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          Akce, které proběhly 

Rozloučili jsme se s projektem Divadlo roku zve seniory

Ve dnech 22. ledna a 1. února 2016 byli  naši členové naposled v rámci projektu Divadlo roku zve seniory na
představení v ostravské Komorní scéně Aréna. Na programu byla inscenace Penzion pro svobodné pány. Komedii

napsal irský dramatik Sean O´Casey. O tuto hru byl mezi členy ostravské
městské organizace SD ČR velký zájem, takže divadlo nám věnovalo  68
vstupenek. Protože se jednalo o poslední pozvání do KSA v rámci zmíně-
ného  projektu,  který  finančně  podpořila  Nadace  ČEZ,  mělo  22.  ledna
setkání  s  herci  nejmenší  ostravské  divadelní  scény  neobvyklý  začátek.
Předsedkyně MěO SD ČR v Ostravě Anna Pinterová poděkovala ředitelce
Renátě Huserové za realizaci krásného nápadu, který umožnil  seniorům
bližší  poznání  repertoáru  Komorní
scény  Aréna  (foto  2).  Pro  herecký
kolektiv  jí  předala  sladkou  pozor-

nost v podobě bonboniéry. K poděkování se s kytičkou připojila Marie Ry-
šavá,  vedoucí  turistické  organizace  05,  a  s  čokoládovým  dárkem  i  Anna
Žídková za turisty ZO 09. Po slovech díků přišla na řadu komedie, která se
velmi líbila. V KSA ji hrají od r. 2008. Herecké výkony všech účinkujících
byly skvělé. Albert Čuba, Josef Kaluža (foto 1) a Tereza Dočkalová (foto 1)
oslňovali i svým temperamentem.
V rámci projektu jsme od září 2015 viděli 4 představení: Gogolovy Hráče, Vůjtkovo Slyšení a S nadějí, i bez ní,
Penzion pro svobodné pány. Hodnota vstupenek, které jsme zdarma získali, přesáhla 25 tisíc korun. Některé naše
členky využily i nabídnutý bezplatný odvoz domů taxíkem.                    (ko), foto archiv divadla a Eva Kotarbová

► Upozorňujeme  všechny,  kdo  chtějí  zaslat   článek  k otištění  v  tomto  Zpravodaji,  aby  svoje texty posílali
na mailovou adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na
psacím stroji, ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 1. června 2016!
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ZO 02 okouzlili Lucemburkové 
Dům umění  v  Opavě   pořádal  do
28. února výstavu Magičtí  Lucem-
burkové. Šlo o 1. projekt letošního
roku k 700. výročí narození císaře a
českého krále Karla IV. To jsme si

nemohly nechat ujít a 10. 2. jsme  se  rozjely  do
Opavy.  Ocitly  jsme  se rázem v době, kdy země
Koruny  české  ovlivňovaly  dlouhou  dobu  celou
Evropu. Výstava představila období od r. 1308 (kdy
nastupil na trůn Svaté říše římské král Jindřich VII.
- první Lucemburk) do r. 1437 (kdy jako poslední
tohoto rodu umírá Zikmund Lucemburský). Vysta-
vené  exponáty  pocházejí  ze  soukromé  ostravské
sbírky, což je  unikátní.  Díky kopiím jsme mohly
nahlédnout do slavné knihovny krále Václava IV.,
jehož malované  rukopisy  patřily  k  nejvzácnějším
v pozdně středověké Evropě. Nešlo si nevšimnout,
že se na jejich stránkách objevují polonahé lazeb-
nice,  které  prý  syn  Karla  IV. zbožňoval.  Nepře-
hlédnutelné byly i kopie české svatováclavské ko-
runy z Pražského hradu a středověké císařské ko-
runy z Vídně, která byla za vlády Karla IV. na Karl-
štejně. Vytvořil je turnovský výtvarník a zlatník Jiří
Urban. Neodolaly jsme, pořídily pár obrázků. Kro-
mě této  nádhery  byly  na  výstavě  k  vidění  i  roz-
měrné  modely  nejslavnějších  staveb  rekonst-
ruovaných  tak,  jak  vypadaly  v  době  gotiky.  Jde
zejména o hrady Karlštejn, Točník, Lauf u Norim-
berku a  katedrálu  sv. Víta  zobrazenou tak,  jak  ji
nechal rozdělanou stavitel Petr Parléř. Pohledem na
tyto modely a na restaurovaný obraz zavraždění sv.
Václava,  jehož  výška  1291  cm  odkazuje  na  rok
založení  kláštera,  jsme  opustily  výstavu  v  opav-
ském DU. Zamířily jsme ke kostelu sv. Václava, ale
to je na další článek. Text a foto Šárka Remiášová

