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Akce, které proběhly 

Cesta do Štrasburku byla odměnou a také nezapomenutelným zážitkem

V roce 2015 slavil Svaz důchodců České republi-
ky 25. výročí od svého založení. Při této příležito-
sti byli oceněni aktivní členové na základní, měst-
ské,  krajské  a  celostátní  úrovni.  Předsedkyni

Krajské rady SD ČR Moravskoslezského kraje Zlatušku Paršovou napadlo kromě těchto ocenění přidat také zájezd
do Europarlamentu. Proto oslovila našeho europoslance prof. Jana Kellera, zda by to bylo možné. Tento návrh  byl
akceptován s tím, že tam budeme 10. až 12. května spolu s dobrovolníky z domu Portus, kteří se starají o seniory.
Celou další organizaci zajišťovala Vendula Havlíková, asistentka Jana Kellera. Za naši organizaci MO SD ČR
Ostrava byli vybráni manželé Pinterovi, Marie Pluhaříková a Ing. Eva Konečná. Protože předsedkyně Anička Pin-
terová po úrazu nemohla odjet, byli náhradníky manželé Proškovi. A tak všichni 10.  května  v 7 hod. odjeli auto-
busem Student Agency z Frýdku-Místku do Štrasburku. Cestou přistupovali další účastníci. Na určené místo jsme
dojeli  po  21. hod. Ubytovali nás v hotelu Zenitude v městečku Mützig. Další den po snídani jsme odjeli do Štras-
burku. Před vstupem do Europarlamentu jsme se podrobili prohlídce, stejné jako bývají na letišti.
Celý Europarlament je monumentální stavba obrovských rozměrů. První dojmy
jsme si zdokumentovali v Agoře - kruhovém nádvoří. Bludištěm chodeb jsme se
přesunuli do místnosti, kde nám Jan Řebřina formou besedy povídal o historii
Europarlamentu a současných problémech a úkolech. Na tuto besedu přišel též
Jan Keller (foto 3), který  krátce  pohovořil  o své práci a začlenění ve výboru pro
zaměstnanost a sociální věci a pak se odebral k hlasování, kterého jsme se rovněž
zúčastnili jako diváci. Poté jsme přešli do haly k společnému fotografování u vla-
jek zemí EU. Po skončené návštěvě jsme odjeli do centra města k obědu v res-
tauraci Flams a pak přešli ke kanálu, kde byla objednána okružní plavba lodí.            (Pokračování na další 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 3. prosince 2016!
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___________________________

Cesta do Štrasburku ...

Pohled na historickou část města z lodě byl krásný
zážitek doplněný výkladem ze sluchátek. Po pro-
jížďce lodí jsme měli osobní volno a využili jsme
ho k prohlídce města. Všichni spěchali ke katedrá-
le Panny Marie, která je jedna z největších gotic-
kých staveb ve Francii.  Už zdaleka je rozpozna-
telná její typická, asymetrická silueta průčelí, pro-

tože  dokončena  byla  jen  jedna
věž, vysoká 142 metrů. Zajíma-
vý byl i Rohanův palác, někdejší
sídlo biskupa, kde v dubnu roku
1792 poprvé zazněly tóny Mar-
seillaisy. Chodili  jsme uličkami
města, chtěli jsme vidět co  nej-
více, proto jsme  byli rádi,  když
jsme v 19 hodin zasedli ke stolu
v restauraci Bouchon k společné

večeři. Všichni jsme se těšili na neformální besedu
s Janem Kellerem. Někteří ho znají dokonce osob-
ně. Debatovalo se o jeho publikační činnosti a od-
povídal i na naše zvídavé otázky z působení v par-
lamentu. Byl to příjemný večer s neformální zá-
bavou. Po večeři jsme jeli do hotelu. Ráno po sní-
dani  jsme  v  devět  hodin  odjeli  do  Heidelbergu.
Měli jsme určeny jenom 2 hod. na prohlídku měs-
ta a občerstvení. 
Heidelberg patří k turisty vyhledávaným místům.
Je světově proslulý zříceninou zámku, historickým
centrem, ale zejména Univerzitou Ruprechta-Kar-
la z r. 1368, nejstarší na území dnešního Německa.

Prošli jsme se hlavní uli-
cí,  obdivovali  krásné,
opravené  historické  do-
my. Tím skončila ta pří-
jemná  část  a  dál  už  to
byla jenom únavná cesta
domů.  Teprve po půlno-

ci jsme dojeli do Frýdku-Místku, do Ostravy v půl
druhé ráno. I přes únavné cestování jsme rádi, že
jsme tuto studijní cestu mohli absolvovat.  Viděli
jsme na vlastní oči Europarlament i krásné město
Štrasburk a Heidelberg. 

