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  Vážení přátelé,
 jsem ráda, že jsme prožili úspěšný rok 2015, naplněný též oslavami k 25. výročí založení SD ČR,
na nichž máte i vy podíl svou prací. Do nového roku 2016  přeji vám všem a vašim rodinám pevné
zdraví, štěstí, hodně pohody a radosti ze života.                                    Anna Pinterová, předsedkyně

          Akce, které proběhly 

Krajský Den seniorů v Petřkovicích byl i oslavou 25. výročí Svazu důchodců ČR

Krajská rada Svazu důchodců ČR MSK uskutečnila 3.
října 2015 již 11. ročník Dne seniorů, a to v Kulturním
domě v O.-Petřkovicích.  Záštitu  převzal  senátor  Parla-

mentu ČR  Ing. Jiří Carbol a starosta obce Petřkovice Ivo Mikulica. Senátor byl
po celou dobu konání přítomen a rovněž se na požádání Zlatušky Paršové, před-
sedkyně krajské rady, zapojil do předávání pamětních listů vyhodnoceným čle-
nům (3. foto). Starosta Ivo Mikulica zajistil svého zástupce Rudolfa Šmuhlu. 
Po slavnostním zahájení akce vystoupily děti z MŠ Petřkovice se svým progra-
mem, který  pozorně sledovali všichni přítomní účastníci spolu s doprovodem
dětí. Tento 11. ročník Dne seniorů byl zároveň oslavou 25. výročí Svazu důcho-
dců ČR. Z rukou předsedkyně Zlatušky Paršové a senátora Ing. Jiřího Carbola
obdrželo 51 účastníků pamětní list za aktivní práci pro členy Svazu důchodců
ČR.  Z  naší  městské  organizace  to  bylo  28  jednotlivců  a  pěvecký  soubor
Novobělské  babičky.  Po  předání  ocenění  následoval  kulturní  program,  ve
kterém vystoupily známé Mažoretky z Horní Lhoty a taneční soubor Country

Girls z Petřkovic.                                                                                            Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
 
► 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 4. března  2016!
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Ocenění k 25. výročí založení Svazů důchodců ČR

V roce 2015 si Svaz dů-
chodců  ČR  připomenul
významné  výročí  svého
vzniku. Je potěšitelné, že
ve   stejné   době  zahájila
i ostravská městská orga-
nizace  SD  svou  činnost.
K historii  jejího  založení
se vrátíme v dalších čís-
lech Zpravodaje.
Chceme poděkovat dlou-
holetým,  aktivním  čle-
nům,  kteří  se   zasloužili
o  dobré  jméno  naší  ost-
ravské městské organiza-
ce a obětavě pro ni pra-
covali.
Na  návrh  ZO  a  výboru
MěO SD ČR Ostrava ob-

drželo 29 z nich pamětní list měst. organizace SD ČR Ostrava.
Pamětní list Krajské rady SD ČR Moravskoslezského kraje předal
28 jednotlivcům a souboru Novobělské babičky v Petřkovicích se-
nátor PČR Ing. Jiří Carbol spolu s předsedkyní krajské rady Zlatuš-
kou Paršovou. Seznam těchto členů zveřejníme v příštím Zpravodaji.
Nejvyšší ocenění - pamětní list Ústřední rady SD ČR obdrželi tito
naši zasloužilí členové: Ing. Jaroslav Šala, Anna Pinterová (1. foto),
Stanislav Kaštovský, Zdeněk Kudělka (vpravo 2. foto, s místopřed-
sedy ÚR SD ČR Františkem Práškem a Ivanem Vodákem v pozadí),
dále Ing. Josef Schindler a Vítězslava Máchová. 
Všem oceněným blahopřejeme a přejeme jim hodně zdraví a elánu
do další práce ve prospěch městské organizace SD ČR.

Anna Pinterová, foto archiv

Patříme k nejaktivnějším organizacím seniorů
Krajská  rada  seniorů  MSK uspořádala  1.  října
2015 ve Frýdlantě nad Ostravicí setkání členů u
příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Na akci
přijelo 6 autobusů. V rámci setkání byly exkurze
do Hyundai a Pivovaru Nošovice, kde jsme zhlé-
dli krátký instruktážní film a pak se po 40člen-
ných  skupinkách  vydali  na  exkurzi.  Všichni
jsme zírali, jak je pivovar velký a moderní. 
Po exkurzi jsme vyjeli do věže, kde nás pohostili
výborným Ležákem.  Navodil  příjemnou  atmo-
sféru a  byl  to  dobrý aperitiv  před obědem, po

kterém jsme odjeli do Kulturního domu ve Frýdlantě, kde byl pěkný
kulturní program a vyhlášení nejaktivnějších seniorských organizací
MSK. Máme velkou radost,  že  jsme získali  certifikát  příslušnosti
k nejaktivnějším seniorským organizacím za období od 1. 11. 2014
do 30. 8. 2015.  Za  tímto  oceněním  stojí mnoho práce našich členů
a výboru MěO SD ČR při organizování velkého počtu různých spo-
lečných akcí, zájezdů, rekreací, ale i běžná práce jednotlivých záj-
mových organizací. Naše činnost je velmi pestrá a každý si může
vybrat podle svých zájmů.                   Text a foto Daniela Prošková