 Zajímavá bilance činnosti Kačerů
Nejmenší zájmová orga-
nizace  -  07  Kačeři,  bi-
lancovala první  rok čin-
nosti.  Počtem  členů  je
sice malá, ale její aktivi-
ty jsou velmi různorodé.
Příprava  výletů  pro  hle-
dání  keší  začíná  u  PC,
kdy  přemýšlíme,  která
místa převážně v Moravskoslezském kraji navštívíme. Hlav-
ním plánovačem je Karel Karola, jenž promyslí trasu i od-
jezdy. Vybíráme si taková místa, kde jsme ještě nebyli, kde
jsou pro nás nové poznatky z historie,  přírodovědy, archi-
tektury aj. Kromě hledání keší publikujeme články v našem
Zpravodaji,  v  Době  seniorů,  v Seniortipu  i  na  webových
stránkách ústředí SD ČR, a tím propagujeme dobrou práci
naší MěO SD ČR. Loni jsme založili kešku Aktivní senio-
ři pod označením GC5CZ2J. V popisu této keše (v listingu),
uveřejněném na internetu, seznamujeme  s MěO SD ČR. Do
konce prosince 2015 navštívilo tuto keš téměř 600 keškařů
(převážně mladých, kteří zjistili, že naši senioři jsou oprav-
du aktivní). Z další činnosti je možno uvést zaučování mla-
dé generace (devítiletá  vnučka  se  svou  GPS  se zúčastnila
o  hlavních  i  podzimních  prázdninách  společného  hledání
pokladů).  Vlastními  silami  jsme  si  vymalovali  klubovou
místnost  a  přilehlou  chodbu  v sídle  MěO.  Z podílů  člen-
ských příspěvků jsme vybavili  naši  ,,Badatelnu“ závěsem,
zhotovili velkou nástěnku, na které jsou aktuální informace.
Máme své  vlastní  webové stránky, které  jsou  hojně  nav-
štěvovány. (V loňském roce přes 3000 přístupů.) 
K hlavní činnosti  ZO 07 lze uvést,  že při  47 akcích jsme
nalezli přes 442 kešek, převážně v MSK, a každý člen ušel
téměř 590 km. Slušná bilance, když pomyslíme, že průměr-
ný věk členů je 73 let.

Stanislav Prošek, foto Daniela Prošková

Ještě k loňskému 25. výročí založení SD ČR aneb Kdo získal ocenění
Jak  jste  byli  informováni  ve  Zpravodaji  č.  1/2016.  byl  rok  2015 pro  Svaz  důchodců  ČR
významný tím, že připomněl 25. výročí svého založení. Tato skutečnost se dotýkala i ocenění
aktivních, dlouholetých funkcionářů a členů, kteří se podílí na dobrých výsledcích MěO. Proto
vás informujeme o všech oceněních,  která naši  členové dostali  na návrh jednotlivých záj-
mových organizací a výboru MěO SD ČR. 
Ti,  kdo  získali  pamětní  list  Ústřední  rady  SD  ČR,  byli  vyjmenováni  ve  výše  uvedeném
Zpravodaji. Nyní vás seznámíme s oceněnými při příležitosti 11. ročníku oslav Dne seniorů,
pořádaného Krajskou radou SD ČR MSK v Petřkovicích. 
Pamětní  listy  z  celkového  počtu  51  oceněných  obdrželo  28  našich  jednotlivců:  Eva
Borovcová, Šárka Remiášová, Marie Červená, Marie Rásochová, Gertruda Doležalová,
Růžena  Gřešová,  Jaroslav Gřeš,  Anna Skovajsová,  Pavel  Medňanský,  Eva  Kotarbová,

Svatava Hrabcová,  Josef  Schindler, Ludmila  Tesařová,  Karel  Karola,  Daniela  Prošková,  Jiří  Hanibal,  Albín Koloczek,  Zdeněk
Malát,  Christa  Hanšutová,  Leopold  Tesarčík,  Marie  Valošková,  Anna  Žídková,  Eva  Konečná,  Jarmila  Mitychová,  Ludmila
Bokajová, Vítězslava Máchová, Jaroslav Mácha, Pavel Klímek a pěvecký soubor Novobělské babičky.
Pamětní list městské organizace SD ČR Ostrava obdrželi: Marta Blaská, Otmar Kusák, Marie Krčmářová, Dagmar Kurková, Marie
Pluhaříková, Zdeňka Martochová, Marie Macenauerová, Josefina Svobodová, Jiřina Tanečková, Stanislav Pintera, Marie Ryšavá,
Eva Rolčíková, Věra Vávrová, Ladislava Bezděková, Eva Svatošová, Antonín Holčápek, Karla Pindurová, Libuše Sošková, Marie
Adámková, Jiřina Pawlovská, Irena Podešvová, Zdeňka Ďuráková, Milada Musilová, Antonie Konvicová, Anna Teličková, Anna
Rivolová, Karel Chomiak, Zlatuška Paršová, Martina Pavelková. Všem oceněný blahopřejeme, děkujeme za dosavadní práci ve pro-
spěch našich členů a těšíme se na další dobrou spolupráci.                                             Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
                                                                                                      2



Z lednového hodnocení roku 2015  v zájmové organizaci O5
Stejně jako v jiných orga-
nizacích  ostravské  MěO
SD ČR i turisté ZO 05 po-
čátkem letošního roku bi-
lancovali  svou činnost  za
rok 2015. Členové ,,nula-
pětky“ se k tomu sešli už
12.   ledna,  a  to  na  slav-
nostní výroční schůzi spo-
jené  s  výborným obědem
a  dalším  pohoštěním,  na
což  se  tradičně  vybírají

