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Možná máte rádi právì jaro, ten optimistický èas, kdy se pøíroda probouzí a znovu ožívá po
dlouhé a tuhé zimì. Rozmrzlý led na rybníce plném ryb, svìží vlhká vùnì jehliènatého lesa,
hromady luèních kvìtin, toulky po polích a loukách - to vše ve vás mùže
evokovat
bøezen
2003
Roèník V
myšlenka na jaro.
Ano, jaro, období snìženek, jasnì zelené trávy a krátkých sukní. Aèkoliv to mùže znít
neuvìøitelnì, i tak civilní a pøíjemná vìc jako je jaro má své definice a pøesná urèení, a to
hned nìkolik. Urèitì nejznámìjší je definice z pohledu astronomického, kdy je jaro urèeno
jako období mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Letos se jara doèkáme 21.
bøezna ve 3 hodiny a 2 minuty ráno - pokud na ten okamžik budeme ochotni èekat! Ale
kdoví(?), napøíklad nìkteøí døíve narození již takové dobré spaní nemají a èas kolem tøetí
hodiny po pùlnoci znají moc dobøe. To však není pøíznak jara, nýbrž pøíznak životního
podzimu. Ale zpátky k jaru. Je skryto v lùnì pøedcházejících roèních období. Aby zrno
mohlo vzejít na jaøe, musí se zasít už v pøedešlém létì nebo na podzim. Pøíroda je
moudrá. Srnèí si dokonce dává pozor, aby plody høíšného èervence netrpìly za
nezodpovìdnost rodièù nìkdy v lednových mrazech, a tak si srneèky vymyslely bøezost
utajenou až do listopadu. Co by za to èlovìk dal, aby mohl to své jaro, které znamená
pøedevším nový život, alespoò trochu ovlivnit. Ale vìtøe, mùže! Èlovìk musí s léty stále
intenzivnìji naslouchat, dívat se, pøivonìt si prostì vnímat ten nepøetržitý zázrak pøírody.
Jsme její souèástí a tak si jej vychutnejme, pokud dokážeme být tiší a pokorní. Pak urèitì
objevíme jaro každý sám v sobì, bez ohledu na vìk a v každé roèní dobì, øeèeno s
básníky…
Redakce
JAK DÁLE (?)
Ing. Jiøí Carbol: Pochvala je jednoznaènì na místì.

Jak dále s domovy pro seniory?
„Jsme si vìdomi, že souèasný
systém financování není zrovna
nejspravedlivìjší vùèi zaøízením
tohoto typu, jejichž zøizovateli jsou
obce a mìsta,“ øíká námìstek
hejtmana, Ing. Jiøí Carbol.
„V našem pøípadì dostáváme na jejich provoz úèelovou
dotaci od státu. Mìsta dostanou pouze dotaci na lùžko,
která letos èiní pøes 60 tisíc Kè na klienta za rok a dále
pøíspìvek od ubytovaných obèanù. Zbývající èást nákladù
musí pokrýt pøíspìvkem zøizovatele. Ne každá obec èi
mìsto jsou natolik bohaté, aby mohly postupovat stejnì.“
V souèasné dobì se však nepøedpokládá, že by provoz
„cizích“ domovù dùchodcù hradil jakýmkoli zpùsobem kraj.
„Na nìco takového nemáme bohužel vlastní daòové
pøíjmy,“ dodává Ing. Carbol.

. „Na druhé stranì se vùbec nebráníme myšlence, že by
naše zaøízení mohla pøejít pod správu jednotlivých mìst a
obcí. Tamnìjší úøedníci by o jejich chodu i obsazování
nejspíš mohli rozhodovat se znalostí místních podmínek.“
Obsazování domovù dùchodcù je skuteènì problémem,
nebo je v nich málo míst. Populace všeobecnì stárne a
jen v Ostravì nemùže být z kapacitních dùvodù
uspokojeno pøes pìt tisíc zájemcù.
Co by se dalo tìmto lidem poradit?
Ing. Jiøí Carbol: „Je to hlavnì vìc mìstské politiky a proto
mohu dùchodcùm pouze popøát osvícené zastupitelstvo,
které bude podporovat výstavbu dalších domovù a
pensionù. Až bude mít kraj v pøíštím roce vlastní daòové
pøíjmy, budeme se snažit vytvoøit vlastní program podpory
tìchto zaøízení. Zatím mohu jen podìkovat jejich
personálu za obrovský kus záslužné práce a za vstøícnost,
kterou jsem vidìl pøi svých prùbìžných návštìvách.
Opravdu, domovy dùchodcù se samovolnì mìní na
zdravotnì-sociální ústavy a to klade na jejich personál èím
dál vyšší nároky. Pochvala je tady jednoznaènì na místì.“
(di)

Pozor soutìž!

PØÍTEL, SPOLEÈNÍK A RÁDCE DØÍVE NAROZENÝCH

Soutìž s cestovní kanceláøí VÍTKOVICE TOURS:
Máte zajímavé fotografie z Vaší dovolené na Jadranu? Zažili
jste zajímavé pøíhody bìhem Vašeho pobytu u moøe v
Chorvatsku nebo døíve, v dobì bývalé Jugoslávie?
Zúèastnìte se naši soutìže!

ètìte na stranì 8...

2 strana

SeniorTip èíslo I / 2003
TIP NA VÝLET

Roèník V

....za tajemstvím
krevelové Venuše
V tichu muzea se rozléhaly naše hlasy a zvuky
našich krokù. Opatrnì
jsme se blížili k nevelké
skøíòce, v jejíž èelní stìnì
byl malý otvor. Lampièka
ukrytá uvnitø skøíòky osvìtlovala nìkolik cm vysokou
sošku ženy vyøezanou z
krevelové rudy. Byli jsme v
Hornickém muzeu a dozvídali se mnoho o technické historii mìsta. Tato
soška v našem pozvání
sehrává klíèovou roli:
Landecká Venuše. Pøed
25ti tisíci lety
obývali
zalesnìný vrch Landek
nad dnešní Ostravou lovci
mamutù. Zanechali po
sobì èetné památky kamenné sekerky, hroty
oštìpù a zbytky nožù. A
také již zmínìnou Landeckou Venuši, která je jen o

nìco ménì známá než
proslulá Vìstonická Venuše. Ta landecká je vy øezávaná z netradièního materiálu a dokumentuje skuteènost, že pravìcí lidé znali
krevelovou rudu. Muzeum
bylo otevøeno 4. prosince
1993 na svátek svaté Barbory, patronky horníkù, v areálu bývalé šachty Anselm.
Dùl se nachází pod vrchem
Landek v Petøkovicích,
poblíž soutoku øek Ostravice
a Odry.Landek byl v roce
1992 vyhlášen Národní
pøírodní památkou. Je
svìtovì významnou lokalitou z hlediska geologie,
archeologie, historie, pøírodovìdy a hornictví.
Pravìký lovec mamutù jako
první na svìtì použil uhlí k
udržování ohnì ve svém
ohništi. O jeho výtvarném
cítìní svìdèí právì Landecká Venuše - malá soška
vyøezaná z krevele.
Nález uhlí na úboèí vrchu
Landeku v roce 1780 byl
dùležitým mezníkem pro
vývoj celého regionu, nebo
znamenal poèátek ostravsko karvinského hornictví.
Jeho historii pøedstavuje ve
svých expozicích muzeum,
které vzniklo právì na jedné
z nejstarších šachet OKR.
Již pøi vstupu do areálu vás
upoutá expozice kolejových
dopravních vozidel, parní lo-

bøezen 2003

Jáma Anselm okolo roku 1850
komotivy a dùlních lokomotiv
s vozíky. Mezi správní budovou muzea a výstavní
budovou je umístìna expozice razící techniky. Výstavní
budova je koncipována jako
samostatná muzejní expozice historie revíru, osídlení
Landeku a vývoje dùlních
profesí. Spatøíte zde historická náøadí, dùlní stroje a
mnoho dalších exponátù
týkajících se nejrùznìjších
profesí.Zajímavostí je rekonstrukce èásti sídlištì lovcù
mamutù s ohništìm, která je
zhotovena podle skuteèností
zjištìných archeologickými
vykopávkami.
Posezení a obèerstvení v
areálu muzea umožòuje
stylová harenda U Barborky.
Nedaleko této stavby se

nachází kaple svaté Barbory, která byla postavena v r.
1888 v Moravské Ostravì,
odkud byla v r. 1992 pøenesena do areálu Hornického muzea. Nezapomeòme
se zmínit hlavnì o tìžní
budovì. Ta je bránou k dùlní
expozici umístìné v suterénu kompresorovny a zasahující až do Landeku. Dùlní
expozice je bezesporu nejatraktivnìjší èástí muzea.
Návštìvník má možnost
projít se skuteènými dùlními
chodbami, což je opravdu
jedineèný zážitek. To si ovìøíte na rozzáøených oèkách
svých vnouèkù.
Milan Švihálek
Ludmila Holubová
Doprava:DPO linka è. 56;
Poruba, Alšovo nám..- Sad
B.Nìmcové - Hornic. muzeum.