Gymnaestráda v Helsinkách
Ve dnech  12.-18.  7.
2015  se  uskutečnila
v Helsinkách 15. svě-
tová  gymnaestráda.
Této nesoutěžní přeh-
lídky se účastní nejen
cvičenci  hromadných  skladeb,  ale  přede-
vším gymnastické skupiny ze všech konti-
nentů. Své skladby předvedlo 21 tisíc cvi-
čenců  ze  49  zemí  světa.  Je  to  obrovská
show. Celý  týden  nepřetržitě  v sedmi  ha-
lách  a  na  pódiích  ve  městě  cvičila  jedna
skupina  za  druhou.  Stejně  tak  na  fotba-
lovém stadiónu se střídaly hromadné skla-
dby. Všichni všem fandí, proto je celková
atmosféra velice radostná.  
Velkým zážitkem byl slavnostní zahajovací
ceremoniál  na olympijském stadiónu,  kde
v r. 1952 vybojoval 3 zlaté olympijské me-
daile Emil Zátopek. Česká výprava v počtu
860 cvičenců nastupovala v bílých bundách
s puntíky v národních barvách s tím rozdí-
lem, že bílé byly orámovány zeleně. 
Po uvítacích projevech následoval hodino-
vý  program  zakončený  mohutným  ohňo-
strojem. Česká obec Sokolská se předsta-
vila v hromadné   skladbě  Heleny  Peerové
a Anny Juřičkové Generation together, kdy
cvičily na jednu hudbu s různým pohybo-
vým obsahem tři generace společně.
Z celkového počtu 360 cvičenců byla 1/3
seniorů a já jsem byla jedna z nich. Strhu-
jící skladba skupiny Queen se zpěvem Fre-
dyho Mercuryho umocnila zážitek jak nás
cvičenců, tak i diváků na tribunách. Na zá-
věr se generace propojily a vytvořily spole-
čný obraz - několik pulsujících srdcí, poté
přechod do větrníků, které vítr roztáčí. Zá-
věrečnou  pyramidu  vytvořili  ti  nejmenší.
Helsinky na nás zapůsobily prostorem, všu-
dypřítomnou zelení a čistotou. Krásně jsme
si zacvičili (3x) a ve volném čase jsme sle-
dovali  vystoupení  jiných  států.  Navštívili
jsme  významné  kulturní  a  historické  pa-
mátky. Poslední den po závěrečném cere-
moniálu jsme se vydali na cestu zpět.  Tak
na shledanou za 4 roky v rakouském Dorn-
birnu na 16. WG.             Marie Valošková

Ve dnech 26. července až 1. srpna 2016
se  uskuteční  rekondiční  pobyt  (6  nocí)
ve  Wellness  Hotelu  Mas*** v Sezimově
Ústí. Cena 5299 Kč včetně dopravy.  Po-
drobnosti na web. stránkách a u vedou-
cích ZO. Přihlášky do konce r. 2015!
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Důležitá první pomoc 
Ať jsme kdekoliv, můžeme být
svědky situací, kdy je třeba po-
skytnout  zdravotnickou  první
pomoc. Z toho důvodu se 7 čle-
nek ZO 05 rozhodlo absolvovat
mini školení, které se 22. října
uskutečnilo  v  Centru  volného
času v O.-Porubě. Zhlédli jsme
i  několik instruktážních  filmů
v  tříhodinovém bloku.  V jeho
závěru  byla  i  praktická  část
spojená s obvazováním vymyš-
lených  zranění  a  poskytnutím
masáže srdce. 
Na akci  nás přihlásila Ludmila
Vrbová, která se o ní náhodou
dověděla.                               ko

Ještě fotky k soutěži
V článku vedle je popsán Spor-
tovní  zábavný  den.  K  němu
další fotky: pár Lenka Pohlud-
ková  a  Jakub  Žabenský  tančí
swing,  níže  sportovní  zápolení
a slavný dort Marušky Ryšavé. 

