
 

                                                     Z p r a v o d a j
                                                              
                                                                Svaz důchodců České republiky,                          
                                                                   městská organizace Ostrava, p. s.            
,,                                                                  

                                                                             ,,Aby člověk nikdy nebyl sám."   

Ročník 4.                                                                                                                                             Číslo 2/2017

 Akce, které proběhly 

Výroční konference městské organizace SD ČR, p. s., Ostrava a nový výbor

Naše výroční konference se
uskutečnila  21.  února 2017

v Domě dětí a mládeže v Ostravě-Porubě za účasti zástupců všech zájmových organizací. Dostavili se také hosté:
Ing. Pavel Gluc, předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, Zlatuška Paršová, předsedkyně Kraj-
ské rady Svazu důchodců ČR,  p. s., Moravskoslezského kraje, Miroslav Skalka, předseda městské organizace SD
ČR,  p. s.,  Petřkovice, Dr. Jiří Kovář, místopředseda Koordinačního centra seniorů Ostrava.       
Byly projednány všechny body, které při takové příležitosti je nutné provést a zajistit. Výroční zpráva za uplynulé
tříleté období obsahovala nejdůležitější a nejvýznamnější aktivity za všechny zájmové organizace i výbor měst-
ské organizace. Byla zpracována z podkladů vedoucích jednotlivých zájmových organizací. Zpráva o hospodaře-
ní byla zpestřena věkovým složením našich členů. Zpráva kontrolní a revizní komise byla konkrétní,  věcná.
Během jednání byl zvolen nový jedenáctičlenný výbor a tříčlenná kontrolní a revizní komise. 
V průběhu konference nás navštívily děti Mateřské školy Keramická z Ostravy-Muglinova a velmi milým vy-
stoupením zpestřily náš program. Po něm nám předaly roztomile vybarvené papírové sněhuláčky. 

Po ukončení výroční konference byly na ustavující schůzi výboru zvoleny předsedkyně MO a kontrolní a
revizní  komise,  také 2 místopředsedové.  Předsedkyní MO se opět  stala  Anna Pinterová (foto nahoře),
místopředsedou byl zvolen Zdeněk Kudělka a místopředsedkyní Marie Pluhaříková. Členy nového výboru
se stali: Ing. Christa Hanšutová, Ing. Eva Konečná, Mgr. Eva Kotarbová, Jaroslav Mácha, Ing. Daniela
Prošková, Anna Rivolová, Mojmíra Sucháčková, Marie Šnirchová. Členkami kontrolní a revizní komise
byly zvoleny: Gřešová Růžena (předsedkyně), Svatava Hrabcová a Marie Krčmářová. 

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková (pokračování na 2. straně)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Upozorňujeme  všechny,  kdo  hodlají  zaslat  články  k otištění  v  tomto  Zpravodaji,  aby  je posílali  na mailo-
vou adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím
stroji, ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 5. června 2017!
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Výroční konference... 
 

Na konferenci obdrželi poděková-
ní  za  obětavou práci  na  základě
návrhů ZO tito členové:

ZO 01: Marta Blaská,
             Miroslava Křížková
ZO 02: Šárka Remiášová
             Marie Valošková
ZO 04: Stanislav Kaštovský
             Dagmar Kurková
             Zdenka Martochová
             Marie Rásochová
ZO 05: Marie Ryšavá
             Anna Skovajsová
             Ludmila Vrbová
             Irena Zdrálková
             Zdeněk Malát
             Ing. Pavel Medňanský
ZO 09: Marta Brdová
             Ing. Christa Hanšutová
             Anna Žídková
             Ing. Leopold Tesarčík
ZO 12: Marie Nožičková
             Vlasta Půčková
             Ludmila Stebeláková
             Anna Teličková

Na návrh výboru měst. organiza-
ce SD ČR obdrželi poděkování: 

Růžena Gřešová
Svatava Hrabcová
Marie Krčmářová
Ing. Eva Konečná
Mgr. Eva Kotarbová
Ing. Daniela Prošková
Olga Schwabová
Emilie Zbořilová
Ing. Josef Schindler
Jaroslav Mácha
Albín Koloczek
Ing. Stanislav Prošek
Jaroslav Gřeš
Pavel Klímek

Všem blahopřejeme!