Otevírací doba od 9- 18 hod., celoroènì mimo pondìlí
Vstupy každou celou hodinu
Vstupné:
dospìlí ..............................................………60,- Kè
dìti 6-15let, studenti,vojáci a dùchodci .……..30,- Kè
majitelé Valašského pasu ..................………30,- Kè
V cenì je prohlídka výstavní budovy a "sfárání do dolu" s
prùvodcem, která trvá 2 hodiny.
Prohlídka povrchových expozic bez prùvodce..10,-Kè
Cyklisté mají prùjezd areálem ZDARMA !

Razící technika

www.katalogtip.cz
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Klub dùchodcù pøi závodu 14, NH, a.s.
Ostrava
uskuteèòuje svoji èinnost více jak 30 let. V klubu je
organizováno na 250 bývalých pracovníkù válcoven.
Každoroènì poøádá mnoho akcí pro svoje èleny i rodinné
pøíslušníky. Prožívají krásná setkání s jubilanty v pøíjemném
prostøedí v Hotelu Kovák NH, a.s. Nejen, že si spoleènì
zavzpomínají, mají pro nì také pøipraven dárek. Jak už to pøi
vzpomínání
Roèník V bývá, beseda je vždy spojena se vzpomínkou na
minulá léta. A že je na co vzpomínat dokazuje skuteènost, že
øada jubilantù byla ve válcovnách již pøi zahájení výroby v
roce 1952.
Dobrou odezvu mìl aktiv k 50 letùm zahájení výroby na
válcovnách NH, a.s. Pøes 100 úèastníkù si zavzpomínalo,
jaké to bylo pøi proválcování prvního ingotu na blokovnì. Aby
vzpomínání nebylo nostalgické, tak se nìkteøí zašli podívat
na provoz nové válcovny. Marná sláva - pokrok jde dopøedu a
moderní technika musí nahradit starou. Je pro nás také
dùležitý stálý kontakt s bývalým podnikem a zájmy
souèasných pracovníkù podporujeme aktivní úèastí na
konferencích a akcích odborové organizace.
Naše besedy se ale neubírají pouze cestou vzpomínek.
Všechny zajímá i souèasnost, ba dokonce i budoucnost.
Poslední beseda byla na zajímavé a aktuální téma a to s
námìstkem ministra zahranièí a hlavním vyjednávaèem pro
vstup Èeské republiky do Evropské unie, panem Ing. Pavlem
Telièkou. Živá diskuse svìdèila o tom, že seniorùm není
lhostejno, za jakých podmínek budeme vstupovat do EU.
Pan Ing. Telièka byl pøekvapen zájmem. Pøekvapení bylo o to
milejší, nebo jak sám øekl, mezi seniory byl poprvé. Kdyby
nemìl dohodnutu besedu se studenty, jistì by se zdržel déle
než dvì hodiny.

Beseda s Ing. Pavlerm Telièkou

Samozøejmostí v aktivtách klubu jsou zájezdy do vinných
sklípkù, navštìva divadelních pøedstavení, o které je stále
velký zájem, nebo kultura patøí k životu. Ale protože právì
tak k životu patøí pohyb, samozøejmými aktivitami jsou výlety
do Jeseníkù a do Beskyd. Trasy mìøí pøibližnì 12 - 18 km.
Výlety vždy provázejí krásné zážitky. Pokud dostaneme
prostor v nìkterých dalších èíslech, tak se o nì s vámi rádi
podìlíme.
Nakonec ale nesmíme zapomenout srdeènì podìkovat za
velmi dobrou podporu vedení závodu a pøedevším odborové
organizaci, nebo právì díky jejich podpoøe mùžeme tyto
akce uskuteèòovat.
Za klub dùchodcù závodu 14, NH, a.s.

.....( v redakci SENIORTipu)
Snad žádný obyvatel èi návštìvník našeho mìsta si
nemyslí, že by Ostrava jako celek patøila k architektonickým skvostùm Èeska, èi dokonce svìta.
Podepsala se na ní prùmyslová revoluce 19. století,
závìreèné podpisy dodaly dvì války a samozøejmì doba
komunismu. Teï se pøedstavitelé mìsta i jednotlivých obcí
snaží , aby co se dá spravili, seè jim síly a peníze staèí, ale
všechno je málo. Navíc teï, kdy už mùžeme jezdit opìt co
kapsa utáhne, do svìta, mùžeme srovnávat. Obdivujeme
hned za Mikulovem èi Rozvadovem úhledná mìsteèka,
upravené vesnièky a závidíme. Proè to tak není u nás ?
A pøišel náš nápad. Vždy i tam v cizinì leckdy nejde o
pøevratnou architekturu nebo o nové domy, ale jen o
èistotu, úpravu a zkrášlování daného. Èím?

PØECE KVÌTINAMI,
tìmi v zahrádkách, jenže ty vìtšinou v mìstech
nenajdeme, a tak se nám nabízejí balkony, okna, celé
okytkované domy, pøedzahrádky, èi alespoò záhonky pøed
škaredými paneláky. Proto

VYHLAŠUJEME SOUTÌŽ
pod záštitou námìstka primátora,
Ing. Zbyòka Pražáka
Zadání je jednoduché. Vyzdobte od letošního jara svá
okna, balkony, celé domy, vilky jak nejlépe umíte tak, aby
vše záøilo krásou tvarù, barev i vùní. V dobì od konce
kvìtna do 15.èervence tu svou nádheru vyfotografujte
nebo nám o ní napište do naší redakce (pøijdeme si ji
zdokumentovat). V druhé polovinì èervence se sejde
odborná porota vedená RNDr. Vìrou Kouteckou - známou autorkou botanických publikací - a bude hodnotit v
kategorii byt, dùm, mìstská èást. Výsledky soutìže
uveøejníme ve tøetím èísle našeho zpravodaje. Jako každá
soutìž i ta naše má ceny. Ale cenou hlavní a nejvyšší
bude zkrášlení alespoò èásti mìsta pro nás všechny.
Možná se ptáte, proè zrovna my pøicházíme s takovou
soutìží. Je to pøece prosté. Kdo jiný než my, senioøi, má
èas starat se o krásu. Ti mladí pøece bìhají do práce, rodí
dìti a jezdí do svìta.

TAK NEVÁHEJTE A DEJTE SE DO TOHO !
Dr. Koutecká pøidává základní tipy na kvìtiny vhodné do
oken, event. truhlíkù: muškáty, petunie, fuksie, hlíznaté
begonie, nyní moderní verbeny a finanènì nároènìjší
zakrslé jehliènany. Fantazii se samozøejmì meze
nekladou. Tak už teï pøemýšlejte a hlavnì brzy sázejte,
pìstujte a fotografujte nebo pište o své domovní kvìtinové
kráse.
Redakce
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DOTÝKANÍ OSTRAVOU
Opìt s dámou, která tentokrát není køtìná Ostravicí,
nýbrž Vltavou, ale pøesto se cítí zcela po právu
Ostravankou. U èerveného vína vzpomínáme jak se
Libìna Astrová, dlouholetá první sólistka operety,
dnes ND moravskoslezského, dostala vùbec k divadlu.
A nebudeme vypoèítávat slavné role.
V mém pøípadì to bylo jednoduché. Jsem, bohužel už
poslední èlen vícegeneraèní herecké rodiny. Prarodièe,
rodièe, tety i strýèkové sloužili Thálii, takže bylo zcela
normální, že jsem se ocitla na jevišti už ve svých tøech
letech. Jako drobnou pikanterii dodávám, že tenkrát byl v
pohotovosti noèníèek hned za kulisami a byl potøebný. V
pìti letech jsem už hrála v dramatizaci tehdy velmi oblíbeného Malého lorda titulní roli, tedy amerického kluka,
který se stane šlechticem, a nejen v této dìtské roli jsem
jezdila hostovat k jiným koèovným spoleènostem,
podobným té v nichž hrála moje rodina. Mimochodem,
našla jsem o ní vyprávìní v knížkách o divadle od Adolfa
Branalda. Vlastnì i s ním jsem hrávala.