Sportovní zábavný den v Pustkovci navštívil i starosta

Podzimní 5. ročník Sportovního zábav-
ného dne pro členy a  příznivce MěO
Svazu  důchodců  ČR  Ostrava  se  ten-
tokrát konal nejen pod záštitou starosty
městského obvodu O.-Poruba, ale také
za jeho osobní účasti. Ing. Petr Mihálik
i přes své pracovní vytížení se zájmem
zhlédl soutěžní zápolení našich seniorů
a současně ochotně odpovídal na zví-
davé otázky mnohých zúčastněných (foto dole).  V  úvodu  nás  přišli  povzbudit
k sportovním výkonům studenti Baruška Hrabovská a Ondřej Malina, kteří  za-
tančili  latinskoamerické  tance.  V rytmu  swingu  vystoupil  taneční  pár  Lenka
Pohludková a Jakub Žabenský, členové  Old Town Swing z Frýdku-Místku. Při
zahájení jsme přivítali i zástupkyni firmy Valosum Janu Martínkovou, která nám
v průběhu dne představila produkty zdravé výživy a byla zároveň sponzorkou
dárečků pro naše sportovce. 
Soutěžilo 7 šestičlenných družstev. ZO 04: Marie Pluhaříková, Petr Arnold, Alena Berková,
Anna Babičová,  Helena Jungová,  Pavla Vašíčková,  ZO 05: 1.  družstvo -  Marie  Ryšavá,
Marie  Julinová,  Eva  Kotarbová,  Ludmila  Částková,  Jaroslava  Keselyová,  Melánie
Kusynová a 2. družstvo - Otakar Řeháček, Karla Dostálová, Jaroslav Gřeš, Vlasta Chlupatá,
Ludmila Vrbová, Jiří Vyplel. ZO 09: Marie Šubertová, Vratislav Done, Ludmila Kašparová,
Jana  Lapčíková,  Marta  Petrová,  Jindřiška  Grochalová.  ZO  12:  1.  družstvo  -  Vlasta
Závadská, Bohumila Javůrková, Dana Kuberská, Marie Nožičková, Ludmila Stebeláková,
Marie  Šimíková,  2.  družstvo  -  Jaroslava  Schaumannová,  Vlasta  Kotalová,  Miroslava
Kutějová, Karel Robenek, Eva Řepíková, Šárka Staňová, 3. družstvo - Pavel Klímek, Josef
Ďurák, Zdeňka Ďuráková, Ludmila Kanátová, Zdeňka Klímová, Vlasta Pučková.  
Soutěž řídil Miloslav Hrdina, zkušený cvičitel ASPV TJ Sokol Pustkovec. Sou-
těžící zápolili s velkým nadšením a nasazením sil v 10 disciplínách. Atmosféra
byla výborná, družstva se navzájem povzbuzovala a také hosté na tribunách je
podporovali.  O vyhodnocení výsledků jednotlivých disciplín se staralo 6 roz-
hodčích z TJ Sokol Pustkovec. Před sečtením bodů a vyhlášením výsledků si ně-
kteří pod vedením zkušené cvičitelky Radky Dokoupilové zacvičili. Pak nastal
slavnostní okamžik,  na který všichni  soutěžící  s napětím čekali:  1.  místo ob-
sadilo družstvo ZO 12 s  vedoucí Jaroslavou Schaumannovou (1. foto), 2. místo
získal tým  ZO 09  vedený Marií Šubertovou  (2. foto) a na 3. místo dosáhlo
družstvo ZO 05 pod vedením Otakara Řeháčka (3. foto). Všichni soutěžící ob-
drželi diplom a od sponzorky Jany Martínkové
dáreček,  družstva  umístěna  na  1.  až  3. místě
také sladkou odměnu.
Marie Ryšavá, vedoucí ZO 05, upekla pro ,,svo-
je“ soutěžící a příznivce této ZO vynikající dort.
Poděkování patří soutěžícím i fandícím členům,
stejně Pavle Srubkové za vzornou přípravu jed-
notlivých disciplín a celému kolektivu rozhod-
čích za dohled nad regulérnosti boje.    Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Zájezd do Polska s názvem Za krásami okrasných zahrad a parků
Autobusový zájezd v roce 2015 nám připravila kolegyně
Maruška Valošková pod názvem Za krásami okrasných
zahrad  a  parků.  Obdivovat  krásu  květin,  keřů,  jezírek
jsme se vydali v měsíci nejpříhodnějším - máji. Dne 20.
května  jsme v Českém Těšíně  přejeli  státní  hranici  do
sousedního  Polska.  První  zastávkou  bylo  zahradnictví
Pudélko v Písařovicích. Prohlídkou zahradní architektury
všem zazářily oči při pohledu na kvetoucí rododendrony,
azalky, první posly charakterizující jaro. Pavilonky, skal-
ky a jezírka posazené mezi těmito kvetoucími keři ne-
nechaly nikoho na pochybách, že je vskutku co obdivovat. Následně jsme se přesunuli
do dalšího, plochou ještě většího zahradnictví Kapias v Gočalkovicích. Spousta laviček
nám nabídla odpočinek s výhledem na kvetoucí zahradu. Většina z nás neodolala a ně-