penízky do společné pokladničky, aby se později mohlo hodovat. Slavnostní schůzi si málokdo nechá ujít. Přišla
mezi nás i Anna Pinterová, předsedkyně naší MěO SD ČR.
Setkání členů se opět konalo v příjemném prostředí restaurace Třebovická role v O.-Třebovicích. Marie Ryšavá,
vedoucí ZO 05, tam mimo jiné uvedla: ,,Za rok 2015 jsme měli 83 výšlapů a ušli 13 312 kilometrů. Také jsme
uspořádali dovolené, a to ve Starém Smokovci a na Pálavě v Perné, tu nám navrhla Ludmila Částková, která
odtamtud pochází. Obě dovolené se velmi vydařily. Pernou si brzy zopakujeme. Dále jsme byli v Peci pod Sněžkou
v Krkonoších. Tuto akci zajistila Marie Valošková ze ZO 09. Byli jsme i na dvou zájezdech, které organizoval Pavel
Medňanský. Letos pojedeme v dubnu do Tatranské Lomnice, na podzim do slovenských lázní Dudince, někteří opět
do Krkonoš. Ještě jednu dovolenou připravuje Jarda Gřeš a bude v Karlově Studánce asi v říjnu. Další akce, kte-
rých jsme se zúčastnili, byly: Sportovní zábavný den, naše družstvo obhájilo třetí místo, dále soutěž Co znáš, co
víš, Senioři baví seniory, Mikulášské odpoledne, byl bowling ve Vltavě, smažení vaječiny v „Zanzibaru“, opékání
párků u hospody Myslivna v Porubě. Společně jsme zašli na tvarůžky, oslavili MDŽ, zúčastnili se cvičení, plavání,
přednášky policie i zdravotnické. Navštěvovali jsme divadelní představení a koncerty. Novinkou byla účast v pro-
jektu Komorní scény Aréna, v němž jsme získali lístky zdarma.“ 
V ZO 05 i v loňském roce připravili mikulášské dopolední posezení, na které poprvé přišly tradiční postavičky
Mikuláš, čert a dokonce dva andělé. Zásluhu na tom měli Jiří Vyplel, Marie Ryšavá, Eva Kotarbová a Zdeňka
Zajícová (foto na str. 8). Na slavnostní schůzi se připomínaly ještě další akce. Bylo jich mnoho. Vedoucí také udě-
lila řadu pochval členům, kteří se podílejí na organizaci různých aktivit. Zvláštní diplomy dostaly nejstarší turistky
Emilie Machová a Marie Leštinská. A od členské základny Marie Ryšavá.                                (ko), foto Jiří Vyplel
                                                                           _________________________________________________________________________

Tradičně byli na výroční schůzi ZO 05
vyhlášeni nejlepší turisté.  Symbolický
dárek, botičku za prvenství, opět získa-
la Melanie Kusynová. Předávala ji Ma-
rie Julinová (vlevo), která poctivě evi-
duje ušlé kilometry.

Kolik ušli nejlepší turisté (v r. 2015) 
Pořadí:
1. M. Kusynová 662 km, 2. L. Část-
ková 562 km, 3.  J. Vyplel 558 km, 4.
M. Fildanová 552 km, 5.  M. Ryšavá
540 km, 6.  A. Kučínská 504 km, 7.  J.
Běnek 493 km, 8.   M. Julinová 488
km, 9.  J. Vyplelová 435 km, 10. G.
Kulhánková 398 km.                     (ko)

Povánoční návštěva Slezskoostravského hradu 
Stává se už pomalu tradicí, že se na počátku nového roku členky ze ZO 02 scházejí
v prostředí Slezskoostravského hradu. Právě tam si ještě tak trochu vánočně na-
laděné prostřednictvím vystavených exponátů uvědomují,  jak tyto svátky slavili
naši předkové, jak si s pokorou a láskou v srdcích připomínali narození a příchod
Spasitele. Taky vám připadá, jako bychom dnes slavili zcela jiné svátky a hlavně
úplně jinak? Ale čas se nedá zastavit... Letos 4. ledna jsme se těšili na prohlídku
unikátních historických i současných betlémů od profesionálních i amatérských au-
torů. K vidění byly betlémy vyrobené z nejrůznějších materiálů - ze dřeva, perníku,
šustí, keramiky, krajky i skla. Našli jsme i exponáty z Třebechovického muzea bet-
lémů a z muzea Jindřichova Hradce.  Hradní prostředí bylo vyzdobeno ručně vy-
robenými  vánočními  ozdobami  a  je  škoda,  že  jsme  nemohli  zažít  atmosféru
jarmarku  s  ukázkami  řemesel  a  vánočních  zvyků,  ale  to  bychom  musely přijít
o  něco  dřív  -  ještě  loni  o  ,,stříbrné“  nebo
„zlaté"  sobotě,  to byla  tato výstava spojena
s poslechem slavné České mše vánoční Jana
Jakuba Ryby či živým betlémem. 
Po prohlídce  jsme  se  přemístili  na nádvoří
k stánku s něčím na zahřátí. Tentokrát to byl
svařáček. Ten jsme si vychutnali ve velkém
sále hradu. Vzpomínali jsme také na našeho
souputníka a kronikáře Jirku Jokla, který nás
opustil těsně před vánočními svátky.

          Text a foto Šárka Remiášová, zkrátila (ko)
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Nahlédnutí na výroční schůzi turistické organizace 09 

Členové ZO 09 měli také slavnostní výroční členskou schůzi. Konala se rovněž za přítomnosti Anny Pinterové,
předsedkyně ostravské MěO SD ČR (foto 1, třetí zleva), a několika hostů z jiných základních organizací. 