"Taškáøi" rok 1955
Pak ale asi zaèala herecká a pìvecká prùprava?
Ale kdepak, tak se to tenkrát moc nedìlo. Prošla jsem jen
soukromým kurzem tance a v 16ti letech jsem nastoupila v
Trnavsko-Nitranském divadle jako baletka. Dohlížela na
mne teta, která tam byla šeptárkou, èili nápovìdkou.
Nástup Tisa však pøerušil slibnou kariéru už tenkrát nejen
taneènice, ale i hereèky a zpìvaèky, a my èeští herci museli
pryè. Uvítal nás Hodonín a poprvé vlastnì Morava.
Takže válku jsi už zažila v Ostravì?
To ještì ne, nejdøív jsem hrála v pražské Unitarii, to bylo
velmi pøíjemné divadlo, kde se za doprovodu klavíru a
varhan hrály komedie se zpìvy a tanci, ale také tøeba Tylùv
Pražský flamendr, který se mi stal v dusné atmosféøe
protektorátu osudný. Zpívala jsem totiž kuplet“Uvidíte, že
to dobøe dopadne, jen co sníh opadne“ a nadšený aplaus
publika, které dobøe chápalo, mì stál angažmá. Vzali mne
pak jako tøetí subretu v Moderním divadle na Žižkovì a
krátce jsem úèinkovala v Esta - triu.

Myslím, že tì obor tøetí subrety pøíliš neuspokojoval?
Bylo mi 20 a pøišla nabídka z Jihoèeského divadla. Tam jsem už byla první
subretou s povinností
zpívat i operní repertoár.
Nastudovala jsem m.j.
2003
titulní bøezen
roli v Madame
Butterfly, kde partnerem
mi byl známý tenorista z
Národního divadla Stanislav Muž.
Premiéra Brázdových
"Støeštìných námluv"
Válka skonèila a ty jsi se vrátila do Budìjovic?
Ne, divadlo bylo ponièené válkou, a tak jsme cestovali do
Teplic -Šanova, kde jsme ještì hráli s nìmeckými sboristy. V
roce 1946 jsme se mohli vrátit do Budìjovic, ale odešla jsem
podruhé na Moravu, tentokrát do Olomouce. Nastudovala
jsem Antonii v Hoffmanových povídkách a pár dalších rolí a
pøišla tìžká nemoc ledvin.
Tak zlá, že mi lékaøi doporuèili, abych vùbec zanechala
divadla. A tak jsem se vdala za budìjovického majitele hotelu
a zmìnila styl života. Ale brzy nastaly problémy s
komunistickými úøady. Manžel sehnal 10 kg zakazované
zrnkové kávy pro kanadské hokejisty, kteøí byli ubytovaní v
našem podniku. Nìkdo nás udal, oba nás zatkli, vyslýchali.
Mì asi díky tomu, že znali mou hereckou dráhu, pustili,
manžela zavøeli na dva roky. Následovala ztráta veškerého
majetku, mé vystìhování bìhem 24 hodin, a to nejhorší byl
zákaz hraní divadla na celém území Èech. Vrátila jsem se k
mamince do Prahy a nevìdìla z èeho a jak budu žít.

"Tisíc a jedna noc", role Lejly

"Cornevilské zvonky"
Co, nebo kdo ti pomohl?
Do dneška existují tzv. herecké Velikonoce, každoroèní
setkání hercù z celé republiky, tenkrát ještì konané v pražské
kavárnì Slavia. Šla jsem tam také, svìøila se kamarádùm a ti
rychle pomohli.Vìdìli, že ostravský šéf operety Jan Pacl
obmìòuje soubor a nebojí se vzít i takového èlovìka jako
jsem byla já, manželka kriminálníka, a pak, Ostrava nebyla v
Èechách.
.
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Pamatuješ první ostravskou roli?
Na angažmá to byly Piskáèkovy Perly panny Serafínky,
uspìla jsem a od sezóny 1949 jsem se stala subretou
souboru. První studovaná role již tady byl Orfeus v
podsvìtí, a pak šly úlohy rychle za sebou. Premiér bývalo
5-6 do roka, k tomu rozhlasové a pozdìji televizní natáèení
a samozøejmì estrády, koncerty.
Teï se budu ptát jako redaktorka bulvárního tisku. Co
tvùj soukromý život?
Mé manželství skonèilo emigrací mého muže do USA
poté, kdy byl propuštìn z vìzení. Na dálku jsem se
rozvedla a posléze vdala po druhé, za ostravského
inženýra a kantora, Milana Kadlece. Jen zdánlivì to byl jen
technik, v mládí koketoval s hudbou. Za války hrál v
Nìmecku v kapele a jen jeho pøísný otec trval na tom, aby
po válce dostudoval vysokou školu. Dnes jsem vdova,
Milan se nedoèkal svobody a to je mnì líto.
U dam se neuvádí vìk i když tobì by ten tvùj nikdo
neuhádnul. Tak jen konstatuji, že jsi odešla do
dùchodu v roce 1982.

Hellou Dolly
Tak oficiálnì ano, jenže i nadále jsem pak jako host hrála a
zpívala mnohé krásné a hlavní role na našem jevišti. Dnes
už opravdu vychutnávám seniorský vìk. Co jsem døív
musela, teï nemusím, užívám si života jak se dá. Mám
pøátele, babince, knížky, køížovky, „ 5 Tibeanù“ zastupuje u
mne sportování. Chodím obèas jako divák na opery a
èinohry, protože opereta by mne možná trochu bolela.
Vždy ostravské operetní publikum je nejlepší na svìtì,
vždy dovedlo to dobré ocenit bouølivým potleskem, po
kterém se umìlcùm stýská.
Zmínila jsi ostravské publikum, ale co Ostrava jako
mìsto?
Pøiznám se, že jako rodilá Pražaèka jsem plakala u
televize, když jsem vidìla ty loòské zátopy v mém
milovaném mìstì i jinde. Ale zároveò jsem si
uvìdomovala, že teï jsem Ostravankou se vším všudy.
Ostravì vdìèím za mnoho: za obživu, za manžela, za to,

že se ke mì vždy chovala hezky, za to, že se mì ujala a že jsem
vlastnì nikdy nebyla perzekuovaná. A to co mi vadí na Ostravì,
platí urèitì i o jiných mìstech. Bojím se za tmy z domu,
bezpeènost, zejména starším lidem, chybí.
Ale zas øíkávala moje maminka:
“Holky, nebuïte starý, to za nic nestojí!"
Po letech jí dávám za pravdu.
S Libìnou Astrovou si povídala Pavla Pešatová

PAMÌTNÍCI VZPOMÍNEJTE

Pamìtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které si nosíme v hlavì, mají jednu
nevýhodu. Dokud je nenapíšeme na papír nebo
nevyprávíme, nemùže do nich nikdo nahlédnout. Je
velká škoda odcházejí-li do nekoneèna s námi, aniž by
své zkušenosti, pouèení, radost odevzdaly jiným. V
rubrice „Váš pøíbìh“ se snažíme zabránit této ztrátì.
Spolu s Vámi bychom chtìli popisovat dìjiny všedního
dne obyèejných lidí od dìtství, pøes poznávání svìta k
podmínkám života a práce, až po pøekážky, které jste
pøípadnì museli pøekonávat.
Budeme se tìšit na obálky, oznaèené heslem „Váš
pøíbìh“.
Do jednoho „pøíbìhu“ se teï s námi
pøeneste…