Další informace 

● Vedoucí zájmových organizací na výroční konferenci obdrželi publi-
kaci Knihovny města Ostravy, nazvanou Paměť Ostravy. Na základě se-
známení se s jejím obsahem by mohli ve svých ZO podnítit zájem o pří-
padné napsání příspěvků týkajících se historie našeho města a jeho ob-
čanů (podrobnosti na str. 7).

●  Poděkování  našim členům za  obětavou  práci  předali  na  konferenci
předsedové krajských rad Svazu důchodců ČR a Rady seniorů: Zlatuše
Paršová a Ing. Pavel Gluc.

● Všem delegátům patří poděkování za účast a kázeň  v průběhu jednání.
Delegátům ZO Nová Bělá děkujeme za dárek ve formě výborných vlast-
noručně vyrobených koláčků, které všem chutnaly.

●  Usnesením výroční konference se budeme pravidelně zabývat podle
jednotlivých bodů. Připomínám našim členům, kteří mají zájem o zprávy
předávané statutárnímu městu Ostrava, že mají možnost do nich nahléd-
nout na sekretariátu městské organizace. 

♥ Děkuji vám všem za důvěru, kterou jste mi dali a budu se opět snažit,
abychom byli společně nadále dobrou organizací spokojených členů.

  Anna Pinterová, staronová předsedkyně MO 
____________

Atmosféra výroční konference na fotografiích

Z vystoupení děti MŠ Keramická Poděkování Pavlu Medňanskému 

Hlasujeme, hlasujeme...  Zástupci nové ZO 13 - pohoda

Dáreček pro všechny seniory Tak zase někdy příště 

Foto Daniela Prošková
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V diskuzi vystoupili hosté
Jak už bylo zmíněno na str. 1, na konferenci MO SD ČR byli pozváni i hosté. Vystoupili v diskuzi. 

Ing. Pavel Gluc, předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje: 
Kladně zhodnotil účast našich členů na akcích, které organizovala KRS, ať to bylo ve sportovních
soutěžích či kulturních akcích. Připomněl i naši pomoc při realizaci výstavek rukodělných prací. Mlu-
vil také o krajské konferenci z prosince r. 2016, která vytyčila plány na další období. K nim patří vla-

ky přátelství, pobyty v Piešťanech, sportovní a kulturní aktivity. Plánuje se nová soutěž o nejlepší babičku v ČR.
Proběhne krajské kolo, o němž budou včas podány informace. Letošní akce Poznej své město a Den seniorů
budou organizovány v Ostravě. Sjezd Rady seniorů je svolán na květen 2017. Závěrem Pavel Gluc popřál naší
městské organizaci, aby se nám nadále dařilo a abychom si splnili všechny plány. 
c

Dr. Jiří Kovář, místopředseda Koordinačního centra seniorů Ostrava: Informoval o akcích, které
se projednávají a podle možností zabezpečují.  Hovořil o činnosti Rady seniorů statutárního města
Ostravy, v níž máme svoje zastoupení. Podařilo se z rozhodnutí příslušných orgánů města a opatřením
DPO zavést na území Ostravy bezplatnou dopravu pro osoby starší 65 let (pokud si zakoupí ODIS

kartu za 130 Kč). V průběhu roku si pořídilo kartu ODIS 21 433 osob, což je pozitivní odezva. V současném ob-
dobí jsou projednávány neméně významné záležitosti pro občany, například bezpečný přístup na hřbitovy, po-
třeba vybudování veřejných WC aj. Potřebné změny by měly být vyřešeny v dohledné době. Projednávají se
vždy záležitosti, které se týkají všech seniorů žijících na území města. Jiří Kovář také vyzvedl pestrost naší čin-
nost v MO SD ČR a rovněž nám popřál mnoho dalších úspěchů.