Na   setkání  do   restaurace   U  Frýdla  v  Polance  přijelo
52 členů ,,nuladevítky“. Přítomné přivítal vedoucí Zdeněk
Malát.  K hostům patřil  také Ing.  Josef Šindler  (vedoucí
ZO 06), Marie Ryšavá (ved. ZO 05) aj. Obvyklý průběh
takové akce samozřejmě vyžaduje přečtení zprávy o celo-
roční činnosti. Tím byla pověřena Ing. Christa Hanšutová.
Zdeněk  Malát  z  obsažného  seznamu  uplynulých  aktivit
pro Zpravodaj podtrhl tyto:,,Byli jsme úspěšní ve Sportov-
ním zábavném dni, který se konal v tělocvičně TJ Sokol
Pustkovec, kde naše družstvo získalo krásné druhé místo. 
Na zábavném odpoledni Nejen senioři baví seniory, kde

proběhla soutěž o nejlepší pomazánku,  byla  třetí  Drahuška  Hrnčárková.  Jsme rádi,  že  při  oslavách  25. výročí
SD ČR, které  proběhly  na  několika úrovních,  byli  oceněni  pamětními listy za dobrou práci pro svaz: Anna
Žídková, Ing. Christa Hanšutová, Ing. Leopold Tesarčík, Zdeněk Malát a Albín Koloczek (mají ocenění Krajské
rady SD ČR), Eva Svatošová a Marie Valošková (měst. organizace SD ČR).
Měli jsme radost, že se někteří členové dostali do Turzovky na setkání slo-
venských, polských a českých důchodců. Úspěšný byl zájezd do Úsova, Vel-
kých Loštic a Litovle i cesta vlakem do Kroměříže, kde jsme si prohlédli krás-
né zahrady a někteří i známý arcibiskupský zámek. Za zmínku stojí, že Dag-
mar Pavlusová vystavovala svoje výrobky na akci Život bez hranic, konané na
ostravské Černé louce.“ 
Na schůzi Zdeněk Malát (foto 1, druhý zleva) přečetl i plán činnosti pro rok
2016.  Kromě  pravidelných  čtvrtečních  výšlapů  se  členové  ZO 09  mohou  zúčastnit  např.  květnového zájezdu
do Olomouce a Přerova (pivovar Zubr!), který organizuje Marie Valošková, stejně jako pobyt v Krkonoších chys-
taný na přelom srpna a září. Někteří využijí i zájezdové nabídky jiných ZO.                             (ko), foto Jiří Vyplel
                                             

ZO 04 stále zajímá problematika obchodu a cestovního ruchu
Zájmová organizace 04 je známá jako profesní organizace bývalých zaměstnanců podniku
Pramen Ostrava. Vznikla již v r. 1988 jako klub, aby se mohli scházet a nadále udržovat přá-
telské a kamarádské vztahy vytvořené z dlouholetých pracovních. Od roku 1994 je začleněna
do naší MěO SD ČR.  Členové  se  scházejí  pravidelně  měsíčně  a  mimo jiné aktivity se zú-
častňují workshopů k problematice obchodu a cestovního ruchu, protože  nezapřou  svoji
profesi a zajímají se i nadále o dění v obchodu. Významnou akcí této ZO byla beseda s ve-

doucím Územního pracoviště OSPO (Odborového svazu pracovníků obchodu) Ing. Michalem Grunerem. Ve své
výborně  předvedené presentaci  současného obchodu uvedl,  že  sdružují  zaměstnance  v  nadnárodních  společ-
nostech, spotřebních družstvech a ostatních obchodních společnostech. Především  se  přítomní  zajímali o  pro-
dejní  dobu, i tu o svátcích, a další problematiku zaměstnanců obchodu. Dotazů přítomných bylo mnoho. Závě-
rem jsme poděkovali Ing. Grunerovi za přiblížení stávající problematiky zaměstnanců i obchodních společností. 

     Marie Pluhaříková
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Připravujeme 

 Městská organizace Svazu důchodců ČR v Ostravě 
pořádá ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy

 a Obchodní akademií v O.-Porubě
taneční a vědomostní soutěž

   Z A S M Ě J M E  S E  S P O L U   

Akce se uskuteční 19. dubna 2016 od 16 hod. v Komunitním
centru Archa v O.-Porubě (ul. 17. listopadu 596/36).

Soutěžní týmy, sestavené ze seniorů a studentů, se představí ve třech
disciplínách: polka, valčík a disko tanec. Soutěžící také budou

odpovídat na otázky z etikety, geografie, historie aj.
Předseda poroty: Eva Pekárková, učitelka tance

  V doprovodném programu vystoupí:    
Viktorie Paskerová a Vojtěch Kohoutek (latinskoamerický tanec),

Lucie Fišáková (scénický tanec), Nikol Türscherlová (zpěv),
Daniela Pokludová (poi žonglování), Taneční soubor Kotek, 

Martin Phan (kung fu), Jan Otisk (kytara)
Moderuje: Eva Kotarbová 

Soutěž se koná za podpory statutárního města   
                  Ostravy a městského obvodu Poruba.

Vstup omezen!!! Po soutěži možnost občerstvení a hudba.     