Pohledem do kalendáøe zjišuji, že už mám na zádech
osmdesát køížkù. Øíká se, že když èlovìk potká
osmdesátníka, nikdy nemùže vìdìt, zda jej nevidí naposledy.
Bohužel, i já už cítím, že to moje tìlo mne zaèíná obtìžovat,
že už to není co bývalo a že zaèíná chátrat.
Nikdy jsem si nemyslel, že bych se tìch osmdesáti vùbec
mohl dožít. Vzpomínám si na jednu pøíhodu asi pøe 25ti léty.
Šel jsem tehdy se svým pìtiletým vnukem Tomáškem na
procházku. Poskakoval kolem mne a ne a ne mi dát ruku. Pak
se znièehonic zastavil a pozornì se na mne zadíval. Po chvíli
povídá:
„Dìdo, ty už jsi starý že“?
„To víš, že ano Tomášku“.
„A staøí lidé umírají, že“?
„Ano, to je pravda, umírají“.
„Ty také umøeš, dìdo“?
„Také“.
Malý Tomášek posmutnìl a potom povídá:
„Kdy asi tak umøeš?“
„No, až budu mít takových osmdesát.“
„To je ještì dlouho?“
„Moc dlouho Tomášku!“
„Tak to je fajn dìdo“.
Chytil mne za ruku a tváøil se spokojenì.
Teï už mám tìch osmdesát a zdá se mi, že to zas až tak
dlouho netrvalo. Podle tehdejších pøedstav bych se už mìl
chystat do vìèných loviš. Ale pøiznám se, že se mi tam ještì
ani moc nechce. Vždy i v tomto vìku život nabízí hodnì
radostí.
Tak proè spìchat!
Jaroslav Jušèák, Ostrava-Poruba
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Indie. Slovo
pøedstavy o
vých palácích
žù, tygrech a

spojující
pohádkomaharád-

slonech.
Ale je to mnohem více.
Je to zemì s nekoneènými rozmanitostmi nabízející
Roèníkpaletu
V
širokou
barev, scenérií, stylù, zvykù, jazykù,
architektury a geografie. Jestliže máte smysl pro
historii, zamilujete si legendární paláce, chrámy a
pevnosti. Jestliže obdivujete kulturní tradice, uslyšíte
bájeènou hudbu, uvidíte fantastické tance a folklór
objevující se témìø každý den.
Pokud jste se dostali do hlavního mìsta Indie na více
dní a máte spousty èasu, mùžete k jeho poznání použít
rùzné zpùsoby, napøíklad využít systém mìstských
autobusù. O tom ale dobøe informovaný prùvodce
„Lonely planet“ píše: „Autobusový systém v Dillí je pro
hledaèe vzrušení, antropology a ty, kteøí mají èas ve
svých rukou. Obecnì jsou autobusy beznadìjnì
narvané a øídí je maniaci. Vyhnìte se jim v dopravních
špièkách nebo nastupte a vystupte na zaèátku nebo
konci trasy, chcete-li se vyhnout ušlapání k smrti.“ Tudy
tedy radìji ne. Dalším možným zpùsobem je využít

po porážce hindského království. 73 m vysoká vìž z
èerveného pískovce a bílého mramoru s balkónky na
pìti úrovních a jinak hladká, na nás pùsobila jako
mytologická stavba z dávných ság. Hned vedle,
uprostøed ruin mešity, stojí další dillíská záhada 1500
let starý sloup z tak èistého železa, že vùbec
nekoroduje. Jak dokázali vyrobit takový sloup nìkdy v
6.století, to nikdo neví. Usuzuje se, že materiál je
možná meteoritického pùvodu.

Pisoáry pøímo na ulici

Aèkoli jsou památky rozesety po celém Dillí, nejvíce
jich najdete v severní èásti mìsta, tzv. Starém Dillí.
Staré Dillí je propleteno spletí úzkých ulièek a je
jedním obrovským bazarem. Zdaleka nejvìtší
stavbou je zde Èervená pevnost, další ze staveb,
které jsou plodem stavitelské vášnì Šahdžahana, na
jehož pokyn byl mimo jiné postaven i Tádž Mahal.
Stavba, postavená v roce 1638, ukazuje lépe než co
jiného velkolepou moc a pompu mogulských císaøù.
Její 18-30 m vysoké zdi mìøí v obvodu 3 km. Byla
postavena, aby zadržela útoèníky, což se jí vždy
podaøilo, dnes spíše zadržuje vnì hradeb hluk a
kakofonii velkomìsta.

Majitelé motorikš èekají na zákazníky

motorikšu, motorovou tøíkolku. Budete se pohybovat
po vlastní ose a za rozumnou cenu, avšak musíte se
pøipravit na dýchací smìs z prachu a výfukových plynù,
protože kabina je otevøená. Mùžete to zkusit i pìšky,
ale vzdálenosti jsou velké.
Když ale máte k dispozici jeden den a chcete poznat co
nejvíce z hlavního mìsta Indie a nechcete být omezeni
organizovanou turistickou prohlídkou, je nejlepší
najmout si na celý den taxi, které Vás za rozumný peníz
proveze, kam chcete. Pouze je dùležité domluvit si
cenu pøedem. Taxametry jsou zpravidla mimo provoz.
Dillí je mìsto s 13 miliony obyvatel, které formovalo
více než 2500 let barvité historie (èasto se mu øíká Indie
v kostce) a na všechny jeho pamìtihodnosti by bylo
tøeba mnoho èasu; mohu se však s vámi podìlit o
zkušenosti z jednoho dne v tomto mìstì. I ty vìøím, že
stojí za to. Zaèali jsme na jižním okraji mìsta v místì
zvaném Kutab Minar. Stojí tu vìž, kterou v roce 1199
postavil Kutabudín, první islámský vládce mìsta

Lahore Gate

Její mramorové paláce, zahrady a pavilóny jsou
oázou klidu v okolním chaosu, Obrovská hlavní
brána, Lahore Gate, je jedním ze symbolických míst
moderní Indie a na každý Den nezávislosti se pøed ní
shromažïují davy.
Ing. Pavel Maòásek
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Zúèastnìte se naší soutìže! Pošlete do konce dubna na
adresu naší redakce zajímavé fotografie z míst na Jadranu nebo
- spolehlivý partner pro vaši dovolenou na Jadranu váš pøíbìh v rozsahu max. 40 vìt. Vaše pøíspìvky budou
slosovány a vítìz získá zájezd do Chorvatska s CK Vítkovice
TOURS. Nejzajímavìjší pøíspìvek uveøejníme na našich
Tradice, dobré ceny a jistota
Cestovní kanceláø VÍTKOVICE TOURS má sídlo v stánkách. Tìšíme se na Vaše dopisy.

Ostravì, ale doma je pøedevším na Jadranu. Od roku 1992 nám dalo dùvìru pøes 230.000 zákazníkù. Jaký je
dùvod jejich pøíznì? Pøedevším to jsou dobré ceny, výrazné slevy a výhody pro dìti, které mají èasto ubytování
a polopenzi úplnì zdarma. Pro dìti jsou pøipraveny i letenky a místa v autobuse zdarma, a to i o prázdninách.
Co si ale naši zákazníci cení nejvíce, je dokonale zvládnutý servis stálých delegátù na místì. S námi si svou
dovolenou mùžete opravdu užít, bez zbyteèných obav z nepøíjemných situací, které mohou nastat.
Katalog plný novinek
Prodej z katalogu JADRAN 2003 byl zahájen již v prosinci loòského roku a to velmi úspìšnì. Témìø o 30 % víc
zákazníkù za první 2 mìsíce prodeje svìdèí o tom, že Chorvatsko pøi výbìru dovolené vede. A o co je nejvìtší
zájem? Pøedevším o zvýhodnìné zájezdy s autobusovou dopravou, které se dají poøídit již od 4.390 Kè a to
vèetnì dopravy, polopenze a pojištìní. Letecké zájezdy s odletem z Ostravy zaèínají již 30.4. seriálem pobytù v
hotelu Biokovka v Makarske. Týden s polopenzí letecky zakoupíte již od 6.990 Kè. Naši zákazníci mají navíc k
dispozici vnitøní bazén a luxusní posilovnu zdarma. Velikým hitem roku jsou rodinné chatky ve støedisku Solaris
u Šibeniku. Tyto prostorné nové chatky pro 5 osob spojují pohodlí apartmánù s výhodnou cenou, kdy týdenní
pobyt vychází již od 1278 Kè na osobu. Pro obrovský zájem jsme již museli zajistit dodateènou kapacitu tìchto
chatek v oblíbeném kempu Baško Polje na Makarské Rivieøe.
Podstatnì byla rozšíøena nabídka pobytù v Èerné Hoøe, o kterou je letos tøikrát vìtší zájem. K nejvìtším
cenovým hitùm patøí hotel Plavi Horizont v Tivatu, kde týden s polopenzí stojí od 3590 Kè a v hlavní sezonì
pouze 6.190 Kè. Neobvyklý zájem je o 10denní autobusové zájezdy do hotelu Plavi Horizont a komplexu
Slovenska Plaža v Budvì.
Zákazníci si také pochvalují sníženou 30% zálohu, která staèí pro uzavøení cestovní smlouvy.
Rodiny s dìtmi pøivítaly zvýhodnìné rodinné ceny, které vycházejí vstøíc ètyøèlenným rodinám.
Ve VÍTKOVICE TOURS pamatujeme i na seniory. U vybraných termínù zvýhodnìných zájezdù s autobusovou
dopravou jsou poskytnuty zvláštní slevy ve výši 300 Kè na osobu. Pøehled nìkterých zájezdù najdete ve
spodní èásti této stránky.
Vyplatí se nakoupit vèas
CK VÍTKOVICE TOURS poskytuje svým zákazníkùm velmi výrazné slevy za vèasný nákup. Pøi nákupu do
konce bøezna je u øady pobytù sleva až 8%. A nezapomeòte, jen u VÍTKOVICE TOURS Vám staèí 30 % záloha
a získáte pøíslušnou slevu z celé èástky. Dalším z dùvodù, proè se nevyplatí otálet s výbìrem dovolené na
Jadranu je fakt, že o dovolenou v Chorvatsku je letos mimoøádný zájem a ty nejlepší pobyty bývají rychle
vyprodány.
Kde si mùžete zakoupit dovolenou z katalogu JADRAN 2003
V poboèkách CK VíTKOVICE TOURS v Ostravì a Frýdku-Místku.
Ostrava - Vítkovice, Mírové nám. 3d-519 tel.: 59 666 40 41
Ostrava 1: Jureèkova 12 (zastávka Elektra) tel.: 59 611 55 51
Frýdek-Místek: tøída TGM 602, tel.: 558 624 524
NEPØEHLÉDNÌTE

