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Janáèkùv máj ozdobí i portugalská hvìzda

Kateøina Englichová

Judita uèarovala
Pancéøované sklo, zlacený rám a v
nìm Judita. Jedno z nejvýznamnìjších
dìl dvacátého století od Gustava Klimta
vzbudilo v ostravském Domì umìní
nebývalý zájem. Bìhem jednoho mìsíce sem pøišlo na výstavu neuvìøitelných
deset a pùl tisíce lidí. Mezi návštìvníky
byli i ostravští senioøi, kterým se osobnì
vìnoval historik umìní Mgr. Jiøí Jùza.
GVU v Ostravì, jejím zøizovatelem
je Moravskoslezský kraj, získala obraz v
roce 1950 jako konfiskát nìmeckého
majetku. Od té doby u obraz nìkolikrát
vystavila jako souèást kolekce rakouských malíøù. Ale poprvé se dílo setkalo s
tak obrovským ohlasem. Proè? Díky
nápadu a štìdrosti Jana Svìtlíka, pøedsedy pøedstavenstva skupiny Vítkovice
Holding (generální partner výstavy),
byla Judita poprvé umístìna jako pravý
skvost zcela samostatnì a pod
pancéøovaným sklem.
Jan Svìtlík pøitom zaplatil statisíce
korun za vše, co souviselo s produkcí
výstavy, vèetnì propagace. Ale pøesto
ještì zbývá otázka: èím je Klimtùv obraz
tak drádivý? "Judita s Holofernovou
hlavou znamená symbol trestající
spravedlnosti. V samotném provedení
pak autor kombinuje hetéru se slastnì

Letošní festival Janáèkùv Máj se
pøedstaví také v Praze. Josef Suk
(housle) a Kateøina Englichová (harfa)
se zúèastní prezentace 28. bøezna v
budovì Senátu Parlamentu ÈR.
Oba protagonisté pak obohatí i
prùbìh samotného dvaatøicátého
roèníku Janáèkova máje v Ostravì,
jen se uskuteèní od 21. kvìtna do 8.
èervna 2007.
Na programu budou tradièní díla
Leoše Janáèka, Ludwiga van Beethovena, Wolfganga A. Mozarta, Alexandra K. Glazunova a dalších
klasikù. Zazní i vìèné téma v hudbì,
písních a sonetech Williama Shakespeara, nazvané „Obnov svou sílu,
lásko“. Festival ozdobí také hvìzda
svìtové world music, zpìvaèka
Mariza, s portugalským fadem (styl,
který ztìlesòuje tradici portugalské
lidové hudby a poezie).
pøivøenýma oèima a moderní fyziognomii s orientálnì byzantskou nádherou prùsvitného šatu i zlaceného
pozadí,“ uvádí historik umìní Jiøí Jùza.
„Nutno však øíci,e pøes veškerý zájem,
v souèasné dobì není obraz na prodej,
je majetkem Moravskoslezského kraje.
O prodeji by mohla být øeè pouze v
pøípadì splnìní nìkolika specifických a
hypotetických podmínek. Pak by se
mohla vést mediální show kolem
tohoto díla a teprve poté by se Judita
mohla ucházet o nového zájemce na
svìtovì proslulých umìleckých
aukcích v New Yorku èi Londýnì.
Tam by obraz mohl být
prodán asi za miliardu
korun“, dodává Jùza.
Pro úplnost je
potøeba dodat, e
základ sbírkám
ostravského Domu
umìní poloil stavitel,
vášnivý sbìratel a
mecenáš František
Jureèek.
Do fondu vznikající
galerie vloil pøiblinì
sto dvacet dìl, pøevánì maleb z druhé
poloviny devatenáctého století.