_______________________________________________

Ještě k soutěži Zasmějme se spolu
V srpnu loňského roku přišla naše členka Eva Kotarbová
s velmi zajímavým nápadem, a to uspořádat mezigenerační
zábavnou akci  a  zapojit  do ní  i  studenty  některé střední
školy nacházející  se na území Poruby. Tato myšlenka se
nyní realizuje. 
Nejdříve vznikl projekt soutěže Zasmějme se spolu. Potom
se nám podařilo  získat  k  spolupráci  Obchodní  akademii
v O.-Porubě, kde se do konkrétní organizace velmi aktivně
zapojila Mgr. Bronislava Grebíková. Nápad na konání uve-
dené soutěže se líbil i  ředitelce Knihovny města Ostravy
Mgr. Miroslavě Sabelové a také knihovnici Aleně Ridlové
z pobočky KMO na Vietnamské ul. v Porubě.
Utvořili  jsme  organizační  štáb  a  soutěžní  porotu.  Jejich
členové jsou od začátku zapáleni pro tuto akci. Nebylo ale
jednoduché přesvědčit k účasti jak seniory, tak  studenty.
Během  přípravy  se  nám  podařilo  získat  podporu  statu-
tárního města Ostravy, městského obvodu Poruba a dalších
sponzorů,  bez  kterých  bychom  nemohli  náš  zajímavý
záměr uskutečnit. 
Těšíme se na den, kdy akce proběhne, především na soutě-
žící a také na doprovodný program, na naše hosty a všech-
ny účastníky. Vzhledem k množství míst na sezení v sálu
Komunitního  centra  Archa  budeme  předávat  pozvánky,
které budou sloužit jako vstupenky.           

Anna Pinterová

Vzpomínka na turistickou vycházku
Jako každý týden, tak i ve čtvr-
tek  28.  1.  2016  měla  ZO  09
turistickou vycházku podle plá-
nu,  který  pečlivě  připravuje
Albín  Koloczek.  Sraz  jsme
měli  ve Svinově, kde se sešlo
22 turistů. Vlak  směr Havířov-

Suchá jel  v 8.22 hod. Sedmnáct turistů do něj na-
stoupilo. Zbytek se odpojil  a zvolil si trasu na Ostra-
vici. Cesta vlakem uběhla jako voda. Počasí nás troš-
ku postrašilo,  jelikož  poprchávalo.  Náladu  nám to
ale  nepokazilo.  Vystoupili  jsme  v  Havířově-Suchá
a vydali jsme se na pochod směr Životice. Zelená tu-
ristická  značka,  a  souhra  náhod,  i  ulice  s názvem
Zelená nás dovedly k rozcestníku Dolany, kde smě-
rovka ukazovala po zelené značce 1 km do Životic
(Háj).  Cestou  jsme  míjeli  jabloňové  sady,  tři  ka-
menné  pomníčky, až  jsme  došli  do  Životic  k  Pa-
mátníku  životické  tragédie  (Muzeum  Těšínska),
který  byl  vybudován k uctění  obětí  nacistické  lik-
vidační akce. Pokračovali jsme dále po cestě a náš
vrchní fotograf Jan Ručka vše nafotil.  Cestou jsme
míjeli nafukovací sportovní halu i zajímavý dřevěný
totem, který zhotovil místní zručný řezbář. 

Pokračovali jsme potom dále
do Bludovic, kde nám tamní
restaurace  poskytla  doplnění
kalorií a také odpočinek. Po-
časí  se  umoudřilo  a  přestalo
pršet,  což nás potěšilo  a  my
jsme dál pokračovali ve smě-

ru na Havířov. Dobrá nálada nás neopouštěla. Brzy
jsme se  přiblížili  k Havířovu.  Styl  výstavby  domů
v tomto  městě  mi  hodně  připomínal  naši  Ostravu-
Porubu. V dáli bylo již vidět nádraží, budova hlavně
neoplývá moc krásou. Samotný ráz nádraží nahlodal
zub času. Celé sídliště v Havířově bylo jinak uprave-
né a čisté. Působilo na nás dobrým dojmem.
Z vycházky si každý odnáší kousek historie a deset
kilometrů v nohách. Na vlak jsme nemuseli dlouho
čekat. Elefant jménem Jindřiška za chviličku přijel.
Tak AHOJ zase někdy příště!       

                        Dagmar Pavlasová, foto Jan Ručka
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Dozvěděli jsme se, co je prokrastinace 
V prostorách MěO SD ČR v Porubě se 17. února
uskutečnila  pro  seniory  poučná  beseda  o  pro-
krastinaci. Mnozí si možná říkáte: ,,Co je to?“ I já
jsem si vyhledala tento termín na internetu a zji-
stila jsem, že je to chronické, nežádoucí odkládání
rozhodnutí a práce na pozdější dobu. Může to vy-
ústit  ve  stres,  pocit  viny  či  ztrátu  produktivity.
Spojení  těchto pocitů může vést  k další  prokras-
tinaci, čímž se jedinec dostane do bludného kruhu,