Zlatuška Paršová, předsedkyně Krajské rady SD ČR MSK: Připomněla oslavy 25. výročí vzniku
Svazu důchodců a akce, které tyto oslavy  doprovázely. Podivovala se nad nízkým počtem zapojených
členů v Ostravě. Vyzvedla členskou základnu ve Frýdku-Místku (počet členů 1 700), který je menším
městem, a uvedla, že se členských schůzí účastní asi 500 seniorů. Vyzvala nás, abychom se snažili

získat další členy. Uvedla akce, které se pro tento rok připravují. Jedná se především o  zajištění volební kampa-
ně ve Svazu důchodců. Konference Krajské rady SD ČR MSK proběhne 1. června a 10. sjezd SD ČR 8. lis-
topadu. Celostátní sportovní hry budou v našem kraji v červenci. V letošním roce se uskuteční další ročník Set-
kání na hranici, a to ve slovenské Východné v měsíci srpnu, za účasti polských seniorů. Popřála nám mnoho
zdraví a ať se všem daří.

Miroslav Skalka, předseda místní organizace SD ČR Petřkovice: Poděkoval za pozvání. Zhodno-
til, že jejich akce jsou podobné našim, zaměřují se na ty, které členům pomáhají najít naplnění. Sezná-
mil s rozšířením programu Tanečního souboru žen, doplnil, že vystupuje na pozvání i v okolí. Popřál
nám, abychom si zvolili takový výbor, který bude zajišťovat rozmanitou činnost.       Anna Pinterová

Členská základna ostravské městské organizace Svazu důchodců ČR 
Zájmové organizace Vedoucí Evidovaných členů Počet členů v jednotlivých ostr. obvodech a jinde 

01 klubová činnost Václava Suranová 26 Poruba - 216, Ostrava-Jih  -  59, Nová a Stará Bělá - 55,
Martinov - 43, Moravská Ostrava - 27, Mar. Hory – 16

02 senioři ARRIVA Šárka Remiášová 33

03 šachisté Ing. Petr Dostál  5
Vítkovice, Radvanice, Svinov, Plesná, Lhotka, Krásné Po-
le, Hrabová, Michálkovice, Pustkovec, Třebovice, Petřko-
vice, Polanka, Heřmanice, Kunčičky, Slezská Ostrava - 68

04 senioři Pramen Alena Berková 87

05 turisté Marie Ryšavá 61

06 kardiaci Ing. Josef Schindler 15

07 Kačeři/keškaři Ing. Stanislav Prošek   4 Mimoostravští členové: Markvartovice, Dobrá, Havířov,
Antošovice,  Hlučín,  Bílovec,  Háj  ve  Slezsku,  Hrabyně,
Vřesina,  Klímkovice,  Horní  Datyně,  Studénka,  Petřvald,
Paskov, Karviná, Budišovka, Bohumín, Rychvald, Frýdek-
Místek, Řepiště, Hukvaldy - 34

08 sběratelé autogramů Kamila Sležková   4

09 turisté Olga Schwabová 67

10 šachisté Ing. Eva Konečná 31

11 SK Nová Bělá Hana Kokešová 61 Celkový počet členů městské organizace SD ČR – 475
(ženy - 368, muži – 107, průměrný věk 73,4)

Připravily Marie Pluhaříková a Anna Pinterová

12 KD Martinov Pavel Klímek 60

13 turisté - pohoda Jaroslav Gřeš 23
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Slovenské termální lázně turisty nezklamaly
Dudince jsou lázeňské měs-
tečko  na  Slovensku  v  Ban-
skobystrickém kraji. Jedná se
podle  počtu  obyvatel  o  nej-
menší  město  na  Slovensku.
První písemná zmínka o něm
je  z  roku  1284.  V blízkosti
města  jsou  Lázně  Dudince,
jejichž léčivá voda je známá už stovky let. Svědčí o tom ba-
zénky vytesané do travertinu,  dnes nazývané Římské lázně,
které se dochovaly v okolí města. 
Dnešní Lázně Dudince jsou ideální pro cykloturistiku, v létě
je hostům k dispozici městské termální koupaliště. Tamní ho-

tely nabízejí celou řadu výletů za poznáním slovenských i maďarských pamětihodností. A právě proto tam zamířila
skupinka turistů ze zájmové organizace 05. Bylo jich třináct s vedoucí Marií Ryšavou, která se o tamní pobyt pro