co z té kvetoucí, či stále zelené krásy  v zahradnictví koupila. 
Poslední větší zastávkou bylo městečko Pština - klenot horního Slezska. Říká se, že je to polský Versailles. Přilehlý
park i zámek skutečně Versailles připomíná. U zámku je památkově chráněné staré město, kde se dochovalo stře-
dověké urbanistické řešení. Centrem je náměstí obklopené měšťanskými domy, radnicí
a kostely, na něm lavička s kněžnou Daisy (nejslavnější obyvatelkou pštinského zám-
ku). Prošli jsme se i krásným přírodním romantickým zámeckým parkem s množstvím
vodních ploch a vodního ptactva a prohlédli zubry v oboře. 
Hlavní pamětihodnost Pštiny - zámek - se významně zapsal do dějin Evropy 20. století.
V letech 1914-1917 byl sídlem císařského vojenského štábu německé armády a ně-
mecký císař spolu s generálem Erichem von Ludendorffem a maršálem Paul von Hin-
denburgem zde rozhodovali o dalších osudech Evropy.  Zámek byl v roce 1996 oceněn
prestižní cenou Europa Nostra za počin v oblasti památkové péče. Krásná příroda a slunečné počasí přispěly k dobré
náladě všech účastníků zájezdu.                                                                           Text a foto Šárka Remiášová ZO 02

Náš oheň plápolal tentokrát u Myslivny
Jako  každý  rok  i  letos
jsme  se  domluvili  na
společném  opékání  pár-
ků a masíčka v přírodě.
Ono  to  pak  líp  chutná.
Doufali  jsme,  že  nám
počasí bude přát a stalo
se.  Toto  setkání  se  ko-
nalo 15. 9. 2015. Usku-
tečnilo se ale na novém
místě,  sice  v  O.-Porubě
v  areálu  tamní  známé
hospody  Myslivna.  Dří-
ve  jsme  jezdili  do  res-
taurace Na Kmínku, kte-
rá  se  nacházela  v  obci
Studénka. 
Po cestě k Myslivně bylo
zapotřebí nasbírat  dřevo
a  roští.  Zapojit  se  měl
každý.  Nebyl  to  prob-

lém,  takže  po  příchodu  na  vyhlédnuté  místo  oheň  za  chvíli
plápolal. Bylo  nás  31  členů  ZO 05 a myslím, že se akce vy-
dařila k spokojenosti nás všech zúčastněných. Dobré jídlo jsme
zapili pivem zakoupeným ze společných peněz, které si šetříme
v klubu z prodeje kávy.                  Text a foto Ludmila Vrbová

Soutěž Co víš, co znáš
Věřte, nevěřte, ale je to tady. Výsledky již 12.
ročníku vaší oblíbené soutěže Co víš, co znáš. 
V  pěkném  sále  po  rekonstrukci  v  Domě  dětí
a mládeže v O.-Porubě se 23. 9. 2015 sešlo 9
dvoučlenných družstev, aby mezi sebou pomě-
řily  své  vědomosti  z  různých  oblastí  života.
Soutěžní  komise  měla  tentokrát  nelehký  úkol,
dbát  na  kontrolu  správných  odpovědí  soutě-
žících dvojic, protože jejich vědomosti byly vy-
nikající.  O  první  a  druhé  místo  tentokrát  bo-
jovaly  členky  ZO  02.  Zvítězily  Šárka  Re-
miášová a Ludmila Vicherková, 2. místo získaly
Helena Gálová a Anna Golbrichtová a třetí vy-
bojovaly členky ZO 05 Jana Vyplelová a Irena
Zdrálková.   Všichni  soutěžící  obdrželi  diplom
a malé  pozornosti  od  sponzorů.  Blahopřejeme
výherkyním, ta-
ké  všem soutě-
žícím děkujeme
za aktivitu a os-
tatním  účastní-
kům za  podpo-
ru  svých  druž-
stev. Těšíme se
na 13. ročník!