ze kterého vede jen těžká cesta ven. Určitě to někdy zažil každý. Čekají nás pracovní či jiné
povinnosti a my se přistihneme, že místo toho brouzdáme po internetu, koukáme na televizi,
nebo si hodíme šlofíka, zatímco povinnosti stojí. Samozřejmě občas „vypnout” je příjemné,
ničemu  neškodí,  ale  co  dělat,  když  nám  jejich  odkládání  ztěžuje  život?  Proto  jsem  byla
zvědavá, co se na besedě dozvím. Překvapením byla mladá, příjemná a usmívající se Klára
Mlýnková, která měla celou přednášku velmi pěkně a názorně připravenou. Mluvené slovo
doplňovala vtipnými obrázky, příklady ze života mladých ale i nás starších. Upozornila nás, že
to není módní výraz pro obyčejnou lenost, ale že jde o strach z činností, které mohou být ne-
příjemné, nebo se u nich bojíme selhání a může to i negativně ovlivnit duševní rovnováhu.
Zatímco lenochům se nechce nic a často si najdou způsob, jak se nepříjemným povinnostem
vyhnout, lidé se sklony k prokrastinaci nakonec svou práci udělají, ale na poslední chvíli a ve
stresu. Mezitím mohou být aktivní v něčem jiném, třeba uklízí nebo vaří. Někoho hořící termín
motivuje,  jenže  psychické a  fyzické  vypětí rozhodně není nejlepší způsob, jak se dopracovat
k výsledku. Nejpodstatnější na celé přednášce bylo, že jsme se dozvěděli, jak s prokrastinaci
bojovat  a  nepropadat  depresím, že jsme naplánované úkoly nesplnili.  Líbila se  mi metoda
Lístek vděčnosti, do kterého se zapisuje každý den, co se mi povedlo, za co jsem vděčná. Tím
se dostáváme do kladných emocí a pak se i s problémy vyrovnáváme lépe. Důležitá je i sebe-
regulace, schopnost poručit si a taky se i poslechnout. Lze to metodou malých krůčků. Když si
naplánuji nějakou fyzickou aktivitu, nezačnu s nejvyšší zátěží, ale postupně přidávám. Když
budeme postupovat po krůčcích, nepřijde nám, že jsme si naložili velké sousto. Důležité je
soustředit se a vytrvat. Všechny rady nejsou vlastně nic nového a světoborného, ale je důležité
si to uvědomit.                                                                           Text a foto Daniela Prošková

Připravujeme 
● V Domě dětí a mládeže
v  Porubě  se  20.  dubna
2016 od 14 hod. uskuteční
pravidelná beseda v rámci
prevence kriminality. 

● 14.  května  bude  zájezd
do polské Pščiny a okolí. 

● Na tradiční výlet s dětmi
MŠ O.-Muglinov se vydá-
me  17.  května.  Zamíříme
do skanzenu v Rožnově.

● Dne 31.  května pojede-
me na výlet do Krakova. 

  __________________

 Přečtěte si 
thriller Dívka ve vlaku Pau-
ly Hawkinsové. 
Rachel  dojíždí  do  Londýna
vlakem. Denně letmo nahlí-
ží do soukromí mladého pá-
ru.  Jednou však uvidí  něco
šokujícího. 
Tuto  Knihu  ro-
ku  2015  dopo-
ručuje  čtená-
řům  Knihovna
města Ostravy. 
                                    (ko)

Představujeme další členy výboru                                                                (pokračování)

Emilie Zbořilová 
zastupuje ve výboru ostravské městské organizace SD ČR početně menší zájmovou organizaci
01, jejíž činnost se nezaměřuje jenom na klubová setkání, a to pravidelně týdně v prostorách
MěO SD ČR v Ostravě-Porubě (ul. M. Majerové 1733). Týdenní aktivitu v rámci této ZO 01 vy-
kazuje také karetní kroužek.
Emilie Zbořilová je nápomocna při zajišťování účasti na akcích pořádaných jak MěO SD ČR, tak
i jiných volnočasových aktivit organizací, se kterými spolupracujeme.

Ing. Christa Hanšutová 
zastupuje ve výboru jednu z našich nejpočetnějších organizací, a to ZO 09, která je zaměřena
především na turistické akce. Aktivně zajišťuje spolupráci při klubové činnosti, která probíhá
každé pondělí v prostorách MěO SD ČR a každý čtvrtek na turistických výšlapech. Je nápo-
mocna při spolupráci se ZO 06 kardiaci a ZO 12 Martinov. Ve všech těchto ZO sleduje náměty
členů, které přenáší do výboru. Je velmi aktivní i při zajišťování účastníků na všechny akce po-
řádané MěO SD ČR i jinými organizacemi a také při pořádání zájezdů.

Jaroslav Mácha 
zastupuje početnou zájmovou organizaci Úřadu městského obvodu Nová Bělá. Zprostředkovává
všechny kontakty, informace a spolupráci se členy. Je nápomocen při organizování zájezdů a re-
kondičních  pobytů.  Přenáší  požadavky  svých  členů.  Napomáhá  při  organizování  všech  spo-
lečných akcí v místě působnosti. Podle potřeby pomáhá výboru MěO SD ČR. Vždycky ochotně
spolupracuje při zajišťování vystoupení pěveckého souboru Novobělské babičky, dále při ve-
likonočních a vánočních akcích, které mají dlouholetou tradici.       