bøezen 2007

Mariza v Ostravì vystupovala u v
roce 2005 a tehdy ji jako jednu z hvìzd
festivalu Colours of Ostrava vítalo na
pódiu nìkolik tisíc lidí. Na Janáèkovì
máji bude zpívat v komornìjším prostøedí Divadla Antonína Dvoøáka. "Museli
jsme ji poslat i fotografii z místa, kde
bude vystupovat. I kdy jednání bylo
sloité, nakonec jsme se dohodli.
Prostøedí divadla ji zøejmì oslovilo," øekl
øeditel festivalu Jaromír Javùrek.
Pøíznivci klasické hudby se mohou
tìšit na koncert houslisty Gidona Kremera, který vystoupí se souborem
Kremerata Baltica, sloeného z umìlcù
pobaltských zemí. Na festivalu letos
vystoupí kromì jiných souborù Èeská i
Brnìnská filharmonie. Nebude chybìt
ani jazzový víkend a festival také zavítá
ji tradiènì na Slezskoostravský hrad.
Loòský mezinárodní hudební festival
Janáèkùv máj navštívilo rekordních více
ne sedm tisíc posluchaèù. Jak tomu
bude letos? Uvidíme...
Kdy se v roce 1952 stal Dùm umìní
krajskou galerií, fond obsahoval asi dva
tisíce poloek.„Dnes máme ve sbírkách
pøiblinì dvacet tisíc grafik a kreseb, na
tøi sta padesát plastik a dva tisíce dvì
stì obrazù,“ vysvìtluje Jiøí Jùza. A kam
se Judita odebere po ukonèení
výstavy? „Bude uschována na bezpeèném místì. Ale v pøíštím roce by se mìla
zprovoznit nová expozice, kde bychom
chtìli veøejnosti pøedkládat právì
skvosty z depozitáøù našich sbírkových
fondù. Klimtova Judita by mezi nimi
rozhodnì nechybìla,“ ukojil zvìdavost
seniorù Jiøí Jùza.
(di)
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Jak jste na tom s gramotností, váení?
Pokud jste také
tentokrát nahaveni
na novinky z mojí
rodiny, pøípadnì vás
zajímá, za co mnì
tentokrát vyplísnila
moje pravá ruka v
ordinaci, sestra Romana, budete patrnì
zklamáni. Tentokrát
se s vámi chci zamyslet nad tématem veskrze váným.
Nad tématem, které se, a tak èi onak, dotýká kadého
z nás...
Moná víte, moná ne, rok 2007 byl v Evropské unii
vyhlášen Rokem rovných pøíleitostí pro všechny. Teï
si moná pomyslíte nìco v tom duchu, e diskuse o
emancipaci u máte v ivotì za sebou, tak jaképak
rovné pøíleitosti! To a si øeší ti mladší... Nenechte se
mýlit, význam rovných pøíleitostí dokáe senior,
pøípadnì èlovìk s jakýmkoliv omezením docenit
moná lépe, ne mladí novomanelé v diskusi nad
kariérou a nevyneseným odpadkovým košem. Proè?
Senioøi toti vìdí, jaké prchavé bohatství je èas...
Stárnutí populace je pomìrnì moderním
výdobytkem civilizaèního vývoje, co dokazuje i fakt, e
nejvyššího podílu starých lidí v populaci dosahuje
Evropa, USA, Kanada a Japonsko. A protoe stále
delšího vìku se doívá vìtší a vìtší poèet lidí, pøijaly ve
Vídni
vlády evropských státù u v roce 1982
Mezinárodní akèní plán pro problematiku stárnutí.
Zahanbit se nedalo ani OSN. V roce 1991 pøijalo Valné
shromádìní „Zásady OSN pro seniory“, které pøiøadilo
do pìti oblastí: nezávislost, zapojení do spoleènosti,
péèe, seberealizace, dùstojnost. Následovala
Evropská sociální charta (ESCH), která vymezila
sluby pro døíve narozené, jako souèást práva seniorù
na sociální ochranu.
Vedle rùzných forem pomoci, spojených s
domácími pracemi, stravováním, osobní hygienou,
fyzioterapií a také dopravou, mají být státem
podporována opatøení povzbuzující seniory, aby se
úèastnili aktivit mimo domov a opatøení, která by
zajistila seniorùm bydlení odpovídající jejich potøebám.
Protokol ESCH nestanoví ádné specifické smìrnice
pro bytovou politiku seniorù, ale preferuje nezávislý
ivot seniorù v jejich rodinném prostøedí.
Podle mìøítek Evropské unie jsou zase senioøi
skupinou aktuálnì ohroenou sociálním vylouèením.