Text a foto Daniela Prošková

Krásný rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
                                                                                                 

Anna  Pinterová,  před-
sedkyně ostravské měst-
ské  organizace  SD ČR,
zorganizovala  pro  naše
členy  účast  na  rekon-
dičním  pobytu  v  Sezi-
mově Ústí.
Nabídka  hotelu  MAS
byla  lákavá  řadou  slu-
žeb. Kromě zdravotních
procedur se nabízelo i společenské vyžití a možnost fakul-
tativních výletů. Jižní Čechy jsou skutečně malebné, dlouho
jsme tam nebyli, proto jsme se přihlásili. 
Už v autobusu, který pro nás přijel do Ostravy, jsme dostali
obálky, ve  kterých  bylo  číslo  pokoje,  rozpis  procedur  na
jednotlivé dny, přehled výletů a seznam společenských akcí.
Ještě větší překvapení nás čekalo při příjezdu, když jsme na
recepci bez čekání dostali klíče od pokojů, kufry nám vynes-
li před dveře studenti, a my jsme se v klidu odebrali přímo
na  večeři.  Pokoje  jsou  po  rekonstrukci  vybaveny  vším
potřebným.  Odpovídají  3*  kategorii.  Každý den  jsme  za-
čínali rozcvičkou se zkušeným cvičitelem, který s námi cvi-
čil i v bazénu. Po informační schůzce s dvěma delegáty, kte-
ří s námi jezdili na výlety, jsme se dozvěděli potřebné info-
rmace týkající se organizace. Oba byli velmi vstřícní a trpě-
liví. Snažili se nám ve všem vyhovět, poradit, případně řešit
naše mimořádná přání.  Patří jim velký obdiv, protože my,
senioři už zapomínáme, jsme roztržití a někdy i trochu ne-
vrlí. Vždy všechno řešili s úsměvem. 
Každý den jsme měli k dispozici bazén s příjemně teplou
vodou, který byl otevřen do 22 hod. Využili jsme i spole-
čenské akce - přátelské utkání v bowlingu, hru Bingo i ta-
neční večery. Výlet do Klokot a Tábora byl v ceně a delegáti
nás při něm seznámili s historií,  současností a poradili, kde
si posedět a občerstvit se. O fakultativní výlety byl velký zá-
jem a všechny byly obsazeny. Dokonce na celodenní výlet
na Lipno a do Českého Krumlova se přihlásilo tolik zájem-
ců, že jely dva autobusy. Stezka do korun stromů na Lipně
nás nadchla. Báli  jsme  se,  zda to zvládneme, ale je vhodná
i pro seniory. Vřele všem doporučujeme. 
Na závěrečném tanečním večeru  jsme byli  pohoštěni  čer-
veným vínem. Líbilo se i vystoupení břišní tanečnice a po
informacích  o  organizaci  odjezdu  proběhlo  losování  tom-
boly. Lístkem byl vyplněný dotazník, kde jsme hodnotili po-
byt a případně psali své připomínky. Tři vylosovaní obdrželi
25%, 50% a 100% slevu na pobyt
v příští sezóně. V neděli po snída-
ni jsme jeli domů. 
Celý pobyt jsme si opravdu užili.
Udělali jsme něco pro zdraví, na-
vštívili  jsme  krásná  místa,  pose-
děli s přáteli, načerpali sílu a dob-
rou náladu.  Pokud by se uskutečnil  tento pobyt  v  příštím
roce, určitě pojedeme s manželem znovu. Všem, kteří tam
nebyli, vřele doporučuji.         Text i foto Daniela Prošková
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Z III. mezinárodních sportovních her důchodců ČR má MSK stříbrnou medaili!

III. mezinárodní sportovní hry důchodců ČR se konaly dne 20. 7. v areálu Akademie  Policie
ČR v Praze. V úvodu soutěže vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela
Marxová a ocenila snahu přítomných soutěžících družstev. Rovněž rektor policejní akademie
Josef Salač, který se zasloužil o příjemné a téměř dokonalé zázemí pro konání tohoto spor-
tovního klání,  popřál  sportovcům  mnoho  úspěchů. Za  Jednotu důchodců Žilina vystoupil
Dr. Michal Kotian, za Jednotu důchodců Košice Ján Matúšik a za Radu Seniorů  ČR Dr. Zde-
něk Pernes.  Všichni  popřáli  soutěžícím mnoho úspěchů.  Po vystoupení  hostů  a  slibu roz-
hodčích zahájil hry hlavní protagonista Ing. Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR. 