zájemce  postarala  a  využila  nabídky  cestovní  kanceláře  MLK  Tours
Frýdek-Místek. Od 13. do 19. 11. 2016 bydlela tato skupina v hotelu Jantar,
který nabídl návštěvníkům nejedno překvapení, např. slavnostní večer s pří-
pitkem, hudbou a možností tance. Pro všechny byl v rámci sjednaného po-
bytu k dispozici také termální bazén a 10 lázeňských procedur. Byla zorga-
nizována  návštěva  vinného  sklípku  a  ta  neměla  chybu.  Všichni  se  tam
dobře bavili také proto, že místní harmonikář dokázal vyprovokovat kde-
koho k zpěvu i temperamentnímu tanci. Marienka Rohlová (viz foto 3) a
Alena Čechová byly jako superstar. Během pobytu se uskutečnila i návště-

va Termálních lázní Podhájská, které se chlubí léčivou vodou srovnatelnou s Mrtvým mořem.  Zbyl čas i na kratší
výlety do okolí Dudinců. Do turistických zápisníků bylo zapsáno ušlých 25-30 km za pět dní. 
,,Tato dovolená se také vydařila,“ říká Marie Ryšavá a už pilně pracuje na tom, aby se v roce 2017 dostali turisté
ZO 05 do dalších zajímavých destinací, kde poznají mnoho krásných památek a užijí si pobyt v malebné přírodě.
Prozraďme zatím jen, že jejich cílem bude Český ráj a později Šumava.
                                                                                                       Eva Kotarbová, foto Marie Ryšavá a Jiří Vyplel

Trénování paměti v deseti lekcích je i zábavou
Jsme schopni myslet rychleji, bystřeji a zapamatovat si mno-
hem víc, než si myslíme. Naše paměť má úžasný potenciál,
jen se musíme naučit ji co nejlépe využít.  V kurzu trénování
paměti,  který vede Mgr. Martina Pavelková – certifikovaná
trenérka paměti, se učíme paměťové techniky, které lze snad-
no aplikovat do běžného života. Příkladem je technika Loci,
kde jde o to vytvořit si mentální cestu místem, které
dobře známe. Svým bytem například. Body, které si
na takové trase vytyčíme a které si zapamatujeme,
jsou už navždy taková ramínka, na něž můžeme po-
věsit pomocí asociace jakoukoliv informaci. Při tom-
to tréninku jsme se velmi dobře pobavili a namátkou
vytvořený  obsah  nákupního  košíku  jsme  si  podle
této metody zapamatovali a ještě po týdnu jsme jej
všichni bez problému byli schopni vyjmenovat, a to i

v pořadí, jak jsme ho tam vkládali. Takže si nejen trénujeme paměť, ale zároveň si
trochu hrajeme a dobře se bavíme. Celý kurz obsahuje 10 lekcí. Všichni jsme velmi
spokojeni, často odcházíme po skončení lekce vyčerpáni, ale překvapeni, co jsme ze
své paměti byli schopni vydolovat. Špatná paměť neexistuje. Jen ji neumíme sprá-
vně používat. 
Zapomínání je přirozený proces a jenom trénovaná paměť nemá problém naťukat PIN do bankomatu pokaždé
správně a bez papírku.                                                                                                  Text a foto Daniela Prošková
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Beseda o knize ozvláštnila první schůzi výboru 
Po únorových volbách (viz str. 1) se 8. března sešli
staronoví a noví členové výboru MO SD ČR i zá-
stupci našich zájmových organizací na své první
schůzi. Ozvláštnila ji hodinová beseda s hostem -
Miroslavem  Šmídem,  který  byl  představen  jako
autor  zajímavého  sborníku s  názvem Písničky  a
povídačky z poválečné Ostravy 1945-2015. Vydá-

ní knihy podpořilo statutární město Ostrava a další. Publikace obsa-
huje notový materiál a písně jsou rozděleny např. na lidové, havíř-
ské, o svobodě, trampské, revuální aj. V závěru jsou publikovány
dokumentační fotografie. K autorům písní patří i M. Šmíd. Kniha
připomíná dlouhodobou činnost slezskoostravského mládežnického
pěveckého sboru Sedmička, jehož někteří členové se do dnešních dnů scházejí v Michálkovicích. Temperamentní,
téměř devadesátiletý autor sborníku svůj výklad doprovázel procítěným zpěvem. Závěrem prozradil, že ho čekají
další besedy. U nás sklidil potlesk přítomných a poděkování předsedkyně Anny Pinterové (na snímku stojící M.
Šmíd, vedle A. Pinterová a místopředseda MO Zdeněk Kudělka).                                                       Text  a foto (k)