Nabídka zvýhodnìných autobusových zájezdù na Jadran - se slevou pro seniory

Poreè

hotel Albatros **

Termín
Stravování
zájezdu
23.5. - 1.6. 7x polopenze

Rabac

hotel Girandella *

5.9. - 14.9. 7x polopenze

autobusem

5 890 Kè

Crikvenica pavilony - system Fortuna

5.6. - 12.6. 5x polopenze

autobusem

4 590 Kè

Njivice

bungalovy Flora **

31.5. - 12.6. 10x polopenze

autobusem

6 190 Kè

Podgora

hotel Mediteran ***

16.5. - 28.5. 10x polopenze

autobusem

6 990 Kè

Místo

Ubytovací zaøízení

Sleva platí pro seniory nad 60 let
Cena zahrnuje:ubytování, polopenzi, dopravu z Ostravy, pojištìní.

Doprava
autobusem

Cena za Sleva pro
osobu
seniory
4 990 Kè
-300 Kè

-300 Kè
-300 Kè
-300 Kè
-300 Kè
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Pokud dýchám,
doufám 2.
(Dum spiro spero)

V minulém èísle našeho
povídání o záludnostech
dýchacího ústrojí jsme si ve
zkratce povìdìli nìco o
dušnosti - o tom, jak z
nepatrných,
Roèník
V nicotných pøíèin
mùže vzniknout výrazný, životu nebezpeèný následek.
Hlavní oblastí našeho zájmu budou choroby mezi naší
populací nejèastìjší a to pøedevším chronická
bronchitída (chronický zánìt prùdušek) a prùduškové
astma, kdy poèty nemocných dosahují u nás plné jedné
pìtiny žijících spoluobèanù (!). Dnešní pokraèování by
mìlo ukázat, jak se snažíme dušnosti pøedejít,
eventuálnì jak ji dostat do pøijatelných mezí…
Pane docente, jak tedy pøedcházet výše uvedeným
nemocem a co víme o pøíèinách, které k tìmto
stavùm vedou?
Pod pojmem prevence si dnes pøedstavujeme soubor
zdravotních a dalších opatøení, jejichž cílem je zabránit
vzniku onemocnìní.Každý spoluobèan, z toho, co o
problematice slyší a vidí, ví, že pøíèin vedoucích ke
vzniku poruch dýchadel je mnoho, mohou se rùznì
kombinovat a navzájem doplòovat. Proto cesty
prevence nebudou nijak pøímoèaøe jednoduché a budou
se obracet jak k celé spoleènosti, tak i ke každému z
nás.
Mùžete alespoò ty hlavní vyjmenovat?
Pøedevším jsou to škodliviny v ovzduší. Zneèištìné
ovzduší, to je alfa a omega bytí èi nebytí èlovìka na této
planetì. Od doby anglického krále Eduarda I., který roku
1306 jako prvý vydal preventivní „ Zákon na omezení
dýmu“, se vydalo tolik vyhlášek, zákonù a naøízení na
ochranu ovzduší, že pøi jejich dodržování by situace
musela vypadat zcela jinak. Nepomáhají pokuty èi
zastavování celých provozù. Následné vytáèky a
kompromisní dohody upøednostní mnohdy i dnes
zneèišující výrobu pøed zdravím, zvláštì, když
škodlivé pùsobení nemùže být pro krátkost èasu bìžící
výroby zcela exaktnì prokázano. Je jasné, že dokud si
otázku zneèišování ovzduší nevezme jako rozhodující,
životnì dùležitý úkol celá lidská spoleènost, nic se
nevyøeší a málo zmùže. Kdosi kdysi propoèítal, že by
staèilo pouhopouhých ètrnáct dnù „celosvìtové
zneèišovací výluky“ a „ vítr by byl opìt støíbrný a vál by
volnì krajinou, zbavenou prùmyslových vìtrolamù „…
Vzrùstající poèet automobilù, které v souèasné dobì
produkují více než polovinu váhového množství
plynných zneèištìnin vznikajících èinností lidí, se
rovnìž stává èinitelem, kde jedinì prevence, spoèívající
v aktivních pøekážkách stavìných automobilismu do
cesty, má nadìji na jakýsi úspìch. Jde pøedevším o
oblasti , kde zneèištìní ovzduší dosahuje kritických
hodnot nebo kde zachování souèasného stavu v pøírodì
je pøímo kategorickým pøedpokladem pro uchování

pøírody budoucím generacím. Pùjde zøejmì jednak o
zvýšení silnièních cel (mýt) a zvýšení pokutových
poplatkù, jednak o vysoké poøizovací poplatky za
stabilní parkovací místa ve mìstech ( Boston 1 místo
100 000 dolarù). O omezování možností jízdy
vlastním automobilem ve mìstech ( Atény dovolují
dennì provoz ve mìstì pouze polovinì automobilù
podle sudého èi lichého èísla na konci poznávací
znaèky), prostì všude bude znít krédo ekologù:
bøezen
2003
"Nesmí se vyplatit jezdit mìsty
vlastním
automobilem"! Zní to krutì, ale zøejmì není jiné cesty.
K osobní disciplinovanosti jsme ještì nedorostli.
Dùležitá je prevence šíøení vzdušné nákazy, která
ohrožuje seniory pøedevším. Proti zlozvyku volného
kýchání a kašlání a tím šíøení kapénkové infekce, se
musí zakroèit se vším dùrazem. Kýchat a kašlat do
kapesníku, to by mìla být zásada, zafixovaná plnì již
do stereotypu pøedškoláka. V pozdìjších letech by
pak šlo již jen o její návykové posilování. Nelze ale
zùstat jen u kašlání a kýchání. Je nutné nemocné,
pøedevším s virovou infekcí, izolovat v domácnosti
nebo nemocnici a øádnì léèit. To je samozøejmì vìcí
zdravotníkù. Ale kolik nemocných „hrdinnì“ nemoc
„pøechází“ a neuvìdomuje si, že jejich cesty dýchací
jsou nejen výborným živným prostøedím pro viry a
bakterie, ale též výborným zásobovaèem ovzduší
nebezpeènými mikroby, kdy jejich kašel a kýchání
jako gejzíry chrlí miliony mikrobù do prostoru. V dobì
zvýšené možnosti virových nákaz nebudeme rovnìž
vyhledávat vìtší shromáždìní osob ( kina, divadla,
diskotéky, nejrùznìjší schùze), kde možnost šíøení
nákazy je velmi pravdìpodobná. Preventivnì
užíváme hlavnì vitamin C a to nejlépe v pøírodní
podobì,tj. šávì citrusových plodù.
I když sám jsem toho o negativním vlivu kouøení
cigaret na dýchací ústrojí napsal velmi mnoho,
(napø. Epištoly ke smìlým kuøákùm nákl.130 000
výtiskù), ještì jen malá faktická poznámka: Podle
výsledkù nejrùznìjších studií je informovanost
veøejnosti o škodlivosti kouøení zhruba od ètrnácti let
života témìø stoprocentní. Základní školu u nás
opouští 98,2% žákù se znalostí o škodlivosti kouøení,
ale souèasnì zhruba 16% tìchto „teenagerù“ již
pravidelnì kouøí.Kdysi jsem sám dìlal studii u
hornických uèòù v OKR a zde to bylo v 15 letech již
plných 75% ! A protože všichni dobøe známe potíže a
úskalí odvykání , je zde hlavní metodou volby
prevence.
K pøedcházení nemocem dýchacích cest patøí ještì
neoddìlitelnì otužování organizmu, saunování, tìlesná cvièení, vstupní prohlídky pracovníkù hlásících
se do zamìstnání rizikových pro dýchací cesty a další
(nadváha,strava,rekreaèní tìlocvik).
Ale o tom spolu s návody dechových cvikù
(kinesiterapie) pøíštì.
S Doc. MUDr. Jiøím Kandusem, CSc., pøipravila
Blanka Malá
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INFORMUJEME
- pøíspìvek do výše 500 Kè na úhradu nitrodìložního
tìlíska ženám bez rozdílu vìku, pøièemž výkon
jeho zavedení je hrazen z veøejného zdravotního
pojištìní
!