Soutěžilo 23 osmičlenných smíšených družstev (ženy a muži) v deseti disciplinách v kategoriích do 70 a nad 70
let. 1. místo získalo družstvo Plzeňského kraje  - Rady seniorů, 2. místo kraj Jihomoravský - Svaz důchodců, 3.
místo Olomoucký kraj - Rada seniorů. Moravskoslezský kraj reprezentovala družstva Svazu důchodců i Rady
seniorů. Za Svaz důchodců z naší městské organizace soutěžily Marie Pluhaříková a Alena Berková, obě ze ZO
04. Za družstvo Rady seniorů Vlastimila Chlupatá a Ladislava Jemelková, obě ze ZO 05. Ladislava Jemelková
získala 2. místo - stříbrnou medaili v běhu na čas s míčkem na raketě v kategorii do 70 let  (foto 3). Srdečně jí
blahopřejeme a všem našim ženám děkujeme za výkony, které předvedly, a za vzornou reprezentaci naší ostravské
městské organizace SD. Celkově obsadila družstva Svazu důchodců ČR 8. místo a Rada seniorů ČR 13. místo.

Anna Pinterová, foto archiv SD ČR a Eva Kotarbová

Naše úspěchy ze soutěže v Hradci nad Moravicí
Krajská Rada seniorů uspořádala 27.  7.  2016 v Hradci  nad
Moravicí Sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje. Při
přípravě  sportovních  stanovišť  a  jako  rozhodčí  byli  nápo-
mocni: Daniela Prošková, Stanislav Prošek, Mojmíra Sucháč-
ková, Stanislav Pintera, Anna Pinterová. Z MO SD ČR se do seniorského více-
boje zapojili ze ZO 05 Věra Ivaničová, Marie Ryšavá, Ladislava Jemelková,
Karla Dostálová, Marie Julinová, Vlastimila Chlupatá, Jaroslav Gřeš, Miloslav
Starý (foto 3) a ze ZO 12 Martinov Ludmila Stebeláková, Zdenka Klímková,
Eva Řepíková, Karel Robenek (foto 5). 

V kategorii žen nad 70 let vybojovala 3. místo Vlastimila Chlupatá (foto 4, vpravo), v kategorii žen 55 až 69 let
1. místo obsadila Ladislava Jemelková (foto 6, uprostřed). Všem účastníkům soutěže děkujeme za vzornou re-
prezentaci a našim oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším sportovním zápolení.     

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Výšlapy za poznáním - turistika ZO 09 a ZO 06
Naše menší skupinka ze ZO 09 po-
dniká  kratší  výšlapy, ale  často  za-
měřené  na  poznání  památek,  his-
torie  a  zajímavosti  přírody.  Mezi
takové lze zařadit pochod Poodřím,
návštěvu Šmajstrlova pohankového
mlýna, akci Májová Plesná, 1. máj
v Karviné, smažení vaječiny v Zan-
zibaru   nebo  velikonoční  posezení
v Maryčce ve Vyšních Lhotách, vý-
let na Bílou,  kde někteří z nás našli

i dost hub, návštěvu muzea ve Frýdku-Místku, Beskydy - příroda a lidé. Zúčast-
ňujeme se také zajímavých vycházek, které pořádá ZO 06. Tyto vymýšlí a peč-
livě připravuje vedoucí organizace Ing. Josef Schindler. Patřila mezi ně velmi
zajímavá vycházka spojená s návštěvou muzea v Hlučíně (foto 2), kde jsme se
seznámili s historií a způsobem života v této oblasti. Navštívili jsme také Arbo-

retum  v  Novém  Dvoře,  kde  jsme
viděli mnoho druhů rostlin, dřevin a
bylin. Jsou tu rostliny z vřesišť, ra-
šelinišť,  písečných  dun  poblíž
Baltu,  himálajské  rostliny, dřeviny
z Číny, Japonska, Severní Ameriky.
Na jaře tu kvete mnoho barevných
rhododendronů. 
Ve sklenících byly tropické a sub-
tropické  rostliny  a  také  vycpaná

zvířata. Jindy jsme obdivovali holubí dům v Dolním Benešově-Zábřehu. Karel
Klemens se tam od dětství věnuje chovu holubů. Vychoval nejlepšího poštov-
ního holuba na světě, který zvítězil v prestižním mistrovském závodě v Africe.

Seznámil nás s mnoha zajímavostmi o holu-
bech a ukázal nám medaile a ocenění, které
získal. Na dobrý oběd jsme si zašli do jeho
výrobny  masa,  kde  je  i  jídelna  a  prodejna.
Podívali jsme se  také do překrásného kostela
v Ludgeřovicích. Byl postaven v roce 1907,
vysvěcen 18. 11. 1907 Dr. Karlem Wisnerem,
biskupem  olomouckým,  a  nazván  kostelem