Jak a kdy jsme vznikli, co děláme dnes
Abychom se mohli jako bývalí zaměstnanci závodu Pramen Třebovice po skončení
pracovního poměru a transformaci podniku Pramen nadále scházet, přišly s inicia-
tivou paní Vidličková a Pinterová - svolat aktiv důchodců. Na tomto se v roce 1994
sešlo 200 zájemců a ti si schválili utvoření v té době ještě odborové organizace dů-
chodců. V průběhu let až do r. 1996 jsme se scházeli za finanční podpory odborové
organizace ještě zaměstnanců Pramen Třebovice v klubu v Ostravě-Radvanicích, později v domě na Čujkovově
ulici v O.-Zábřehu. Koncem  roku 1996  došlo  k  jednání s městskou organizací SD ČR (ul. Marie Majerové
1733 v O.-Porubě), kde jsme byli přijati za členy a od té doby působíme jako zájmová organizace 04.
Scházeli jsme  se pravidelně v Domě dětí a mládeže v Porubě. Tím jsme měli vytvořeny lepší podmínky a mohli
nadále pořádat různé akce a rozvíjet volnočasové aktivity, které organizujeme tak, aby vyhovovaly našim členům
podle jejich zájmů, zdravotního stavu, času a finančních prostředků. 
Naši členové si připravují sami akce jako většina zájmových organizací. To jsou vycházky, návštěvy divadel, kon-
certů, výstav. Organizujeme pravidelně ročně 2 zájezdy, na které bereme i členy z jiných ZO. Organizujeme si
relaxační pobyty apod. Zúčastňujeme se všech akcí pořádaných městskou organizací, ať vědomostních či spor-
tovních, dále besed s nejrůznější tematikou. Jsme nápomocni výboru při organizování akcí pro všechny členy MO
a jiné organizace, se kterými MO SD ČR spolupracuje, např. je to Koordinační centrum seniorů Ostrava, Senior
Point apod. Neustále se zajímáme o činnost v obchodě, v jednotlivých obchodních řetězcích. Pravidelně si zveme
na besedy vedoucího  Územního pracoviště Odborového svazu obchodu z Ostravy, který nás informuje o sou-
časných podmínkách obchodních organizací a problémech, které mají zaměstnanci. V současné době přibíráme
mezi nás  další členy, kteří nebyli zaměstnanci obchodu, ale mají zájem se scházet s vrstevníky a nebýt odkázáni
jen na svůj byt.                                                                                                                           Stanislav Kaštovský

Co se nedostalo do minulého čísla Zpravodaje a stojí za pozornost
Je to vzpomínka na předvánoční výstavu, kterou připravili v Klubu seniorů Nová Bělá. Při pohledu na fotky, jež
jsou zveřejněny na webových stránkách MO, se tají dech. Nádhera! I to málo níže potěší. Prostě v této zájmové
organizaci, která loni získala titul Senior klub roku 2016, jsou moc šikovní.                                                         (k)
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Bilance roku 2016 v turistické zájmové organizaci 05
Dne 10. ledna 2017 proběhla v restauraci
Třebovická role v O.-Porubě další výroční
schůze  zájmové  organizace  05  turisté.
Hostem byla předsedkyně ostravské měst-
ské organizace Svazu důchodců ČR Anna
Pinterová. 
Hodnotící referát o obsažné a kladně hod-
nocené  činnosti  přečetla  vedoucí  Marie
Ryšavá  a s účetní bilancí vystoupila Lud-
mila Vrbová. 