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Dovolenou v Perné na jižní Moravě si možná zopakují
Tuto  dovolenou  (28.  9.  až  2.  10.  2015)  jsme  si
vybrali na doporučení Lidušky Částkové, která nám
o svém rodišti vyprávěla tak hezky, že jsme se chtěli
do těch míst podívat. Vedoucí ZO 05 Maruška Ry-
šavá ráda pro nás zajistila vhodné ubytování v pen-
zionu  U  Jessyho.  Ještě  ale  před  naším  odjezdem
byla  v  okolí  Pálavy  Trudka  Kulhánková.  Ta uby-
tování a podrobnosti probádala a potom bylo zcela
jasno. Pojedeme!
Jelo nás 25 členů ZO 05 vlakem z O.-Svinova do
Břeclavi a pokračovali jsme autobusem až do Perné,
kde už to naštěstí nebylo daleko do penzionu. Uby-
tovali jsme se, malinko odpočinuli a už odpoledne
jsme se vydali na prohlídku okolí. Prošli jsme Per-
nou, dále byla Klentnice, Sirotčí hrad, na který jsme se museli trošku vyšplhat. Počasí nám přálo, a to celý pobyt.
Na zpáteční cestě jsme se stavili ve sklípku na burčák a večer ještě
příjemně poseděli v hospůdce U Jessyho. Navštívila nás paní Anežka,
sestra Lídy Částkové. Napekla nám plnou mísu výborných koláčků, po
kterých se jen zaprášilo. Patří jí velké poděkování.
Druhý  den  -  Lednice.  Prošli  jsme  si  zámeckou  zahradu,  prohlédli
skleník a šlapali jsme až k minaretu. Zpět nás většina šla pěšky, ale
starší dámy se svezly koňským povozem... Třetí den - Mikulov. Čekal
nás sluníčkem prosvícený, městečko jako na dlani, když jsme vyšla-
pali na Svatý kopeček. Prošli jsme 14 zastavení až k Božímu hrobu.
Čtvrtý den - Děvín, Dívčí hrad a Pavlov. Do Pavlova jsme šli všichni
pěšky, zpět pak autobusem. Tentokrát to bylo hodně do kopečka, k hra-
du si mnohá z nás musela pomoci i po kolenou. Všechny jsme ale tu
náročnost zvládly a byly jsme šťastné!
Pátý den osmnáct zúčastněných jelo už ráno domů a sedm, co zůstalo, šest žen a jeden ochránce - Pepa Běnek,
jsme si ještě udělali procházku v okolí, nakoupili víno a po třinácté hodině jsme se rozloučili. Dovolená krásná.
Shodli jsme se na tom, že za dva roky se do těchto míst zase rádi podíváme.               Text a foto Ludmila Vrbová

Zářijový zájezd přinesl i hledání hub z autobusu 
Základní  organizace  05  a  09  a  jejich  čtyři  hosté  vyjeli  22.  září  2015  na  společný
jednodenní výlet, který opět připravil zkušený turista a organizátor Pavel Medňanský.
Vybírání potřebných peněz a další administrativu zase bravurně zvládla Anna Žídková.
Celkem 46 účastníků  zájezdu  dojelo  už  po ránu na Bumbálku, kde je čekala první ká-
va z bufetu pana řidiče Vávry. Tam se velká skupina lidí rozdělila na dvě menší. 
První skupinka se vydala na vrcholovou túru na trase: Bumbálka, chaty Masarykova  a
Kmínek,  Makov. Ušli  asi  7 km a ,,velel“  jim Jiří  Vyplel.  Cestu v krásné přírodě si
patřičně užili. 

Druhá skupinka včele s Pavlem Medňanským odjela autobusem do Makova, část těchto výletníků se pak vydala pěš-
ky do středu obce a další pak zvolili alternativu ,,hore kopcom, dole kopcom, hore kopcom ...“, ke které je přiměla

houbařská vášeň. Našlapali přitom asi tři kilometry. 
V restauraci Polana si pak mohli zájemci vybrat oběd.
Mnozí  neodolali  cukrárně,  tamním ,,kremeším“ a ji-
ným sladkostem či kávičce. Ve 14 hodin byl dán po-
kyn naplnit zbývající plán zájezdu: zastávka Konečná

a chata Doroťanka. Někteří šli k místu určení 4 km pěšky a jiní zvolili do-
pravu autobusem. Tím to prý bylo také hodně zajímavé. Autobus jel vel-
mi pomalu špatnou lesní cestou a to přineslo raritu: hledání hub z okna
autobusu. Řidič neodolal a doběhl si pro dva veliké pravé hřiby. 
Celý den nás doprovázelo slunečné počasí a nádherná příroda Beskyd, vše jako stvořené právě pro naše turisty a ti si
všechno náležitě vychutnali.                                                             Anna Žídková, Eva Kotarbová, foto Jiří Vyplel
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Komorní scéna Aréna je pro nás překvapením
Málokdo z členů měst-
ské  organizace  SD ČR
v Ostravě  dříve  chodil
na představení nejmen-
šího  a  nejmladšího  os-
travského  divadla  –
Komorní  scény  Aréna.
Z  dlouholetého  zvyku
jsme  se  zajímali  větši-
nou o inscenace Národ-
ního  divadla  morav-
skoslezského  v  Ostra-
vě.  Situace  se  ale  od

