zábavného
tvoření a budeme se radovat i z "pokecu" při kávičce a dobrotkách.
Děkujeme všem seniorům a seniorkám, kteří se zapojili do jakéhokoli druhu pomoci a i těm, kteří v zájmu zdraví
svého i ostatních respektovali nezbytná opatření.                                                                    Mojmíra Sucháčková
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Ohlédnutí za činností ZO 07 - Kačeři aneb Trochu smutná rekapitulace
Ještě  před  vznikem  této  organizace  tu  byly
zkušenosti  manželů  Proškových,  kteří  se
s geocachingem seznámili  při studiu na Uni-
verzitě třetího věku při VŠB Ostrava. Hned od
počátku je hledání pokladů nadchlo a podařilo
se jim seznámit  s touto činností  i  svá vnou-
čata. Zájem projevil též člen ZO 09 Karel Ka-
rola. Byl znám svými schopnosti při práci s počítači, ke zdárnému prová-
dění geocachingu jsou nutné. Zakoupil si turistickou navigaci, dnes už sta-
čí chytrý telefon. Zkušebně jsme ,,odlovili“ jednu kešku v Ostravě, o které
jsme věděli. Byla na stromě, ale protože Prošci jsou spíš malí, nedosáhli
jsme na ni. Karlova výška a jeho fyzické schopnosti nám pomohly i poz-
ději velmi často. Vysvětlili jsme všechny podmínky nutné k provozování
geocachingu a hned od dalšího týdne jsme začali společně chodit na vý-

šlapy za keškami. Přidala se k nám i Karla Julinová ze ZO 05, která měla navigaci, ale používala ji jen k měření
ušlých kilometrů. Tak vznikla naše malá skupinka. Od 1. 1. 2015 jsme vytvořili zájmovou skupinu 07 - Kačeři. Vy-
padá to, že nás bylo málo, ale hledání pokladů nelze realizovat ve větším počtu. Velmi důležitá je domácí příprava.

Vybrat  místo,  vybrat  keše,  které  budeme hledat  a  prostudovat  listingy
(popisy)  k jednotlivým keším,  jež  jsou  na  webových stránkách geoca-
chingu. Podívat se, kdy byla keška naposled nalezena, zda není odcizena,
jaké jsou případné problémy při hledání. Pokud jsme tuto část přípravy
někdy podcenili, tak se nám stalo, že jsme keš hledali třeba i hodinu v ná-
ročném kopcovitém terénu a až doma jsme zjistili,  že byla ukradena...
Důležité je naplánovat cestu od jedné keše ke druhé, abychom zbytečně
nebloudili,  neběhali z místa na místo, podívat se, kde je případný most
atd. Kešky nám plánoval Karel, tzv. BUBO2. Prošci doma luštili mys-
terky. To jsou keše, u nichž se musí vyluštit souřadnice, kde leží. Luštění
bylo  někdy opravdu velmi  náročné  a  něco  jsme  ani  nerozluštili.  ,,P5i

lu3t2n9“ jsme „vzu69vali“ znalosti matematiky, chemie, plemen psů, koček, apod. Například keš na třebovickém
nádraží nám dala pořádně zabrat. Byli jsme tam snad 10 krát! Kdo to tam zná, ví, že přes trať vede most. Prozkou-
mali  jsme  tam snad  každou  skulinku.  Přesné  souřadnice  se  nám nakonec  přece  jenom podařilo  zjistit  a  keš-
ku ,,odlovit“. Radost z nalezení byla opravdu veliká... 
Skoro každá výprava byla na jiné místo, často jsme přišli tam, kam bychom jinak nikdy nešli, a už taky nepůjdeme.
Objevili jsme i kouzelná místa, do nichž nevedou turistické značky. Radost nám přinášely i mnohé velmi důmyslně

zhotovené schránky. Zručnost a nápaditost některých keškařů je obdivu-
hodná, stejně i nápady, kde umístit schránku. Některé byly velikosti ná-
boje a jiné kyblíku. Možná si myslíte, že nalézt veliký předmět je hrač-
kou. Jednu takovou velkou keš na mostě v Krnově jsme ne a ne najít. Na-
konec jsme díky vysokému Karlovi zjistili, že schránka visí na lanku pod
mostem... Zážitků z hledání bylo opravdu hodně. Byli jsme dobře sehraná
skupinka. První ránu našemu týmu zasadil odchod Karla do kačerského
nebe... Od prosince 2017 převzal plánování tras vedoucí Stanislav Prošek.
Pokračovali jsme dál. Společně jsme navštívili různá místa v našem kraji,
též  jeho nejbližšího  okolí.  Pak se událo  další  ohrožení  fungování  ZO,
když si vedoucí zlomil nohu v krčku. Zvládl ale úspěšně rehabilitaci a my