V tomto roce, kdy se volí nové vedení v rámci celé struktury SD ČR, byly ve funkcích potvrzeny stávající členky
ZO 05 Marie Ryšavá, Ludmila Vrbová a Anna Skovajsová (místopředsedkyně). Jako zástupce ZO do městského

výboru SD ČR byla zvolena Eva Kotarbová. 
V příjemném prostředí  restaurace,  ještě  před  výborným obě-
dem,  proběhlo  také  tradiční  vyhodnocení  nejlepších  turistů.
Opět se jej ujala Marie Julinová s přehledem ušlých kilometrů
u každého člena a vedoucí Marie Ryšavá. Těm nejlepším dvě-
ma byly předány symbolické dárečky – minibotičky a samo-
zřejmě diplomy. Tentokrát se hodnotili zvlášť turisté ve věku
do 80 let a starší. Oba vítězové měli s ocenění velkou radost.
Opravdu jim patří velké poklona. Z mladších turistů nejvíce ki-

lometrů ušla Jarmila Keselyová (foto 2, vpravo) a z těch starších Přemysl Kiša (foto 3). Počet našlapaných km
závisí na účasti v pořádaných výšlapech během roku. K slavnostním okamžikům patřilo i předání kytice vedoucí
Marii Ryšavé za její obětavou organizační činnost.                                                          Text a foto Eva Kotarbová
▲                                                                __________________________________________________________
Pořadí ušlých kilometrů - rok 2016  
turisté ZO 05 do 80 let
  1. Keselyová Jarmila               711 km
  2. Ryšavá Marie                      646 km
  3. Julinová Marie                    632 km
  4. Kusynová Melanie              557 km
  5. Vyplel Jiří                            550 km
  6. Kučínská Alena                   480 km
  7. Dostálová Karla                  467 km
  8. Jemelková Ladislava           455 km
  9. Částková Ludmila               448 km
10. Běnek Josef                         429 km

turisté ZO 05 nad 80 let
  1. Kiša Přemysl                       356 km
  2. Máchová Emilie                  309 km
  3. Hrabcová Svatava               293 km
  4. Babišová Jiřina                    281 km
  5. Paprskářová Helena            203 km

Zahrádkářský ples s našimi turisty

O tom, že členové ZO 09 ročně nachodí stovky kilometrů v našem kraji
a jinde se všeobecně ví, ovšem už měně, že mnozí jsou též milovníky
tance a rádi ukazují svou kondičku i na tanečním parketu. Také o tom
vypovídá  jejich účast na plese Českého zahrádkářského svazu, který se
konal 25. února ve Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Porubě.   

(ko), foto Jana a Jiří Vyplelovi

Připravujeme!
V březnu uskutečníme besedu ve spolupráci s Českým červeným křížem Ostrava na téma první pomoc. Na  du-
ben plánujeme besedu s Městskou policií Ostrava, zaměřenou na prevenci kriminality. Také se uskuteční mezige-
nerační setkání k 15. výročí vysazení stromů milénia. Na květen chystáme atraktivní zájezd s prohlídkou Morav-
ského krasu a výlet s dětmi Mateřské školy Keramická. 
Letošní rok je pro Ostravu velmi významný. Připomeneme si v něm 750. výročí jejího vzniku. Proto i některé na-
še akce budeme zaměřovat k tomuto jubileu,  např. červnový Den otevřených dveří spojený s výstavkou rukoděl-
ných výrobků našich členů. O všech  akcích budete včas informováni od vedoucích svých zájmových organizací
a zástupců zvolených do nového výboru.                                                                                         Anna Pinterová
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Sociální služby pro seniory, poskytované na území města Ostravy (5)
● Klubová činnost pro seniory a nabídky pro volný čas
Máte chuť se pobavit a popovídat si, případně touhu dozvědět se nové informace či zvládnout obsluhu počítače? Chcete se
setkat se zajímavými lidmi nebo se věnovat svým zálibám a koníčkům, na které jste neměli v době vašich pracovních po-
vinností čas?  Hledáte informace o nabídkách turistické činnosti, tipy na výlety a cvičení pro seniory? Vaše přání mohou
uspokojit seniorské organizace a kluby pro seniory, jež působí v každém z 23 městských obvodů. Konkrétní kontakty a nej-
důležitější informace o programu, včetně adresy, kde se klub schází, získáte u sociálních pracovníků na úřadě každého
městského obvodu. Mimo uvedené můžete využívat také programové nabídky tzv. sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením (zpravidla bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek), například v  Charitním středisku
Gabriel – Komunitním centru pro seniory na ulici Gajdošova 40a v Ostravě-Zábřehu (737 610 758) nebo v Ostravě-Porubě
na ulici Marie Majerové 1733/6 v Komunitním centru Armády spásy (596 915 345). 