podzimu 2015 změnila.  Stalo se  tak  díky projektu  Divadlo  roku zve
seniory,  který  realizuje  ostravská  Komorní  scéna  Aréna  s  finanční
podporou Nadace ČEZ. Uvedená divadelní scéna nám nabídla zdarma
vstupenky na své inscenace. Bylo to překvapení a z neznalosti reper-
toáru a uměleckého směřování tohoto divadla mnozí tuto nabídku přijali
s menší nedůvěrou. Co když budeme chodit na propadáky?! Tahle myš-
lenka byla ovšem brzy zapuzena.  Již první inscenace,  na níž  šli  naši
členové v září 2015, se velmi líbila. Jednalo se o uvedení Gogolovy ko-
medie Hráči. Je v repertoáru divadla od února roku 2013.
Komorní scéna Aréna se na seniory pěkně připravila. Vyhradila jim prv-
ní čtyři řady, takže měli dokonalý kontakt s herci. Zcela jiný, než tomu
bývá u velkých divadel. My jsme seděli na sedátkách a řada studentů
měla místa na schodech hlediště, které bylo zcela zaplněno. I to některé
z nás udivilo.  
Brzy jsme se také dozvěděli, že ,,divadelní soubor se za dvacet let své
existence vypracoval na špičku českého divadelního světa. Důkazem je
řada prestižních ocenění  –  Ceny Thálie,  Ceny Alfréda Radoka,  Ceny
Českého  divadla,  Cena  Marka  Ravenhilla  a  další, jež divadlo získalo
v posledních letech a které korunovala cena nejvyšší - titul Divadlo roku
2013 pro nejlepší divadelní soubor v České republice.“ 
Postupně jsme si uvědomili,  že nejmenší ostravské divadlo patří kva-
litou svých inscenací k špičce v naší republice. 
V říjnu jsme měli možnost vidět hru Tomáše Vůjtka Slyšení. Autor v ní
vytvořil fiktivní postavu nacisty Eichmanna, hlavního strůjce genocidy
Židů. V hlavní roli jsme mohli obdivovat Marka Cisovského. 
Další představení, na něž získala ostravská městská organizace SD ČR
zdarma vstupenky, má název S nadějí, i bez ní. Je to titul, který bývá
velmi často vyprodán. Autorem hry je opět Tomáš Vůjtek. Přibližuje v ní
životní  osudy  Josefy  Slánské,  vdovy  po  popraveném  prvním  tajem-
níkovi KSČ Rudolfu Slánském. Postavu Josefy hraje Alena Sasínová-
Polarzcyk (na fotografii nahoře). V této roli je nezapomenutelná.

Ředitelka Komorní scény Aréna Renáta Huserová uve-
dla: "Projektem Divadlo roku zve seniory chceme před-
stavit svou práci i těm, kteří se z nejrůznějších důvodů
obávají  samostatných  návštěv  divadla.  Díky  Nadaci
ČEZ a jejímu grantu získalo divadlo možnost pozvat se-
niory do Komorní scény Aréna s tím, že jim bude uhra-
zeno vstupné, a těm, kteří projeví zájem, bude zajištěna
bezpečná přeprava do divadla i zpět domů."

Těšíme se na další inscenace ,,Arény“ a patrně si řada z nás vstupenku
do divadla také ráda koupí, až uvedený projekt skončí.    

Eva Kotarbová, foto archiv divadla

Zapojte se do projektu!
V roce 2014 jsme začali  zachycovat  vaše
vzpomínky v projektu Paměť Ostravy. Rádi
ve sbírce pokračujeme a tentokrát vyhlašu-
jeme téma Čtení v Ostravě. Pamatujete si,
kam  jste  chodívali  pro  knihy?  Jak  vypa-
dala právě ta vaše knihovna? Jaká byla paní
knihovnice?  Co  zvláštního  si  z  knihovny
dodnes vybavujete? Máte nějaké fotografie
z té doby?  Jaká kniha pro děti vám utkvěla
v paměti  do dnešních dní? Lze srovnávat
knihovny vašeho dětství a dnešní? 
Velmi nás zajímá vaše zkušenost ze života
v  Ostravě  ve  spojení  s  cestami  za knižní
a čtenářskou kulturou.
Pište a noste své zapsané vážné i nevážné
vzpomínky do ústředí či kterékoli pobočky
Knihovny města Ostravy, nebo posílejte na
naši mailovou adresu: kmo@kmo.cz.
Ozvěte se a také natočíme vaše povídání na
diktafon.
Termín? Příspěvky budeme přijímat a zpra-
covávat  průběžně,  první  uzávěrku  prove-
deme k 28. 2. 2016. Společně se sejdeme
na  slavnostním  setkání  u příležitosti  Dne
ostravských čtenářů ve čtvrtek 31. 3. 2016.
Výsledky  naší  spolupráce  budou  posléze
zpřístupněny  na  všech  pracovištích KMO
a potěší tak současné čtenáře. 
Co více: pomůžete nám zmapovat v archi-
vech nezachycené všednodenní dějiny naší
knihovny. Těšíme se na spolupráci s vámi. 

Vaše Knihovna města Ostravy
___________________________
Dárek ostravského výstaviště 

Jistě jste si v  klubovně všimli obrázků ba-
bičky a dědečka,  které zhotovily děti  MŠ
Holubice -  třída Motýlci.  Je to kolektivní
dílo 28 dětí na téma Šťastné stáří. Obrázky
jsou  zajímavé  i  vepsanými  vtipnými  vý-
roky  školáčků,  jak  vidí  své  prarodiče.  Je
z nich cítit láska, kterou vnoučatům dává-
me.  Tyto dva obrazy nám předalo Výsta-
viště Černá Louka, kde se konala výstava
Život  bez bariér. Rádi  si  je  nějakou dobu
ponecháme a  pak  předáme jiné  seniorské
organizaci. 