Anna Pinterová, foto (1 a 3) Daniela Prošková
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Sociální služby pro seniory, poskytované na území města Ostravy (1) 

Kdo a kde nám poradí?
Prvotní radu a doporučení z oblasti sociálních služeb získá občan u sociálního pracovníka na úřadě podle místa
svého trvalého bydliště.  Otázkami, které jsou spojeny s řešením potřeb seniorů, se zejména zabývá odbor so-
ciálních věcí, oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, přičemž orientaci v možnostech řešení
životní situace občanům sdělí v rámci tzv. základního sociálního poradenství rovněž sociální pracovník, který je
zaměstnancem konkrétní sociální služby, např. pečovatelské služby nebo domova pro seniory. 
Občané si mohou také konkrétní kontakty na sociální služby vyhledat v Katalogu sociálních služeb a souvisejících
aktivit na: http://www.kpostrava.cz, nebo využít veřejný portál o sociálních službách v Ostravě na webové adrese:
https://www.socialnisluzby.ostrava.cz. 
Pro zjištění nároků na některou z dávek státní sociální podpory, například příspěvku na mobilitu, příspěvku na by-
dlení a příspěvku na zvláštní pomůcku nebo vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči
je v současné době kompetentní úřad práce, konkrétně jeho kontaktní místo na ulici Pivovarská 84/1 v Moravské
Ostravě. 

V jaké životní situaci a komu máme podat svou žádost o sjednání potřebné pomoci či přijetí
do vybrané sociální služby? 
Situaci,  ve  které  je  důvodné  hledat  pomoc  sociálních  služeb,  popisuje  zákon  o  sociálních  službách  (zákon
č.108/2006 Sb., v platném znění) jako tzv. „nepříznivou sociální situaci“, např. pro oslabení nebo ztrátu schopností
z důvodu věku či zdravotního stavu, jež občan není schopen zvládnout vlastními silami. V reálném životě jde o si-
tuace, kdy pečovatelka nebo osobní asistent pomáhá seniorům v jejich domácnosti s úklidem, nakupováním, do-
provodem k lékaři a zejména při osobní hygieně a zajištění stravování. Nebo potřebnou celodenní pomoc získají li-
dé v některém z domovů pro seniory, případně pouze v pracovních dnech docházejí do centra denních služeb či vy-
užívají odlehčovací službu a jsou mimo své bydliště pouze na přechodnou dobu. 
Žádost o přijetí vyřídíme zpravidla vždy se sociálním pracovníkem vybrané sociální služby, tedy v konkrétním
domově nebo pečovatelské službě, kterou budeme chtít využívat. O přijetí nerozhoduje délka podání žádosti, ale
nezbytnost pomoci.  Podání žádosti a sepsání následné smlouvy předchází vždy sociální šetření, nejčastěji v místě
bydliště žadatele. 

A kolik se za sociální služby platí? Je důležitá výše důchodu?  
O maximální výši denní sazby za tzv. úkony péče nebo za stravování a bydlení u pobytových služeb „rozhoduje“
prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách (vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění).  
Od ledna 2014 za hodinu pečovatelské služby nebo osobní asistence můžeme zaplatit až 130 Kč, za celodenní
stravování 170 Kč a za bydlení v domovech maximálně 210 Kč. Požadovanou částku (bývá i nižší než maximální)
stanovuje konkrétní služba ve svém ceníku a předem o ní zájemce o službu informuje.
K zaplacení nákladů za pomoc dostává občan od státu příspěvek na péči, který je vyplácen ve 4. stupních (nyní
800, 4000, 8000 a 12 000 Kč na měsíc), a to v závislosti na míře požadované pomoci.  Ze svého příjmu (nejčastěji
důchodu) pak hradí uživatelé pobytových služeb náklady za ubytování a stravu.  Nižší příjem důchodu se zohled-
ňuje snížením úhrady za bydlení, ale také se zvažuje možnost finanční spoluúčasti blízkých osob. 

Mgr. Martina Pavelková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO

Ještě několik čísel k projektu Divadlo roku zve seniory
Díky projektu Komorní scény Aréna a Nadaci ČEZ jsme zhlédli od září 2015 do 1. února 2016 čtyři představení - viz tabulka.

Datum   inscenace   počet lístků       cena 

19. 09. 2015   Hráči    38    5 320 Kč

23. 10. 2015   Slyšení    29    4 060 Kč

17. 11. 2015   S nadějí, i bez ní    48    6 720 Kč

22. 1. a 1. 2. 2016   Penzion pro svobodné
  pány

   68    9 520 Kč

Celkem   4   183  25 620 Kč

Na základě zájmu získaly zdarma:  ZO 05 celkem 83 lístků za 11 620 Kč, ZO 09 celkem 49 lístků za 6890 Kč. (Hodnota
vstupenky byla 140 Kč.) Lístky zdarma obdržely i další základní organizace MěO SD ČR - ZO 07, ZO Martinov, ZO 04 aj. 
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Fotografické ohlédnutí za některými našimi aktivitami v uplynulém roce

Koncem roku pořádala MěO SD ČR sou-
těž o nejlepší pomazánku.                     ►

1.  cenu za  nejchutnější  výrobek  získala
Šárka Remiášová ze ZO 02 (vpravo).

ZO 05 měla na svém mikulášském po-
sezení vzácnou návštěvu. Kdože to byl?

Členové výboru MěO blahopřáli S. Kaš-
tovskému  k významnému život.  jubileu.

Kačeři  zamířili  za  hledáním kešek  také
do romantického Štramberka a okolí.

Členové ZO 09 se na Vánoce naladili
ve stylové Vlčárně v obci Pstruží. 