sv. Mikuláše.  Je postaven z červených cihel.  Hlavní  oltář  je ve tvaru archy,
doplněný dřevořezbami (foto 3). 
Vycházka, která se uskutečnila 12. 8. 2016, vedla nejdříve do Krnova (foto 1),
kde  jsme  si  prohlédli  krásné  historické  budovy. Pokračovali jsme autobusem
do Zátoru k prameni léčivé vody, prohlídce obce a velmi příjemnému posezení
v restauraci Kelt, kde nám milý a ochotný personál připravil „Speciální nabídku
pro turistky a turisty z Ostravy“. Všem moc chutnalo. Zároveň jsme zde připili
na zdraví a zazpívali paní Zdence Oslizlové k narozeninám. Jí patří naše velké
poděkování za zajištění pěkného zážitku zde. Také bych chtěla poděkovat Martě
Brdové za vyhledání nejlepšího dopravního spojení. A v neposlední řadě dík
osmnácti účastníků patří Josefu Schindlerovi za nápad navštívit tato pěkná mís-
ta. Těšíme se na další vycházky naší skupiny ZO 09 a na společné se ZO 06.

    Christa Hanšutová, foto archiv a Eva Kotarbová

Městská organizace SD ČR v Ostravě připravuje:
na 22. října akci Sportovně zábavný den (v TJ Sokol Pustkovec), na 25. října
Trénování paměti (v zasedací místnosti MO SD ČR v O. Porubě).

Připomenutí
V minulém čísle  psal  Stanislav
Pintera o tradičním výletu senio-
rů MO SD ČR a dětí z Mateřské
školy  Ostrava-Muglinov,  tento-
krát do skansenu v Rožnově. Ny-
ní  ještě  další  fotografie  doku-
mentující  radostnou  atmosféru
akce ze dne 17. května 2016.

Foto Daniela Prošková
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Činnost Klubu důchodců Martinov (ZO 12)
Rád bych vás seznámil s pestrou činností našeho klubu. Zúčastňujeme se akcí
pořádaných městskou organizací, ale mnoho zajímavých vymýšlíme sami. Mezi
velmi zdařilé bych zařadil besedu s MUDr. Košařem, zaměřenou na nemoci a
potíže v oblasti  urologie,  které postihují  hlavně nás, seniory. Přednáška byla
velmi zajímavá, všichni poslouchali pozorně a nakonec v diskuzi kladli mnoho
dotazů.
Navštívili jsme nemocnici v Opavě, a to patologii, kde nás prováděla primářka.
Každý si myslí, že se zde provádí převážně pitvy. Zabývají se ale hlavně zkou-
máním podstaty a příčinami chorobných procesů v organismu. Jednou z metod

je biopsie,  což je mikroskopické vyšetření  tkáňového vzorku nebo části  některých orgánů,  které byly vyňaty ze živého
organismu. Slouží k stanovení, nebo potvrzení klinické diagnózy. Ve sklenicích a ve formalinu jsou ukázky jater při cirhóze,
nádoru na mozku, v krku. Jsou zde rovněž uložena lidská embrya v různých stupních vývoje a dokonce i siamská dvojčata.
Každoročně se v hojném počtu zúčastňujeme soutěže O pohár starosty Martinova v bowlingu. Letos se na 1. místě v ka-
tegorii mužů umístil Rostislav Červenka (TJ Sokol Martinov), v kat. žen Ludmila Stebeláková (klub důchodců). Obdobně
tomu bylo i v družstvech, u mužů zvítězil tým TJ Sokol, u žen družstvo klubu důchodců. Vítězové obdrželi krásné a velmi
dobré dorty, které upekla Danuše Kuberská. Všichni jsme si na nich pochutnali a stejně i na dobré pizze.
Byli jsme také zapojeni do organizace Tříkrálové sbírky. Jako vloni v naší obci proběhl Kozelek k ukončení Masopustu.
Veselý průvod masek prošel Martinovem, své zastoupení zde našli i důchodci. Pomáhali také v šatně a v kuchyni na spole-
čenském i dětském plese v sále dílen DP,  které  pořádal  Sbor  dobrovolných  hasičů  Martinov. V hojném počtu se zúčastnili
a pomáhali při zajišťování oslav u příležitosti 120. výr. založení SDH v Martinově. Byly spojeny se Setkáním praporů města
Ostravy a byla připomenuta historie od založení až do současnosti. Někteří  členové  byli  vyznamenáni  za  zásluhy,  věrnost
a příkladnou práci. Někteří z nás se zúčastnili setkání s místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR a předsedou ÚV KSČM
JUDr. Vojtěchem Filipem, Ing. Kateřinou Konečnou, poslankyní Europarlamentu,  poslanci Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, zastupiteli  KSČM. Také jsme oslavili  MDŽ, ženy dostaly malé dárky. Opět  přišly děti  z mateřské školy s paní
učitelkou a předvedly velmi pěkné pásmo písniček a básniček.
V rámci osvobození Martinova Rudou armádou se uskutečnila vzpomínková akce, na které přednesl působivý projev starosta
obce Karel Civín. Všechny přítomné organizace uctily památku padlých položením kytic k pomníku. Někteří naši členové se
zúčastnili jednodenního zájezdu zasloužilých hasičů do Památníku osvobození, na zámek do Hradce n. Moravicí, do Rohova
a Kozmic. Také si zasloužilí hasiči odpočinuli na týdenním relaxačním pobytu v Jánských koupelích. V rámci tohoto se usku-
tečnil tematický zájezd, kdy poznali Integrované bezpečnostní centrum (112) a HZS MSK v O.-Fifejdách, Hasičské muzeum
v O.-Přívoze a Hasičský zásahový útvar v Hlučíně. Navštívili  jsme mnoho dalších zajímavých míst a akcí.  Viděli  jsme
výstavu Magičtí Lucemburkové, čeští králové a panovníci Svaté říše římské v Opavě, výstavu k 60. výročí založení ČT
Ostrava ve Vítkovicích. Zúčastnili jsme se přednášky o životě a přírodě v Himálajích na Vysoké škole báňské, 1. máje v Ple-
sné a na zámečku v Porubě, stavění máje na hřišti TJ Sokol v Martinově, zahájení letní sezóny na pstruží farmě v Bělé,
zájezdu s dětmi z MŠ v Muglinově do Rožnova, koncertu písní Anny Germann na zámečku v Porubě u příležitosti 80. výročí
jejího narození. Pravidelně naši členové trénují bowling, cvičí jógu, zúčastňují se spolu se ZO 09 turistických výšlapů .