Nejdůležitější kontakty na seniorské organizace
● V Ostravě  působí  asi  40  organizací,  jejichž  hlavní  činností  je  vytváření  programů pro volný  čas  a  aktivizaci  osob
v seniorském věku. Mezi nejznámější patří Koordinační centrum seniorů Ostrava se sídlem Na Jízdárně 18 v Moravské
Ostravě (596 634 699; 606 411 643; idp@volny.cz), kde na stejné adrese působí také Společnost Senior,  vydávající oblíbe-
ný časopis Seniortip (info@seniortip.cz).  K jedné z největších organizaci z hlediska počtu zájmových organizací a šířky
programu bezesporu patří Svaz důchodců České republiky, p. s., městská organizace O.-Poruba, která má své zázemí v bu-
dově na ul.  Marie  Majerové (736 420 248),  svazduchodcu.moostrava@seznam.cz);  věnuje se  turistické činnosti,  vede
kroužky šachů, organizuje besedy o zdraví, vědomostní soutěže a řadu zábavných a kreativních aktivit. Z novějších se-
niorských sdružení můžeme uvést Ostravský debatní klub 50+ ( ODEK 50+),  jenž od roku 2012 připravuje besedy a set-
kání se zajímavými lidmi a odborníky v klubu Atlantik v centru Ostravy (ul. Čs. legií 8). Zájmovým aktivitám a poradenské
činnosti s působností v rámci Moravskoslezského kraje se věnuje Rada seniorů ČR, Krajská rada seniorů MSK (721 515
012, poradna 596 104 221-2, krajska.rada@ms-seniors.cz).  

● Dobrovolnické organizace pro seniory  
Chtěli byste se stát dobrovolníkem nebo se sami s dobrovolníkem seznámit a trávit společně volný čas, hrát hry, číst si
povídat nebo chodit na procházky?  V obou případech vám můžeme doporučit: obraťte se na dobrovolnické centrum ADRA
Ostrava s novým sídlem na Jiráskově nám. 1439/4 přímo v centru města (737913114,  dcostrava@adra.cz).  Rozhovorem
zjistíte, zda a v jakém konkrétním programu nebo do které organizace případně k jednotlivci byste mohli docházet, budete
proškoleni a dobrovolnická organizace za vás uhradí povinné pojištění. Jako dobrovolníka vás ve svých řadách velmi rádi
uvítají i další organizace s dobrovolnickým programem, například Charita Ostrava (733 676 692, 731 625 768) v rámci so-
ciálních služeb pro seniory nebo občanské sdružení S.T.O.P., jež hledá dobrovolníky - kamarády pro děti (775 993 465).
Kompletní nabídku získáte opět na webových portálech www.socialnisluzby.ostrava.cz a  www.kpostrava.cz v rámci kata-
logu sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Mgr. Martina Pavelková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO

Projekt Paměť Ostravy pokračuje
Od roku 2014 probíhá v Knihovně
města Ostravy projekt Paměť Os-
travy.  Zájemci  se  do  něj  mohou
zapojit  i  nyní,  dodají-li  vhodné
texty, audionahrávky, dobové do-
kumenty,  fotografie  či  kroniky.
Díky  podpoře  statutárního  města
Ostravy byl  již  vydán knižní  vý-
bor  Paměť  Ostravy  2014-2016.

Texty v něm jsou rozděleny do několika oddílů: Osob-
nosti Ostravy, Čas dětství, Všednodennost,  Skauting a
jiné zájmy, Čtenářství a kultura, Fotografie. 
Kniha je nyní k dispozici ve všech pracovištích KMO
a v knihovnách s právem povinného výtisku, není ur-
čena k prodeji. (Dostali ji všichni vedoucí našich ZO!)
Máte-li zájem zapojit se do stále otevřeného projektu
svým příspěvkem, kontaktujte kteroukoli  pobočku či
pracoviště Knihovny města Ostravy! Tam se určitě do-
víte další podrobnosti.                         Eva Kotarbová

Svátek, který nelze opomenout
Pravidelně  si  jej  připomínají i v ZO
05, a sice Mezinárodní den žen. Letos
už oslavou s předstihem 1. března. Ko-
nala se v porubském Domě dětí a mlá-
deže.  Nálada byla výborná.  Josef  Bě-
nek,  Ota  Řeháček,  Boleslav  Vřesňák,