Roèník
V
ZAMÌSTNANECKÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠOVNA
Dlouhodobým cílem RBP je zvýhodòovat své pojištìnce v
rámci možností daných platnými právními pøedpisy a
Zdravotnì pojistným plánem.
Dlouhodobá ekonomická stabilita umožòuje bezproblémový
platební styk se zdravotnickými zaøízeními i úhradu dále
uvedených služeb, jimiž jsou klienti RBP zvýhodòováni.

Ostatním

!

!

!

pro posilování imunitního systému dìtí do 3 let vìku
pøíspìvek do výše 500 Kè na kalendáøní rok na úhradu kurzu
„plavání dìtí".
s cílem prevence chøipkových a respiraèních onemocnìní
poskytování vitamínových preparátù obsahujících vitamín
C. V období øíjen - únor jsou vydávány na všech kontaktních
místech RBP stávajícím a všem novì registrovaným
pojištìncùm ve vìku do 15 let.
organizuje a vìtší èástí hradí léèebné pobyty pro dìti od 8 do
15 let vìku s recidivujícími onemocnìními horních cest
dýchacích, alergiemi a dermatózami v pøímoøských a
horských støediscích.
do 18 let vìku s vadným rùstem chrupu poskytuje pøíspìvek
na úhradu léèby fixním rovnátkem ve výši 1 000 Kè a
snímatelným aparátkem ve výši 300 Kè za kalendáøní rok.

bøezen 2003

!

rodinný balíèek prevence vitamínové preparáty urèené
rodinám kompletnì pojištìným u RBP. Možnost odbìru
øíjen - únor.

!

úhrada 3. dávky oèkovací látky proti klíšové encefalitidì pro osoby starší 18 let a pøeoèkování.

!

pøíspìvek do výše 300 Kè za kalendáøní rok na zubní
výplnì z fotokompozitních materiálù (bílé plomby) ve
frontálním úseku, tj. od 3-3 do 3+3. Pøíspìvek se
poskytne po pøedložení úètu, ze kterého bude patrné o
který zub nebo zuby se jedná.

!

všem pojištìncùm pøíspìvek do výše 1 000 Kè na
úhradu poslední dávky oèkovací látky proti hepatitidì
typu A-B a pøíspìvek do výše 1000 Kè na pøeoèkování.

Nejmladší generaci
!

na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavù žen starších 40 let pøíspìvek do výše 500 Kè
za kalendáøní rok na vybrané léky a léèivé pøípravky
pøedepsané ošetøujícím lékaøem.

Dárcùm krve
!

pøíspìvek do výše 300 Kè za kalendáøní rok na úhradu
léèiv a vitamínù v lékárnách dárcùm krve, kteøí
bezpøíspìvkovì darovali krev nejménì 10x.

!

bezpøíspìvkovým dárcùm krve úhrada pøípravku
Medea-D, který jim bude po odbìru krve vydán na
transfúzní stanici.

„Vždy nìco navíc!“
Kontaktní místa

!

do 18 let vìku s rizikem kontaktu s pùvodcem klíšové
encefalitidy hradí druhou a tøetí aplikaci oèkovací látky proti
klíšové encefalitidì a také pøeoèkování po tøech letech.

Øeditelství RBP Ostrava, Michálkovická 108
tel.: 596 256 111, fax: 596 256 205
e-mail: rbp@rbp-zp.cz

!

do 18 let vìku pøíspìvek do výše 1 000 Kè na úhradu nákladù
na poslední dávku oèkovací látky proti hepatitidì typu A + B a
pøíspìvek do výše 1 000 Kè na pøípadné pøeoèkování.

Expozitura Ostrava, Èeskobratrská 18
telefon, fax: 596 118 138

!

u dìtí od 2 do 15 let vìku pøíspìvek na dìtské brýlové obruby
do výše 200 Kè za kalendáøní rok.

jednatelství Hrabùvka, Horní 54
telefon/fax: 596 728 829-30

Ženám a dívkám
!

!

tìhotným
- poskytování vitaminózních pøípravkù
- pøíspìvek do výše 500 Kè na kurz psychoprofylaxe
a tìhotenského tìlocviku t.j. pøípravy ženy k porodu
antikoncepci
- jednou roènì pøíspìvek do výše 500 Kè na hormonální perorární antikoncepci dívkám a ženám ve
vìku 15 25 let

jednatelství Poruba, 17.listopadu 1790
telefon/fax: 596 960 534
Podrobné informace získáte také na
bezplatném telefonním èísle
800 176 945

Pøijïte mezi nás,
nezklameme Vás!
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Pøedstavujeme Redakèní radu,
aneb rozhodli jsme se, že vám pøiblížíme lidièky, kteøí pro
vás píší a vymýšlejí glosy, zajímavosti, zprávy (ostatní
novinové žánry si doplòte sami) pro list, který právì ètete
nebo jej sledujete na internetových stránkách.. Tentokrát
vaší pozornosti doporuèujeme rozhovor s mužem, který
rozhodnì patøí mezi velmi aktivní èleny naší rady.
Se jménem Ing. Lubomíra Páska se však setkáváte
i na stránkách regionálního tisku jako s pilným dopisovatelem.
Jak se stane, že brnìnský rodák, vzdìláním inženýr
ekonom, se dostane do Ostravy a navíc nastoupí na
závod Vysoké pece NH?
Tenkrát jednoduše. Oženil jsem
se, narodila se dcera a my nemìli kde bydlet. Nová hu mi
nabída místo, rekvalifikaci na
hutníka a hlavnì tolik potøebný
byt. To se stalo v roce 1958. Na
stejném místì jsem vydržel 34
let. Dnes jsem „zasloužilý“ senior,nebo je mi tøiasedmdesát.
"Nudíte se teï?
Oh ne, ani dnes ani døíve, kdy jsem ještì pracoval v tom
tvrdém hutnickém cyklu. Už tenkrát jsem organizoval
pro kolegy hutníky výlety, besedy, sportovní soutìže a
hlavnì návštìvy divadel. Mimochodem pøední èleny
ostravského divadla, tøeba Libìnku Astrovou, Anku
Kratochvílovou, Jiøinku Froòkovou a další jsem znal
lépe, než své hutnické šéfy. Nu a v té èinnosti pokraèuji
sice v menší intenzitì, ale stále. Tøeba v naší „staøíkovské“ partì nechybíme na páteèních dopoledních
generálkách ostravských divadelních premiér. A sport?
Po té, co jsem 17 let hlásil na Bazalech, jezdil závodnì
na saních i na bobech a vìnoval se dalším sportùm, teï
funkcionaøím. Celou dobu vedu sáòkaøský odddíl na
Samèance a jsem ve výboru TJ Baník. Teï už na saních
nejezdím, pøestože jsem kdysi byl osmým v republice.
Vìnuji se turistice, chùzi, kterou potøebuji nejen k
organizování sportù, ale také pro práci v Asociacidùchodcù odboráøù, (což je celorepubliková záležitost),
v Klubu dùchodcù vysokých pecí, v Koordinaèní radì
seniorù a zdravotnì postižených ( o její èinnosti se
dozvídáte ze stránek tohoto periodika), pøispívám do
ètrnáctideníku Nová hu a koneènì v øadì, jistì ne
poslední, píši do „našeho Seniorku", což je má
povinnost jako èlena redakèní rady.
Co chystáte pro èasopis?
Usiluji o lepší koordinovanost èinností Klubù dùchodcù
na území mìsta a informace o nich na jeho stránkách.