(ko), foto Daniela Prošková, Ludmila Vrbová

Jubilanti v 2. 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

4 Zavadilová Věra 01 5 Rubáčová Anna 01 5 Ing. Konečná Eva 10
4 Zachová Františka 02 5 Arnold Petr 04 5 Makarová Kateřina 11
4 Hažíková Anna 04 5 Palgutová Olga 04 5 Mitych Antonín 11
4 Babišová Jiřina 05 5 Svobodová Josefína 04 5 Špačková Ludmila 11
4 Hlaváčová Vlasta 05 5 Španíková Jindřiška 05 6 Lasotová Naděžda 05
4 Rusová Jana 05 5 Němcová Zdeňka 05 6 Rykrová Jindřiška 05
4 Zámečníková Dagmar 05 5 Vyplelová Jana 05 6 Lassová Marie 09
4 Hrnčárková Drahoslava 09 5 Zajícová Zdeňka 05 6 Keresteszová Anna 10
4 Koloczek Albín 09 5 MUDr. Krátká Sijka 06 6 Ing. Gornisiewicz Arnošt 11
4 Kapustová Jarmila 10 5 Sommerová Marie 06 6 Hronová Květa 11
4 Rafaj Oldřich 10 5 Blažková Monika 09 6 Námešná Dana 11
4 Kasanová Božena 11 5 Lukavský Antonín 09 6 Plotica Antonín 11
4 Piroš Ladislav 11 5 Valošková Miloslava 09 6 Konvicová Antonie 12
4 Paskerová Eva 12 5 Zajončková Miroslava 09 6 Musálek Jaromír 12

Zveřejňujeme jména těch, kteří slaví půlkulaté nebo 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 2016

  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.
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	ZO 02 okouzlili Lucemburkové
	Dům umění v Opavě pořádal do 28. února výstavu Magičtí Lucem-burkové. Šlo o 1. projekt letošního roku k 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV. To jsme si nemohly nechat ujít a 10. 2. jsme se rozjely do Opavy. Ocitly jsme se rázem v době, kdy země Koruny české ovlivňovaly dlouhou dobu celou Evropu. Výstava představila období od r. 1308 (kdy nastupil na trůn Svaté říše římské král Jindřich VII. - první Lucemburk) do r. 1437 (kdy jako poslední tohoto rodu umírá Zikmund Lucemburský). Vysta-vené exponáty pocházejí ze soukromé ostravské sbírky, což je unikátní. Díky kopiím jsme mohly nahlédnout do slavné knihovny krále Václava IV., jehož malované rukopisy patřily k nejvzácnějším v pozdně středověké Evropě. Nešlo si nevšimnout, že se na jejich stránkách objevují polonahé lazeb-nice, které prý syn Karla IV. zbožňoval. Nepře-hlédnutelné byly i kopie české svatováclavské ko-runy z Pražského hradu a středověké císařské ko-runy z Vídně, která byla za vlády Karla IV. na Karl-štejně. Vytvořil je turnovský výtvarník a zlatník Jiří Urban. Neodolaly jsme, pořídily pár obrázků. Kro-mě této nádhery byly na výstavě k vidění i roz-měrné modely nejslavnějších staveb rekonst-ruovaných tak, jak vypadaly v době gotiky. Jde zejména o hrady Karlštejn, Točník, Lauf u Norim-berku a katedrálu sv. Víta zobrazenou tak, jak ji nechal rozdělanou stavitel Petr Parléř. Pohledem na tyto modely a na restaurovaný obraz zavraždění sv. Václava, jehož výška 1291 cm odkazuje na rok založení kláštera, jsme opustily výstavu v opav-ském DU. Zamířily jsme ke kostelu sv. Václava, ale to je na další článek. Text a foto Šárka Remiášová
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	Nejmenší zájmová orga-nizace - 07 Kačeři, bi-lancovala první rok čin-nosti. Počtem členů je sice malá, ale její aktivi-ty jsou velmi různorodé. Příprava výletů pro hle-dání keší začíná u PC, kdy přemýšlíme, která místa převážně v Moravskoslezském kraji navštívíme. Hlav-ním plánovačem je Karel Karola, jenž promyslí trasu i od-jezdy. Vybíráme si taková místa, kde jsme ještě nebyli, kde jsou pro nás nové poznatky z historie, přírodovědy, archi-tektury aj. Kromě hledání keší publikujeme články v našem Zpravodaji, v Době seniorů, v Seniortipu i na webových stránkách ústředí SD ČR, a tím propagujeme dobrou práci naší MěO SD ČR. Loni jsme založili kešku Aktivní senio-ři pod označením GC5CZ2J. V popisu této keše (v listingu), uveřejněném na internetu, seznamujeme s MěO SD ČR. Do konce prosince 2015 navštívilo tuto keš téměř 600 keškařů (převážně mladých, kteří zjistili, že naši senioři jsou oprav-du aktivní). Z další činnosti je možno uvést zaučování mla-dé generace (devítiletá vnučka se svou GPS se zúčastnila
	o hlavních i podzimních prázdninách společného hledání pokladů). Vlastními silami jsme si vymalovali klubovou místnost a přilehlou chodbu v sídle MěO. Z podílů člen-ských příspěvků jsme vybavili naši ,,Badatelnu“ závěsem, zhotovili velkou nástěnku, na které jsou aktuální informace. Máme své vlastní webové stránky, které jsou hojně nav-štěvovány. (V loňském roce přes 3000 přístupů.)
	K hlavní činnosti ZO 07 lze uvést, že při 47 akcích jsme nalezli přes 442 kešek, převážně v MSK, a každý člen ušel téměř 590 km. Slušná bilance, když pomyslíme, že průměr-ný věk členů je 73 let.
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