Proto je na informování seniorù, jejich vzdìlávání,
sportovní i kulturní vyití, ale i na rozvoj slueb zkvalitòujících jejich ivot v domácím prostøedí vìnována
kadoroènì nemalá èástka z Evropského sociálního
fondu a z Fondu na rozvoj lidských zdrojù. Jene jedna
vìc jsou doporuèení nejrùznìjších institucí a na stranì
druhé tvrdá realita praxe. Kdo z nás si neuvìdomuje, e
k stáru slábne hlas a ubývá sil, tøeba domoci se svých
práv na rovné pøíleitosti k dùstojnému ivotu... Proto je
tak dùleité rovné pøíleitosti pøipomínat a trvat na
dodrení všech úmluv, které mají také seniorùm v
Èeské republice pomoci ít do poslední chvíle co
nejdùstojnìji. A vìøte, e vás seniorù vùbec není málo.
Témìø dvì stovky dùchodcù, pøesnì 199 se loni v
Èesku doilo sta let. Narodili se tedy zaèátkem
minulého století v roce 1906. Z nich je 166 en a 33
muù.
Koncem loòského roku evidovala Èeská správa
sociálního zabezpeèení celkem 404 sto a víceletých
obèanù, tedy lidí narozených v letech 1898 a 1906. Jak
asi oèekáváte, mezi dlouhovìkými také v loòském roce
pøevaovaly ivotu odolnìjší eny, kterých bylo 338,
zatímco sto a víceletých muù bylo 66. eny vyhrávaly i
v délce ivota. Nejstarší starobní dùchodkyní byla loni
ena narozená v roce 1898. Nejstarší mu, kterému byl
vyplácenu dùchod, se narodil o dva roky pozdìji.
Zajímavé mùe být i to, e nejvíce sto a víceletých ije v
Praze (70), v jihomoravském kraji (53) a nejménì,
pouhých pìt dlouhovìkých seniorù evidovali sociální
pracovníci v kraji, kde vìtšina z nás jezdí za zdravím tedy v lázeòském Karlovarsku...
Se stále novými pokroky v medicínì i v mnoství
dostupných informací o zdravém ivotním stylu se dá
oèekávat, e dlouhovìkost pøestane být vzácností. Na
seniorech pak u bude záleet, zda o desítky let
prodlouený ivot promarní v køesle pøi sledování
seriálù nebo se rozhodnou konkurovat mladším a vyuít
kadièkou minutu pøi následování pana Stewarta v
„rovných pøíleitostech“ pøi studiu.
Jednadevadesátiletý Australan Allan Stewart, který
loni dokonèil studia práv, je toti podle médií nejstarším
studentem. Titul bakaláøe získal dokonce mnohem
døíve ne jeho mladší kolegové z roèníku, protoe kurz
plánovaný na šest let zvládl za ètyøi a pùl roku. Prý proto,
e mu „šlo o èas“. Pro studenta - veterána bylo údajnì
nejsloitìjší nauèit se ovládat poèítaè a zacházet s
internetem. „Co se týèe poèítaèù, byl jsem úplnì
negramotný,“ pøiznal. A jak jste na tom s gramotností
vy, váení?

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:
Mìsto Ostrava

MUDr. Hugo Pøibyl, Ph.D.
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TIP NA VÝLET
Naše pozvánka je na
procházku podél øeky Odry.
Øeka je promìnlivá podle
roèních období, tìko øíct,
které místo je nejhezèí,
protoe kadý meandr øeky je
nìèím zajímavý.
Za loukami, lemovanými smuteèními vrbami, za prastarými duby,
rybníky s rákosím a strouhami s
vodními mlýny se mùete vydat právì
do Chránìné krajinné oblasti Poodøí.
CHKO Poodøí se táhne Moravskou
bránou napøíè témìø celým okresem
Nový Jièín. Pøirozenou osou území s
pravidelnì zaplavovanými loukami a
luními lesy s pùvodní skladbou døevin
a vzácným ptactvem je tok øeky Odry.
Nejlépe je projet se kolem ní na kole.
Pro ty, kteøí nejsou cyklisté doporuèíme místo, kde kromì cyklistù si na
své pøijdou i pìší turisté. Autobusová i
vlaková sí také postaèí k pøesunu do
tìchto míst.
Pro toho, kdo se do Poodøí vypraví
vlakem je uzlovým bodem eleznièní
stanice ve Studénce. Mìsto Studénka,
spolu s obcí Bartošovice tvoøí centrum
Poodøí. Leí asi dvacet kilometrù
jihozápadnì od Ostravy, Bartošovice
pak jen asi ètyøi kilometry od Studénky.
Právì Bartošovice jsou pøíleitostí pro
pøíjemný jednodenní výlet spojený s
návštìvou zámku, vycházkou po
nauèné stezce a prohlídkou záchranné
stanice, ve které CHKO Poodøí otevøela
svou expozici. Do Bartošovic vás
odveze ze Studénky autobus, nebo se
mùete vydat na cestu pìšky.
První písemné prameny o obci
Bartošovice pocházejí z roku 1240, v
zemských deskách se toto místo
objevilo koncem 14. století. Podle
historických pramenù pùvodní tvrz byla
v roce 1583 pøestavìna na jednopatrovou budovu. Roku 1670 byl
zámek pøestavìn na dvoupatrovou