Myslíte, že to co dìláte má smysl?
Má, protože na naše akce, a jsou to besedy,
pøednášky, výstavy, kurzy, chodí stále více seniorù. Náš
zpravodaj má dost ètenáøù, navzdory nízkému nákladu,
což je zavinìno nedostatkem finanèních prostøedkù. A
také jsme získali podporu mnoha pøedstavitelù mìsta i
jednotlivých mìstských obvodù pro naši èinnost.
Tak a je tak i nadále si pøeje spolu s vámi
Pavla Pešatová

O nás, ne bez nás, ale s námi, se všemi
Koordinaèní centrum seniorù a zdravotnì postižených
mìsta Ostravy vzniklo pøed 3 lety z podnìtu spoleènosti
Senior za podpory NF Apeiron, Centra pro komunitní
práci a odboru soc. vìcí magistrátu Mìsta Ostravy. V
souèasné dobì sdružuje 32 organizací. Èlenství je
dobrovolné a bezplatné. Jsme èleny celostátního
Koordinaèního výboru dùchodcù a zdravotnì
postižených ÈR a zastoupeni v Èeské sekci evropské
seniorské organizace EURAG, která pùsobí ve 33
zemích. Cílem je vytváøet podmínky pro úèelnou
spolupráci a využití aktivit organizací pracujících ve
prospìch seniorù a zdravotnì postižených. Také
vytváøet podmínky pro využití schopností a širší
uspokojování zájmù této populace v našem mìstì.
Usilujeme také o spolupráci s mìstskou a krajskou
samosprávou pøi øešení rozvojových a sociálních
programù a
hodláme se podílet na naplòování
Národního programu pøípravy na stárnutí populace,
který byl pøijat vládou podle vzoru OSN. Uskuteènili
jsme øadu besed o problematice života seniorù a
zdravotnì postižených a také hledáme cesty pøi øešení
jejich potøeb, snažíme se aktivnì zapojit do veøejného
života. Byl nalezen vstøícný ohlas v tomto smìru pøi
jednáních na magistrátu mìsta Ostravy a obvodním
úøadu Moravská Ostrava a Pøívoz. V minulých dnech se
naše návrhy o spolupráci setkaly s pochopením u
primátora Ing. Aleše Zedníka, který navrhl vytvoøení
poradního sboru seniorù a handicapovaných. Tak
budeme moci, jako v jednom z prvních mìst v naší
republice, lépe tlumoèit své požadavky odpovìdným
èinitelùm mìstského zastupitelstva. Vedením tohoto
orgánu byl povìøen geriatr MUDr. Hugo Pøibyl a
Koordinaèní radu budou zastupovat Ing. Lubomír Pásek
a MUDr. Blanka Malá. Oèekáváme dobré možnosti
spolupráce a vyzýváme další organizace humanitárního
zamìøení ke spolupráci, aby se nejednalo o nás bez nás,
ale s námi - se všemi. Kontaktovat je možno na tel. èísle
59 663 27 72. Chceme pomáhat seniorùm a zdravotnì
postiženým žít plnohodnotný život. Aby byl dobøe
prožit, k tomu je tøeba nejen otevøených oèí, ale i srdce.
Ing. Lubomír Pásek
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Važení,
Zaujal mne Váš èlánek v posledním èísle èasopisu Senior,
dodal mi odvahu Vám napsat. Možná jste zahlceni novými
úkoly a pøípravou domova - senior centra, ale pøesto Vám
píši nìkteré mé postøehy, které by se mohly zohlednit.
Stojím za vaší kritikou na zrušení WC v rekonstruovaných
Husových sadech. Pøipadá mi, jako by se mìsto za tyto
lidské potøeby stydìlo. Muži si snadnìji poradí, kdykoliv
otvírám okno, vidím jak u plotu Hasièù na nám. Republiky z
té èi druhé strany keøù si pánové ulevují. Ale co my ženy?
Na toènì trolejbusù bylo WC, ale již hodnì rokù je z tìchto
prostor zøízeno kadeønictví, pøièemž zde dennì pøestupuje
mnoho lidí nebo jdou do nemocnice na vyšetøení, návštìvy.
A další trauma pro starší, kteøí mají jít na návštìvu do
nemocnice, že si nemají kde odpoèinout, nikde tu nejsou
lavièky, i když z tramvají do nemocnice je dost daleko.
Pøitom mezi budovou Èerveného køíže a Ústavem zdraví na
ulici Odboje je pro to prostor jako stvoøený.
Stejnì se mi zdá, že se ani v programu a plánech mìsta pro
velké a nákladné akce jaksi nehledí dbát i o malièkosti.
Zdravým to snad ani nepøíjde. Já za sebe jsem se obracela
již nìkdy min. roku na èasopis Senior a souèasnì na
mìstský obvod Mor. Ostrava Pøívoz se svým problémem,
ale asi se nenašlo øešení. Chodím o dvou francouzských
holích po opakovaných operacích kyèlí a hledám nìjakou

pøimìøenou fyzickou aktivitu pro sebe. Organizované akce,
jako napø. pochody, výlety, spoleèenský tanec, joga to
nezvládnu. A zbývá jen to kafe èi zákusek na rùzných
besedách vsedì.
Ona existuje tzv. invalidní tøíkolka, na kterou bych na
poøízení obdržela i pøíspìvek ze soc. odboru, ale problém
je, kde ji umístit, je dost široká, není na skládání. Nejen za
sebe, ale za všechny seniory, kteøí by chtìli trochu pohybu
jako na kole (psala jsem o tom v minulém dopise), aby tøeba
mìsto zakoupilo nìkolik tìchto tøíkolek, že by se možná
mohly zapùjèit tøeba v Komenského sadech, sadu M.
Horákové, tøeba i na Landeku apod., kde je vhodné toto
provozovat. V Komenského sadech je Dìtský areál a pùjèují tu dìtské motorky, pan vedoucí však na pøípadné
skladování tøíkolky nemá již místo. Takže léto jsem prožila
pìknì v sedì na lavièkách v parku. Moc dìkuji za
pochopení a vìøím, že se za nás všechny bijete.
Ludmila Voznicová, nám.Republiky, Ostrava
Vážení ètenáøi, toto rubrika je vyhrazena pro vaše názory.
K tomu, co bylo ve zpravodaji, co vás pálí nebo co chcete
pochválit, stejnì tak k naší práci. Redakce si vyhrazuje
právo krátit dopisy dle potøeby. Pište nám na adresu
Kulturní dùm Jízdárna, Spoleènost senior, obèanské
sdružení, Na Jízdárnì 18, 702 00 Ostrava 1

Dny Francie

S velmi zajímavým nápadem pøišel Dùm knihy Librex: kulturními formami postupnì
pøedstavovat èlenské státy Evropské unie. V posledním týdnu února se tak zde
uskuteènily Dny Francie, za úèasti pøedstavitelù Francouzského velvyslanectví v Praze,
Moravskoslezského kraje, Ostravy, ale i jednotlivých institucí.
Pestrý program na vynikající úrovni obsahoval také besedu s øeditelkou Aliance
Francaise, paní Christine Longfellow, které se zúèastnili studenti i zástupci seniorù.
Aliance Francaise byla založena v devatenáctém století, je rozšíøena do 190 zemí a jejím hlavním úkolem je
seznamovat svìt s francouzskou kulturou i jazykem. V této souvislosti je ponìkud pikantní vyjádøení paní
Longfellow, že ve Francii jsou sice na každé škole dva povinné jazyky, ale hodnì studentù je líných se je
poøádnì nauèit. Jenže tuto vlastnost bychom urèitì našli i u øady èeských studentù… A jak paní Longfellow
vnímá problematiku Evropské unie? Podle jejích slov jsou obavy na obou stranách, jak u èlenù stávajících, tak i
pøijímaných. Navíc Francouzi mìli s vlastním vstupem do Evropské unie podobné problémy jako my. Jenže
dnes už vìdí, že jejich krok byl správný a nìkdejší strach vyplýval pøedevším z neznalosti.
(di)
Kurzy ruèních prací a palièkování

Co je to krajka a palièkování:
(definice krajky z pohádky Marie
Kubátové "Slamìná Maøena“)
"Není to nic než díra lapená do
nitì, jak ptáèe do sítì a jaká je to
krása. Vodpáráš z mojí ledový
výšivky na voknì nit. Polapíš do
nitìnýho voka kus prázdnoty a
vedle zas, seøadíš díry v maršparádu a máš krásu nevídanou“.
Do kurzu palièkování se mùžete
pøihlásit i vy a tak si tøíbit vkus a
dovednost.
Informace:tel. 608 87 61 94