Zdeněk Kudělka, foto Anna Teličková

Přehlídka uměleckých dovedností seniorů
Krajská rada seniorů MS kraje zorganizovala 26. června v Hradci nad Moravicí Krajskou přehlídku uměleckých
dovedností  seniorů,  a  to  v  různých  kategoriích.  Tentokrát  nescházela  žádná  disciplina  z  kulturního  žánru.
Účastníci z Lichnova předvedli jak zpěv, scénku Dědek s babkou a vnučky, vyprávění Ander z Košic, tak také
krásné tance. Největší potlesk přítomných získal kankán. Velký obdiv sklidil Josef Šimůnek, který hrál na foukací
harmoniky, od největší  po miniaturní,  zahrál známé i  méně známé skladby. Při hře na kytaru oblíbené písně
zazpíval Zdeněk Novák, přidali se k němu i mnozí účinkující i přítomní diváci. Početná skupina z Bohumína
předvedla své dovednosti zpěvem, vlastní povídkou na tři písmena, scénkou Rozvíjej se poupátko. Nescházela ani
recitace jak sólová, tak i skupinová, do které se zapojili i účastníci z Ostravy, Frýdku-Místku a Opavska. Kulturní
program doplnil  a zpestřil  pan Sviderský, který uváděl karaoke.  Celkově
vystoupilo přes 30 účastníků a předvedli, jak se dovedou příjemně bavit a
být zároveň nápomocni při přípravě zábavy ostatním. O kvalitu zvuku se
celou dobu staral Bedřich Fiala. Zároveň  s  kulturním programem probíhala
i výstavka rukodělných prací moravskoslezských seniorů a také seniorských
účastníků  Pionýrského  tábora  z  Kajlovce.  Vystavovatelé:  Klub  seniorů
Hladké  Životice  -  (Radmila  Piskořová  -  keramika),  ostravská  městská
organizace Svazu důchodců ČR (Mojmíra Sucháčková a Dagmar Pavlusová
- výrobky pletené z papíru i vlny), účastníci Pionýrského tábora seniorů Kajlovec (samorosty, které našli v lese). 
Dobrá věc se podařila k velké spokojenosti účastníků i pořadatelů.          Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Zájezd do neznáma nejen po stopách historie
Stejně  jako  každý  květen  se  naši  dů-
chodci zúčastnili  zájezdu, tentokrát jen
částečně  do  neznáma.  V autobuse  nás
přivítal jeho vedoucí  Zdeněk Kudělka.
Nejdříve jsme navštívili šikmý kostel sv.
Petra z Alkantary, kterému se říká česká
Pisa  a  nachází  se  na  okraji  Karviné
(foto). Tato část byla až do r. 1949 sa-
mostatným  městem  s  krásnými  domy,
hornickými koloniemi,  zámkem, radni-
cí,  úřady, pivovarem,  školou a  dalšími
objekty, nazývalo se Karvinná. Ve výše