Text a foto Daniela Prošková
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Jsme rádi, že jsou mezi námi

Stanislav Kaštovský

Stanislav  Kaštovský  vy-
konával řadu funkcí v se-
niorském hnutí. V letech
1999  až  2005  pracoval 
v  Ústřední  radě Svazu  důchodců,  byl
spoluzakladatelem Koordinačního centra
seniorů  Ostrava,  podílel  se  na  činnosti
podskupiny  seniorů  pro  volnočasové
aktivity  při  zpracovávání  Komunitního
plánu  centra  sociálních  služeb  na  roky
2006-2009 a další léta.
Volnočasové  aktivity  stále  podporuje.
V dokumentech prosazuje, aby byly po-
važovány za neoddělitelnou činnost  so-
ciální a zdravotní péče o seniory. 
Od r. 2001 je členem Krajské rady Svazu
důchodců Moravskoslezského kraje. 
V létech  2002-2008 byl  předsedou naší
městské  organizace  SD  ČR  v  Ostravě,
ale  z důvodu  dvou  infarktů  požádal  na
radu  lékaře  o  uvolnění  z  této funkce.
Nyní, pokud mu to vážné rodinné důvo-
dy dovolují, se zúčastňuje schůzí výboru
a  pomáhá  svými  radami,  které  při  své
dlouholeté práci získal. 
Za aktivitu a činnost v seniorském hnutí
mu udělili 27. října 2004 primátor města
Ostravy Ing. Aleš Zedník a Centrum pro
komunitní práci Moravskoslezského kra-
je při příležitosti Dne české státnosti po-
děkování za obětavou práci pro občany
statutárního města Ostravy. 
V anketě  Senior  roku,  kterou  vyhlašuje
statutární město Ostrava, obdržel 3. lis-
topadu 2010 pamětní list. 
Při příležitosti 20. i 25. výročí založení
Svazu důchodců ČR obdržel pamětní list
i od Ústřední rady SD ČR za dlouholetou
a obětavou práci pro tento svaz. 
Není toho málo, co pro seniory udělal. 

To je profil Stanislava Kaštovského, kte-
rý se 21. prosince 2015 dožije krásných
90 let. 

Přejeme Stanislavu Kaštovskému:
pevné zdraví, neutuchající elán a hod-
ně sil i pro další práci v naší ostravské
městské  organizaci  Svazu  důchodců
České republiky.

Rozjásaná Turzovka a srpnové Setkání na hranici
Setkání na hranici se tentokrát
uskutečnilo dne 22. 8. 2015 na
území  našich  slovenských ko-
legů a přátel - také seniorů, a to
v  Turzovce.  Přivítali  nás  jako
obvykle  velmi  srdečně  v  pře-
krásném letním areále. Organi-
zátory  tohoto  setkání  důchod-
ců kraje  Žilina podpořili  i  za-
stupitelé města Turzovka. 
Předsedkyně  okresní  organi-
zace  Jednoty  důchodců  přiví-
tala  všechny přítomné a představila  hosty:  MUDr. Vierku Belkovou,
zástupkyni starosty, poslance za VUC  Žilina PhDr. Jaroslava Veličku.
Dr. Michal  Kotian přivítal  předsedu SD ČR Ing. Oldřicha Pospíšila,
předsedkyni  Krajské  rady  SD  ČR  MSK  Zlatušku  Paršovou  a  nás
seniory z Moravskoslezského kraje, ze Slovenska a také z Polska, kteří
se setkání zúčastnili poprvé a přijeli z Bielsko Biale. Po přivítání vy-
stoupily  děti  ZŠ  Turzovka,  navazovala  vystoupení  jednotlivých  pě-
veckých  a  tanečních  souborů,  jichž  bylo  jedenáct.  Moravskoslezský
kraj reprezentovaly, a měly obrovský úspěch, Mažoretky z Horní Lhoty.
Polští účastníci předvedli  kabaretní program. 
Bylo  pamatováno i na občerstvení účastníků, kterých bylo asi tři sta. Je
třeba nyní poděkovat  organizátorům  za  velmi dobře  připravenou akci
a začít zajišťovat další setkání, jež proběhne opět v našem kraji.