Trénink pamìti kurz pro seniory,
Má 5 dvouhodinových
lekcí, cena kurzu je 300,Mozek je souèástí lidského tìla.
Jak slábne tìlo, zhoršuje se i
kvalita pamìti. Èlovìk má však
schopnost pøijímat nové informace až do konce života. Kurz je
jedním z aktivizaèních programù
pro seniory a je zamìøen na procvièování pamìti. Je cestou ke
zvýšení sebevìdomí. Není
založen na memorování, cvièení
není na èas, výsledky se
nezveøejòují.
Informace: tel.606 47 55 22

Kurz práce na PC
Základy práce na poèítaèi
Kurz je urèen uchazeèùm, kteøí
se chtìjí seznámit s používáním
osobního poèítaèe. Získají
pøehled o prostøedí v jakém
poèítaè pracuje.
Obsah kurzu:
- základní pojmy
- prostøedí Windows
- základy textového editoru
Word
- seznámení s Internetem
Informace: tel. 603 59 80 36
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Jaro je už za dveømi a oslavu jara si vìtšinou spojujeme s
Velikonocemi. Tento nejvýznamnìjší svátek køesanských
církví si mùžeme pøipomenout øadou lidových povìr, pranostik a
zvykù.
Škaredá støeda- název pochází od toho, že Jidáš se škaredil
na Krista, proto se nesmí nikdo toho dne mraèit, jinak by se
škaredil po všechny støedy v roce.
Zelený ètvrtek- odvozen od zeleného mešního roucha, jež se
toho dne nosívalo. V tento den by se mìla jíst zelená strava
(špenát, zelí…), aby byl èlovìk po celý rok zdráv.
Roèník
Na ZelenýVètvrtek zní zvony naposled, pak umlknou až do Bílé
soboty.
Velký pátek - vstávali lidé pøed východem slunce a myli se v
potoku, aby byli chránìni pøed nemocemi. V tento den se
nesmìlo pùjèovat nic z domácnosti, protože se s takovými
pøedmìty dalo èarovat. Nesmìlo se pracovat s hlínou ani na
zahradì èi na poli. Nesmìlo se prát prádlo, protože by ho
hospodynì místo do vody namáèela do Kristovy krve. Na Velký
pátek se otvírala zemì a na krátký èas odhalila své poklady.
Na Bílou sobotu se svìtil oheò pøed vchodem do kostela. Hoøící polínka nosily hospodynì domù, aby zažehly oheò v ohništi.

ZVYKY A TRADICE
Na Boží hod velikonoèní se svìtily pokrmy - beránek,
mazanec, vajíèka, chléb, víno. Èást svìcených pokrmù
dával hospodáø zahradì, poli a studni, aby mu byly ku
prospìchu. Pìkným zvykem bývalo rozdìlit na Boží hod
jedno vajíèko mezi èleny rodiny a spoleènì je sníst, aby
všichni drželi pospolu a za rok se opìt ve zdraví sešli.
Velikonoèní pondìlí nejvýznamnìjší den. Toho dne se
odbývala pomlázka, velikonoèní hodování. V èerstvì
uøíznutých vrbových prutech byla skryta omlazující síla.
Kdo byl vyšlehán, byl „pomlazen“.
bøezen
2003
Lidová legenda vysvìtluje
vznik
tradic
malovat a darovat vajíèko takto: Když
Ježíš se sv. Petrem chodili po svìtì,
pøišli do jednoho stavení a poprosili
hospodyni o kousek chleba. Ta však
nemìla v celém domì ani skývu. V
tom uslyšela kdákání slepice, dobìhla
do kurníku a vejce upekla v teplém
popelu. Když nakrmila pocestné a rozlouèila se s nimi,zjistila,že skoøápky jsou zlaté. Od té
doby se o Velikonoèním pondìlí rozdávají vejce. (hol)
POÈÍTAÈE, INTERNET

POÈÍTAÈE - INTERNET
TO NIKDY NEPOCHOPÍM !
Povídání pøes Internet - Chat
V minulém èísle jsme se seznámili s principy a využitím
elektronické pošty. Jak jste se mohli doèíst, pøenos údajù (to
znamená textù, obrázkù atp.) je v pøípadì pøipojení k
poèítaèové síti prakticky okamžitý. Znamená to, že adresát
má vámi odeslanou zprávu bezprostøednì k dis pozici na
svém poèítaèi a mùže si ji na obrazovce pøeèíst. Tato
skuteènost je využívána v dalším zpùsobu komunikace mezi
úèastníky na internetu. Je to vlastnì nìco mezi elektronickou
poštou a telefonováním. Úèastníci, kteøí jsou ve stejném èase
pøipojeni na internet, mohou ihned reagovat na pøijaté zprávy a
tudíž tímto zpùsobem vést mezi sebou dialog. Uvedený
zpùsob této poèítaèové komunikace dostal název „chat“
(vyslov „èet“), což je opìt anglický výraz a v èeštinì znamená
„popovídat si“.
Jedná se tedy opìt o další službu poèítaèových serverù,
kterou umožòuje speciální aplikace na nìm bìžící.
Prostøednictvím této služby se mùžete, spolu se všemi
uživateli internetu zúèastnit diskuse na jakékoliv téma. Toto
internetové „povídání“ se mùže odehrávat, jak na diskusních
stránkách, kde se mùžete zapojit do debat na rùzná témata
nebo naopak, na stránkách se speciální tématikou, kde se
odehrávají debaty k problematice, kterou se daná stránka
zabývá. Na zpravodajských serverech si tak mùžete
popovídat o aktuálním dìní, na sportovním serveru napø. o
posledním fotbalovém zápasu a na stránkách hudební
skupiny tøeba s jejich fanoušky nebo pøímo èleny.
Pokud se chcete zúèastnit nìkteré diskuse je nutné si vyhledat
pøíslušnou úvodní stránku a to prostøednictvím nìkterých
známých vyhledavaèù (jako CENTRUM, SEZNAM, ATLAS
apod.), nebo speciální stránky zøízené pro tento úèel. Pøed
pøihlášením se do diskuse si zvolíte pøezdívku, pod kterou pak
budete vystupovat, což znamená, že vaše pøíspìvky budou
touto pøezdívkou uvozeny a jiní úèastníci vás tak mohou
pøímo oslovovat. Pokud máte zájem si pøezdívku ponechat
delší dobu musíte se zaregistrovat, aby si ji nemohl pøisvojit

nìkdo jiný. Zpùsob registrace se u rùzných serverù liší. V
pøípadì, že se nezaregistrujete vystupujete v diskusi pouze
jako host a po odhlášení je vaše pøezdívka opìt volnì k
dispozici. Registrovaný úèastník mívá mimo to rovnìž
urèitá privilegia.
Jednotliví úèastníci tvoøí debatní skupiny podle rùzných
témat. Tyto skupiny se jakoby nacházely ve virtuálních
místnostech, které mají svùj jedineèný název. Nový
úèastník se pak podle svého zájmu pøihlásí do zvolené
místnosti, tím jakoby tam vstoupil a mùže zahájit dialog s
ostatními pøítomnými uživateli. Registrovaný úèastník si
mùže vytvoøit svou vlastní místnost, ale do té mùže vstoupit
pouze ten, který zná její jméno. Poèet debatujících v
místnosti a jejich pøehled je možné získat kliknutím na
pøíslušnou ikonku na obrazovce.
Text pøíspìvku do diskuse se ve zvolené formì vpisuje do
zobrazené kolonky a mùže být adresován buï všem
pøítomným v místnosti, nebo pouze konkrétnímu uživateli.
Vlastní dialog se øídí pøesnými pravidly, které bývají obvykle
k dispozici na úvodní stránce. Odchod z místnosti se
provede jednoduše kliknutím na odkaz „Odejít“ nebo
pøíkazy jako /EXIT nebo /BYE.
Úèast na chatu není nijak nároèná a pøihlášení je velmi
jednoduché. Tato forma zábavy nebo pouèení je tak všem
snadno pøístupná. Sami si to mùžete vyzkoušet na
internetových stránkách www.seniortip.cz naší Spoleènosti
senior, kde je „chat“ rovnìž provozován. Tak vás všechny
srdeènì zveme do naší místnosti.
Ing. Jan Rusina, CSc.
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