Jiří Vyplel byli  šikovnými  číšníky, žádnou z nás nepo-
lili kávou. K dobré zábavě
přispěla i živá hudba. O ni
se postaral  host,  hudebník
Josef  Seifert.  Mnoho dam
neúnavně  tančilo  i  při
skladbách velmi  divokého
rytmu. Je ovšem zapotřebí připomenout,
že při této oslavě MDŽ vedoucí ZO Ma-
rie Ryšavá předala poděkování za dlou-
holeté  vaření  kávy  na  našich  setkáních  Janě  Rusové
(foto nahoře) a v zastoupení zrovna nepřítomné Trudce
Kulhánkové.                         Text a foto Eva Kotarbová
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

P. S.
Aňa Geislerová 

Deníkové záznamy populární české herečky
A. Geislerové doplněné malbami její nemé-
ně slavné sestry Lely Geislerové. 
Příběhy ze života, ve kterém jako by se ode-
hrálo  úplně  všechno,  jí  vynesly  ocenění
Kosmas cena čtenářů 2016.

Srdce v temnotách
Táňa Keleová-Vasilková 

Román populární slovenské autorky o mat-
ce dvou dětí, kterou finanční problémy do-
nutí  ukončit  mateřskou  dovolenou  a  na-
stoupit  do  práce.  Čtenářky  říkají:  „Velmi
krásný  příběh,  snažím  se  sehnat  všechny
knihy této spisovatelky, neboť píše úžasně.“

Babičky: Mrtvý kuchař
Minna Lindgren

Finské variace na slečnu Marplovou.  První
díl detektivní trilogie, která vychází pod náz-
vem  Babičky,  je  ďábelsky  zábavný  a  na-
pínavý příběh o stáří, přátelství a životě v re-
lativně normálním domově důchodců.

Naši andělé strážní
Eckhart Tolle 

Knížka  o  domácích  mazlíčcích.
Krátké  zadumání  nad  jednodu-
chou filozofií především koček a
psů, která může náš život udělat
radostnější.

Jubilanti v 2. čtvrtletí roku 2017 
Všem našim jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a plno životní pohody.

měsíc  příjmení, jméno  č. ZO měsíc   příjmení, jméno       č. ZO měsíc  příjmení, jméno č. ZO

4 Křížková Miloslava 01 4 Keselyová Jaroslava 05 5 Andrýsková Marie  11
4 Zavadilová Věra 01 6 Rykrová Jindřiška 05 6 Gornisiewicz Arnošt, Ing. 11
6 Zachová Františka 02 6 Vašnovská Mlada 05 6 Hronová Květa 11
4 Halaštová Jana 04 5 Krátká Sijka, MUDr. 06 6 Kučerová Božena 11
4 Hažíková Anna 04 5 Sommerová Marie 06 5 Mitych Antonín 11
4 Chalcařová Anna 04 4 Bodečková Darina 09 4 Piroš Ladislav 11
5 Marejka Milan 04 6 Janečková Bohumila 09 6 Plotica Antonín 11
5 Svobodová Josefina 04 4 Koloczek Albin 09 4 Kočařová Oldřiška 12
5 Španíková Jindřiška 04 5 Valošková Miloslava 10 6 Konvicová Antonie 12
5 Tomášková Jiřina 04 6 Keresztesová Anna 10 5 Pazderová Jarmila 12
4 Babišová Jiřina 05 4 Rafaj Josef 10 5 Polášková Libuše 12
5 Chýlek Jiří 05 5 Rozsypal Jaroslav 10

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

                       

   Redakční rada: Zdeněk Kudělka, Mgr. Eva Kotarbová, Anna Pinterová,
       Ing. Daniela Prošková, Ing. Jaroslav Šala

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

Vydání: březen 2017

  Sídlo svazu: M. Majerové 1733, 708 00 Ostrava-Poruba, telefon 596 951 813, IČO 70631484
E-mail: svazduchodcu.moostrava@seznam.cz, web. stránky: http://mosd-ostrava.webnode.cz

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


	Akce, které proběhly