    Stanislav Pintera, foto Daniela Prošková

Kačeři se překonali
Často chodíme na kešky po lehčím terénu. Tentokrát nám BUBO2 při-
pravil trasu na Gírovou a ještě kousek dál za vrchol. Od rána nám po-
časí nepřálo. Při cestě jsme zase ,,lovili“, zajímavá byla keška u sesuvu
hornin.  Důsledkem intenzivních vodních srážek od  16. do 18. 5. 2010
došlo  v  oblasti  Beskyd  k  sesuvu  horniny  pod  Gírovou  v  ploše  asi
800x400 m v nadmořské výšce 700 až 500 m. Jedná se o mimořádnou
geologickou událost v období 100 let na území ČR. Naštěstí posuv hor-
nin se odehrál mimo obydlené území. V mlze rozsah obrovské díry ne-
byl dobře vidět, ale i tak to byl hrůzostrašný pohled. 
My jsme se ještě vydali hledat kešku Čertův mlýn, která leží 3 minuty
chůze bukovou alejí po pěšině od chaty Gírová. Podle pověstí staro-
usedlíků zde sídlili čerti a čarodějnice. Na jednom skalním bloku je vi-
ditelný otisk ,,čertova kopyta“. Keška je umístěna v jedné jeskyni. Do-
poručujeme se tam podívat, ale jen zdatným turistům. Stačí i pohled
shora.   Keška Gírová ležela až na vrcholu a vyšplhat se tam nebyla
procházka  růžovým  sadem.  Byla  nádherná  -  velká  nerez  termoska
obsahovala i travelbag (věc, která má své číslo a keškaři ho přenášejí
po celé zeměkouli).  Náš Pinokio -  viz foto,  už prošel a proletěl  kus
světa. Jen jeho přání dostat se do Říma se mu ještě nesplnilo. 
Nám stačilo dostat se zpět na nádraží do Mostu u Jab-
lunkova. Ušli jsme 14,1 km a vystoupali do výšky 837
metrů.  Podle  profilu  trasy  je  vidět,  že  jsme  dostali
zabrat, a to náš průměrný věk 72,5 roků naznačuje, že
už nejsme žádní mladíci a mladice. Jsme rádi, že nám
to ještě šlape.    
                                                                  Text a foto Daniela Prošková
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Důchodkyně nestřílejte
Marcela Mlynářová

Humorné  příběhy  z českého  prostředí
nám  ukazují,  že  dnešní  důchodkyně  již
nejsou ony pověstné babky v šátku. Šmrn-
covní  ženské,  které  mají  své  záliby
a koníčky, žijí  život po svém a překvapí
tak mnohdy své okolí. 

Prostá pravda
Jodi Picoultová

V pensylvánském  městečku  Paradise
se najde mrtvé novorozeně. Pátrání po
vražedkyni vede až do náboženské sek-
ty Amišů, žijících prostým životem bez
přijímání technického pokroku. Ukáže
se, že není vše tak čisté, jak se zdá. 

Měděný jezdec
Paullina Simonnsová

Román z  2. svět. války začíná napadením
Sovětského  svazu.  Na  pozadí  válečných
událostí se rozvíjí milostný příběh Taťány
a  Alexandra,  který  překonává  nemožné:
obléhání Leningradu, hlad, lidskou zášť...
Pokračování v dalších dílech. 

Ostrov
Victoria Hislopová

Mladá Alexis hledá minulost své rodi-
ny a pátrání ji zavede na ostrov Spina-
longa, kam obyvatelé blízkého ostrova
Plaky odváželi příbuzné, jež onemoc-
něli leprou. Odkrytí dávných tajemství
má nečekaný vliv i na současnost. 

Nabídku připravily knihovnice KMO z poboček Michálkovice a Radvanice. 

Jubilanti v 1. 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

1 Doležalová Gertruda 04 1 Mitychová Jarmila 11 2 Ogrocki Jaroslav 10
1 Halamíčková Růžena 04 1 Musálková Milada 12 2 Dobešová Miroslava 12
1 Jungová Helena 04 2 Březinová Gerda 01 3 Broďáková Anna 01
1 Sivková Jana 04 2 Gerlochová Anna 02 3 Starková Jiřina 04
1 Tesařová Ludmila 04 2 Ing. Šala Jaroslav 02 3 Vyorálková Vlasta 04
1 Běnek Josef 05 2 Vytisková Jindra 02 3 Ing. Schindler Josef 06
1 Gřešová Růžena 05 2 Londýnová Jaroslava 04 3 Ing. Rolčíková Eva 06
1 Grosmanová Libuše 06 2 Šokalová Věra 04 3 Ing. Kašparová Ludmila 09
1 Solánská Květoslava 06 2 Štiťáková Zdeňka 04 3 Šostáková Jiřina 09
1 Karola Karel 07 2 Rohlová Mária 05 3 Ing. Vyležík František 09
1 Suchar Josef 09 2 Sladovníková Blažena 05 3 Karnufková Jarmila 11
1 Svatošová Eva 09 2 Ing. Prošková Daniela 07 3 Kokešová Hana 11
1 Chovancová Jana 10 2 Matrasová Miroslava 08 3 Kokešová Marie 11
1 Jeseňáková Jarmila 11 2 Magnusková Alena 09 3 Stebelák Ivo 12

Zveřejňujeme jména těch, kteří slaví půlkulaté nebo kulaté jubileum, dále všechny jubilanty nad osmdesát let. 
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