uvedeném roce došlo ke sloučení s ostatními obcemi a vzniklo
město Karviná. Vlivem poddolování kostela, který stál původně
na kopečku, klesla půda o 37 m a vychýlil se o 6,8 stupňů na jih,
ale zůstal stát a představuje hojně navštěvované místo ve zdej-
ším regionu. Svou šikmostí se blíží k věži v italské Pise. Když
do něj vstoupíte, stojíte na rovné zemi a stěny jako by padaly,
máte pocit, že  lustry  visí  šikmo. Kostel  nechal postavit v roce
1736 místní šlechtic Larisch.
Pokračovali jsme pak do polského Těšína, kde byl individuální
program. Někteří se podívali po městě, jiní si prohlédli zdejší
tržnici a také zde nakoupili. Na dobrý oběd jsme se těšili do Ry-
bího domu v Chotěbuzi. Prohlédli jsme si zde nádherná akvária,
kde  jsou  sladkovodní  ryby  větších  rozměrů  (kostlín  skvrnitý,
dorůstající délky až 3 m, sumec, rejnok, vyza velká, což je nej-
větší sladkovodní ryba). Celkový objem těchto akvárií je 300 ti-
síc l vody a je v nich stálá teplota 22°C. Nachází se v nich i další
sladkovodní ryby z našich řek a rybníků, např. kapr, štika, karas
aj. V menších akváriích o obsahu 150-700 l jsou krásné, barevné
akvarijní rybičky. Posledním místem, které jsme navštívili byl
empírový zámek Fryštát. Jeho historie je spjata především s jeho
zakladateli  (knížecí rodina těšínských Piastovců) a posledními
majiteli (hraběcí rod Larisch-Mönnichů). Prohlédli jsme si hlav-
ní budovu a Lottyhaus. Seznámili jsme se s vybavením šlech-
tických sídel a uměleckými sbírkami z 16. až 20. st. V Lotty-
hausu lze vidět ukázku měšťanského bydlení 19. století. Při pro-
hlídkách jsme obdivovali  zařízení,  výzdobu stěn a  stropů,  ví-
deňský a míšeňský porcelán, barokní rytiny s loveckými motivy,
vzácná malířská díla a další zajímavosti. Za zámkem se nachází
zámecký park s mnoha vzácnými dřevinami. Plni dojmů jsme se
spokojeně vrátili domů. Christa Hanšutová, foto Pavel Klimek

ZO 07: Založena nová keš
Naše kačerka Kar-
la Julinová založila
novou keš  ve Stu-
dénce, a to  multin-
ku s  názvem Kos-
tel sv. Bartoloměje.
Dalo  hodně  práce,
aby  nová  keška  vyhovovala  všem  pravidlům
k schválení. Napsat listing, najít vhodné místo
pro úkryt, vyrobit schránku pro úkrytí keše. 
Po  několika  připomínkách  reviewra  byla  keš
zprovozněna 16. 7. 2016. O tom, že je to pěkná
a vydařená keška svědčí i zápis zkušeného ka-
čera Labody,  který  má  na svém kontě 15  840
nalezených keší, a o této nové napsal: ,,Díky za
moc pěknou a příjemnou keš. Mnozí si keše ty-
pu multi vysvětlují různě. Já mám na to svůj
názor a tato je podle mne přímo ukázková, jak
by  multikeš  měla  vypadat.  Ukázka  pěkného
kostela, jedna stage a rozumně ukryté souřad-
nice finále. Žádné trapné počítání tyček v plo-
tě, či oken ve zdi. A souřadnice vedou kousek
dále, krásné místo, kde je klid a soukromí, zají-
mavá sakrální stavba, jež by potřebovala opra-
vu,  profesionálně  udělaná  krabička.  Opravdu
radost se na tuto keš zastavit.“ Vysvětlení pro
ty, kteří nejsou zkušenými kačery, co je to mul-
tinka: Multikeš - k nalezení je
třeba  nejprve  nalézt  první
skrýš,  danou  zveřejněnými
souřadnicemi, a  ze získaných
informací  v  první  skrýši  na-
lézt  skrýš  finální,  případně
druhou, třetí atd. Postupně je
nutné se propracovat až na tzv. finální skrýš.
Multikeše  mají  mnoho  podob,  spojuje  je  ale
shodná  filosofie  postupného  hledání  řetězce
pomocných skrýší  (stage),  nebo plnění  úkolů
směřujících k nalezení skrýše hlavní. 
Z nové keše má naše malá ZO 07 radost a pře-
jeme si, aby dlouho vydržela.