se opět vrátili ke geocachingu. Letos jsme však museli ZO 07 k 1. květnu 2020 rozpustit. Zdravotní stav vedoucího
se zhoršil natolik, že nemůže tuto oblíbenou činnost provozovat a plnit svou úlohu.
Za celou dobu fungování naší ZO jsme každý z nás ,,odlovili“ 3406 keší. Z toho 2426 tradičních (jednoduchých),
653 mysterykeší, 294 multikeší a 33 speciálních... Velmi často jsme jezdili do Valašského Meziříčí,  které je ve
Zlínském kraji, navštívili jsme Olomouc, Prahu a Žďár nad Sázavou, kde jsme během 5 dnů našli 164 keší. To byl
maraton! Zažili jsme mnoho krásných chvil, radostí z nálezů a vzniklo i pevné přátelství mezi členy ZO. Byli jsme
dobře fungující skupinka, která pracovala jako správně namazaný a seřízený stroj. I když jsme ZO 07 - Kačeři roz-
pustili, Karla Julinová s Jarkou Keselyovou pokračují v geocachingu dál. Přejeme si, aby se jim dařilo.

Text a foto Daniela Prošková

Poznámka redakce: I když krásné skončilo, vzpomínky zůstávají a to je dobře!!! Mohou inspirovat jiné lidi.
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Bílovecký zámek plný zajímavostí se chlubí i Bílou paní 

Ve čtvrtek 2. července 2020 se náš seniorský oddíl ZO 13 - Pohoda vydal do Bílovce na prohlídku zámku hrabat
Sedlnitzkých z Choltic. Historie tohoto zajímavého sídla není zcela jasná, dá se předpokládat, že bylo vybudováno
z původní tvrze, která byla postupně upravována a přestavována od druhé poloviny 15. století, kdy se (v roce 1464)
panství ujal Mikuláš z Vladěnína. První zmínka o něm jako o zámku po-
chází z r. 1546. Je spjat s významnými osobnostmi, kupříkladu básnířkou
a spisovatelkou baronkou Margaretou Sedlnitzkou. Disponuje i Zámec-
kou divadelní společností. Bílá paní, strašidlo a zároveň tradiční lákadlo
hradů a zámků, se nevyhnula ani této lokalitě, ta zdejší se jmenuje Běta.
Zámek nabízí návštěvníkům kromě prohlídek a aktuálních akcí i stálé ex-
pozice, např. Lov a myslivost, která neodmyslitelně souvisí s jeho ději-
nami, ale třeba i pro někoho možná překvapivou instalaci Historická ko-
la, případně expozici věnovanou tematice retro hraček. 
Kastelán Eduard Valeš nás zámkem provedl, poskytl nám fundovaný vý-
klad, z něhož jsme si každý odnesl množství nových informací podaných
srozumitelnou formou. Byl ochoten věnovat se nám i mimo návštěvní hodiny, což bylo nejen lidsky velice pří-
jemné, ale svědčí to též o  jeho obrovské osobní angažovanosti a zaujetí. To dále dokládá i nedávno vydaná publi-
kace z pera pana kastelána - Povídání o bíloveckém zámku. Domnívám se, že s tímto jeho přístupem má historická
památka tu nejlepší možnou PR propagandu, a nemůžu než popřát co nejvíce stejně spokojených návštěvníků.

Květoslava Špoková, foto Jaroslava Černá
 

Ještě jednou ZO 13: Proti gustu...
A tak jsme se vydali na výlet do Olomouce. Byl to opravdu skvělý den a nebylo
nás málo. Hned na svinovském nádraží byla taková tlupa, že i Miluška Bergrová
se nemohla dopočítat. Máme takové pravidlo, že když se jí podaří nás dobře spo-
čítat, dostane bonbón. Tak se tedy snažila a napočítala nás přes 20. Byli mezi námi
i rodinní příslušníci, přátelé a děti... Naše cesta pokračovala směrem k zoologické
zahradě. Jenomže tam byla na vstupenky taková fronta, že někteří z nás to vzdali.
U zoo se naše cesty rozdělily, část tam šla a ostatní se vydali do centra Olomouce.
Nezapomněli jsme navštívit Svatý kopeček a baziliku Navštívení Panny Marie...
Dějiny poutního místa začínají na počátku 17. století, v čase, kdy Evropou zmítala

třicetiletá válka. V této neklidné době se po roce 1623
stěhoval  z  Ratiboře  do  Olomouce  Samuel  Andrýsek,
tamní městský písař s rodinou. Dostal místo u biskupské konzistoře. Město se tehdy
vzpamatovávalo z rozsáhlé morové epidemie, jež si vyžádala 14 236 obětí. O tom by se
však dalo psát hodně dlouho. K čemu ale máme internet?
Naše cesta vedla do historického centra, které se pyšní řadou významných památek, ja-
ko je radnice s orlojem, arcibiskupský dóm svatého Václava, Olomoucký hrad nebo ba-
rokní sloup Nejsvětější Trojice, který byl v roce 2000 zařazen mezi světové dědictví
UNESCO.
Bonus navíc?! Byli jsme svědky výměny kopule na radniční věži. Víc času nám už ne-
zbylo. A ti, co byli v zoo? O tom zase příště. Jaroslava Černá, foto Vlasta Machovská
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Doktorka Viktorie
Markéta Harasimová
Autorka napsala více než 20 titulů. Od ro-
mantických příběhů přešla k detektivním. 
To platí  i pro Doktorku Viktorii.  Hrdinka
knihy obětovala vše pro lékařskou kariéru.
Jejím životem otřese brutální vražda kole-
gyně a další. Lékařka začíná navzdory své
tvrdé povaze propadat panice. 

Vzdělaná
Tara Westover 
Bestseller  -  autobiografický  příběh  Tary,
která vyrůstala na samotě v idažských ho-
rách,  v  mormonské  rodině  náboženských
fanatiků. Cestou ven z tohoto prostředí by-
lo vzdělání. To znamenalo ale jediné - útěk
a rozkol  s  rodiči  i  těmi  sourozenci,  kteří
zůstali žít v Idahu.  

Poslední dny Jana Masaryka: 
ve vzpomínkách Jaromíra Smutného
Pavel Carbol
Vzpomínky prezidentského kancléře  Jaro-
míra Smutného na dramatický r. 1948 jsou
opřeny o detaily, které mu zůstaly v paměti
a má smysl i po mnoha letech o nich pře-
mýšlet. Nastiňují i náznaky odpovědi na to,
proč a jak Jan Masaryk zemřel.

 

Na smrt
Jozef Karika
Thriller  slovenského  autora  nejen  o  přá-
telství a lásce, jež se změnily v nenávist.
Dva mladíci jsou nuceni po tragické událo-
sti utéct do zahraničí a opustit děvče, o kte-
ré soupeří. Jeden se v New Yorku stane pě-
šákem židovského gangu, druhý je zverbo-
ván k nacistům. Setkají se ve 2. svět. válce.

Jubilanti v 3. 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

8 Blaská Marta 01 9 Kiša Přemysl 05 7 Ševčíková Edita 10
7 Dvořáková Danuše 01 9 Leštinská Marie 05 9 Štverka Josef 10
7 Filipcová Zdeňka 0 8 Váňová Anna 05 7 Filipová Hermína 11
9 Klosko František 01 8 Bezděková Ladislava 06 7 Mácha Jaroslav 11
7 Strachotová Marie 01 9 Němčíková Svatava 06 9 Pytliák Milan 11
9 Vozková Jindřiška 02 7 Pyrdeková Helena 06 7 Rydrych Karel 11
9 Kaštovská Jarmila 04 7 Vávrová Věra 06 7 Theimer Rostislav 11
9 Krčmářová Marie 04 7 Sležková Kamila 08 9 Tumlířová Anna 11
8 Lukešová Eva 04 9 Brdová Marta 09 9 Neuwirthová Vlasta 11
9 Neuvirthová Jiřina 04 8 Fiurášková Marie 09 7 Premusová Zdenka 13
7 Rýdlová Vlasta 04 8 Krafková Věra 09 9 Špoková Květoslava 13
7 Višnovská Inka 04 8 Machníková Jana 09 7 Chudárek Ludvík 14
9 Zyrkovský Jaroslav 04 9 Smějová Annemarie 09 7 Mokroš Luděk 14
8 Bednárková Věra 05 8 Šubertová Marie 09 9 Vicherková Eva 14
7 Hrabcová Svatava 05 7 Bunczek Helmut 10 8 Smejkalová Jarmila 15

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