Text a foto Stanislav Prošek

Lidé lidem 2016 - prezentace sociálních služeb a aktivit
Další ročník známé akce Lidé lidem se konal 23. června od 9 do 16 hod. na  Masa-
rykově náměstí v centru Ostravy. Měli možnost představit se zde všechny skupiny
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit.  Byly tam představeny nej-
různější pomůcky pro lidi s poruchami pohybového ústrojí, kreativní dílny pak při-
blížily, co všechno lidé se zájmem dovedou vytvořit. Proběhlo mnoho interaktivních
her a soutěží, taneční, hudební a divadelní vystoupení v podání nejen uživatelů so-
ciálních služeb. Naše MO SD ČR byla tentokrát zařazena do stánku Senioři,  kde

jsme se prezentovali formou letáčku o činnosti. Velkou pozornost účastníků získal náš Zpravodaj a foto kniha, kde
jsou informace o aktivitách našich zájmových organizací a členů.           Anna Pinterová, foto Zdenka Štiťáková
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Setkání na hranici tentokrát na Slezskoostravském hradě v Ostravě
Krajská  rada  Moravskoslezské-
ho  kraje  Svazu  důchodců  ČR
pořádala  20.  srpna  na  Slezsko-
ostravském hradě  8. ročník akce
Setkání na hranici. Záštitu přev-
zal  RSDr.  Ing.  Svatomír  Rec-
man,  náměstek  hejtmana  MSK.
Setkání  se  zúčastnili  zahraniční
partneři z Jednoty důchodců kra-
jů Košice a  Žilina,  také senioři

z polské Bialsko Bialé. Přítomné účastníky (celkem 310) přivítala
Zlatuška  Paršová,  předsedkyně  KR  MSK  SD  ČR  (foto  nahoře
vlevo, u stolu). Vystoupili náměstek hejtmana RSDr. Ing. Svatomír
Recman, Ing. Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR, z. s.,
předsedové obou partnerských slovenských krajů, včetně polských

seniorů. V kulturním programu účinkovali: taneční soubor Beseda z Ostravy, Country Girls  Petřkovice, polský
Zespól teatralny Panaceum, slovenské soubory Gelničanka z Gelnic, Lúč z Martina a Lúčanský Hudci z Lúčok.
Zahraniční hosté měli možnost si prohlédnout Hornické muzeum Landek v Petřkovicích. Ostatní účastníci setkání
absolvovali prohlídku Slezskoostravského hradu s průvodcem Xaverem, loupeživým rytířem. Dále jsme měli mož-
nost prohlédnout si Výstavu hraček našeho mládí a Jantarovou stezku. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, ještěže
jsme měli tolik příjemného prostoru ukrýt se do stínu.                            Stanislav  Pintera, foto Daniela Prošková

Sociální služby pro seniory, poskytované na území města Ostravy (3)
● Zajímá vás, kdy žádat o přijetí do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem? Co můžeme
očekávat od pobytových sociálních služeb?
Paní Marii je 80 let a potřebuje denně pomoci s osobní hygienou, pravidelně připravit a naservírovat jídlo, podat léky, které
užívá, a zajistit převazy. Samostatně se obléci bez pomoci nedokáže, potřebuje doprovod na toaletu a nákupy, a úklid již
delší dobu zajišťuje pečovatelka a její příbuzní a známí. K lékaři ani na procházky si bez doprovodu v žádném případě
netroufá. I když má smlouvu s pečovatelskou službou a využívá služeb osobní asistence, není již domluvená podpora a péče
dostatečná. Nemůže se obrátit ani na svého manžela, který onemocněl syndromem Alzheimerovy demence a jenž má sice
dostatek fyzických sil, ale v daný okamžik neví přesně, co udělat a jak si naplánovat běžné činnosti v daný den. Postupně
ztratil schopnost se zorientovat, bezpečně se vrátit do svého domova a poznat své blízké. Pokud jste nalezli některé shodné
body v příběhu s vaší vlastní životní situací, je pro vás nabídka služeb domova pro seniory či domova se zvláštním re-
žimem, tzv. pobytových sociálních služeb, možným řešením.
● Kdo konkrétně na území města Ostravy pobytové služby nabízí? A jakým způsobem je můžete kontak-
tovat?
Pobytové sociální služby zřizuje statutární město Ostrava jako své příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a téměř
každý větší ostravský obvod má na svém území domov pro seniory (DS) a domov se zvláštním režimem (DZR), celkem jde
o 8 organizací s kapacitou asi 1650 míst pro obě služby. Dalšími významnými poskytovateli služeb pro seniory s celkovou
kapacitou 370 míst jsou neziskové organizace jako Charita Ostrava, Agentura Slunce a menší soukromé domovy s regis-
trací sociální služby: Domov Lada a Domov na Výminku. Kontakty na jmenované organizace lze opět samostatně vyhledat
v katalogu sociálních služeb (www.kpostrava.cz - oddíl dokumenty ke stažení) nebo na veřejném portálu o sociálních služ-
bách (www.socialnisluzby.ostrava.cz). Pokud ale dáváte přednost osobnímu jednání, pak vám konkrétní kontakty sdělí so-
ciální pracovníci všech 23 ostravských obvodů a zaměstnanci oddělení sociální práce a metodiky odboru SVŠ MMO.
● Kolik činí úhrada za tyto služby? Co dělat, máte-li nižší příjem, než je stanovená úhrada, a službu po-
třebujete?
V praxi se nyní pohybuje měsíční úhrada v ostravských domovech asi od 7500 do 10 000 Kč za bydlení (dle typu uby-
tování, 1-3 lůžkové pokoje) a stravu dohromady. Přičemž denní částka ze zákona může činit max. 360 Kč. K této měsíční
částce je nutné ještě připočíst a poskytovateli sociální služby převést v plné výši přiznaný příspěvek na péči (PNP od 800
do 12 000 Kč)  za  poskytnutou  celodenní  pomoc.  Občané  s  nižším  příjmem  mohou  domov  požádat  o  snížení úhrady
za bydlení a současně je jim podle zákona o sociálních službách zachován zůstatek ve výši 15% zůstatku z jejich příjmů. 
O doplatek rozdílu může domov požádat osoby blízké, případně si uživatel služby doplácí rozdíl ze svých úspor. Pro přijetí
je rozhodující potřeba celodenní pomoci. Případnou žádost o přijetí a konkrétní podmínky smlouvy s vámi projednají pří-
mo sociální pracovníci jednotlivých domovů.
Příště blíže představíme méně známé sociální služby,  např.  odlehčovací  službu  či  tísňovou  péči  a rozdíl mezi domovem
pro seniory a domem s pečovatelskou službou.     Mgr. Martina Pavelková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO

7



Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

Dcery
Kateřina Dubská

Každá  rodina  má  ve  skříni  kostlivce.
Mozaika příběhů rodičů, dětí a vnuků
nenechá čtenáře vydechnout. Dává ale
naději, že i sebetěžší rodinnou historii
zatíženou tajnostmi lze unést  i  zvlád-
nout a nepředávat dalším generacím.

Švadlena z Dachau
Mary Chamberlainová

Ada touží být „Někdo“. Usilovně pra-
cuje  na  splnění  snu,  ale  velká  slepá
láska k muži ji zavede až do domu ve-
litele  koncentračního  tábora  Dachau,
kde je švadlenou nacistických paniček.
Chybuje a nakonec za to tvrdě zaplatí.

Tady byla Britt-Mary
Fredrik Backman

Britt-Marie je třiašedesátiletá žena, kte-
rá po čtyřiceti letech manželství opus-
tila město Borg a manžela, který ji pod-
váděl. Román o tom, jak se lidé ztráce-
jí, zamilovávají a kopou do všeho, co je
kulaté.

Kočár do neznáma
Hana Marie Körnerová

Francouzská revoluce  připravila  tisíce
šlechtických  rodin  o  domov. To platí
také  pro  hrdinky  románu,  sestry  hle-
dající  útočiště  u  příbuzných  v  cizině.
Odcházejí  do  neznámých  Čech.  Jaké
budou jejich další osudy?

Jubilanti ve 4. čtvrtletí roku 2016 
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

10 Frydrychová Edeltrude 01 11 Vrubel František 05 12 Škottová Eva 02
10 Machová Emilie 05 11 Bínová Květa  09 12 Hauková Božena 04
10 Červeňová Miroslava 06 11 Kašpárel Dušan 09 12 Kaštovský Stanislav 04
10 Walachová Božena 06 11 Lenochová Blanka, PhMr 09 12 Ponocná Marie 04
10 Chovancová Marie 09 11 Pospišková Jana 09 12 Rásochová Marie 04
10 Kološová Ivana 09 11 Strakoš Libor 09 12 Vojtášková Marie 04
10 Podroužková Bronislava 09 11 Tesarčík Leopold, Ing. 09 12 Fialová Božena 09
10 Braková Marie 10 11 Mutina Antonín 10 12 Chrastinová Marta 09
10 Harenčík Jaroslav 11 11 Charvátová Miluše 11 12 Bartoš Miloslav 10
10 Krpcová Ludmila 11 11 Maluchová Marie 11 12 Klimša Jiří 10
10 Bujnochová Lydie 12 11 Mitychová Jarmila 11 12 Volcis Christos 10
11 Michenková Dana 01 11 Rejnochová Věra 11 12 Gornisiewiczová Ludmila 11
11 Rašíková Leonida 01 11 Štverková Libuše 11 12 Pindurová Karla 11
11 Kurková Dagmar 04 12 Karč Josef   01
11 Paprskářová Helena 05 12 Ryšavá Stanislava  01

Dodatečně blahopřejeme Jarmile Schaumannové a Rudolfu Malíkovi, kteří významné jubileum oslavili v minulém
čtvrtletí. (Zveřejňujeme jména těch, jež slaví půlkulaté či kulaté jubileum, dále všechny jubilanty nad osmdesát let.)
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