budovu, pøi pøestavbì v letech 1869 1877 byl pøistavìn balkon.
Zámek s parkem se nachází ve
støedu obce. Sídlí v nìm informaèní
centrum Poodøí. Prohlídkový okruh
bohuel v zámku není. Za shlédnutí
urèitì stojí zámecký park. V zámeckém
parku, zaloeném ve druhé pol. 18. stol.
byly vysazovány cizokrajné døeviny.

Budova zámku

V parku se mùete podívat na
nejvìtší platan javorolistý v Èeské
republice. Øíká se mu Josefínin a je mu
asi 170 let. Dosahuje úctyhodné výšky
32 metrù a odhaduje se, e i s
koøenovým balem mùe váit kolem 120
tun. Pøi procházce obcí mùete nahlédnout do kostela svatého Petra a
Pavla s náhrobními kameny dritelù
bartošovického panství a podívat se
také k Meinertovì hrobce, která je kopií
kníecí hrobky z Výmaru.
Nauèná stezka dostala název podle
jednoho ze svých zastavení, které je
vìnováno zámku. Trasa nauèné stezky
má 5 km, je znaèena turistickou znaèkou a je na ní instalováno deset døevìných informaèních tabulí. Podle znaèek
také dojdete k nedaleké stanici pro
záchranu volnì ijících ivoèichù. Pro
veøejnost bývá otevøena o víkendech a
svátcích od 11 hodin. K vidìní jsou tady
hlavnì dravci jako výr velký, jestøáb,
kánì. Trasa vás pak znovu pøivede do
zámeckého parku a dále do polí a k
sadu s odrùdami jabloní.

Senioøi pøíjïte mezi nás
Pokud chcete být informováni o
záleitostech prospìšných pro
ivot seniorù a zdravotnì
postiených, pøidejte se k nám.
Schùzky Koordinaèní rady seniorù a zdravotnì postiených
se konají v KZ Jízdárna v Ostravì (za krajským úøadem)
kadý mìsíc v termínech 21.3.; 18.4.; 23.5.; 20.6.2007
Ing. Lubomír Pásek, pøedseda KOR (tel.596 632 772)
Upozoròujeme na poradnu ve vìcech sociálních,
bytového i právního poradenství, zdravotnictví v Domì
odborových svazù, Èeskobratrská 18, Ostrava
1 poschodí, èíslo dv. 55, tel 596 111 023

Ze sadu mùete pokraèovat k rybníkùm, které patøí k nejcennìjším místùm
chránìné krajinné oblasti. Na "horním"
rybníku sídlí hnízdící ptáci, a tak si
mùete ve volné pøírodì prohlédnout
volavku popelavou èi potápku roháèe.
Kdy budete mít štìstí, zahlédnete
moná i ohroeného bukaèe velkého.
Dubohabrovým lesem dojdete a k
"dolnímu" rybníku, kde mají domov
masoravé rostliny bublinatky a mnoho
druhù ptákù. Asi sto metrù severnì od
rybníka roste na pravém bøehu øeky
Odry další památný strom, který stojí za
všimnutí. Je to sedmimetrový pìtiramenný øešetlák poèistivý.
Další zastavení je u mlýna, který
nadchne pøedevším milovníky technických památek. Zdejší soustava vodních dìl zaèala vznikat u koncem 15.
století. V roce 1933 byla do mlýna
zabudována Francisova turbína, navrená v roce 1849. Jeho paleèné kolo
s døevìnými habrovými zuby pøevádí
energii dodnes. Na poslední zastávce
nauèné stezky se dozvíte informace o
místním rybníkáøství a potom se vrátíte
zpìt do obce.
(hol)

Jeden z památných stromù

Trénink pamìti - kurz pro seniory
Mozek je souèástí lidského tìla. Jak
slábne tìlo, zhoršuje se i kvalita pamìti.
Èlovìk však má schopnost pøijímat nové informace a do
konce ivota.
Kurz je jedním z aktivizaèních programù pro seniory a
je zamìøen na procvièování pamìti. Je cestou ke zvýšení
sebevìdomí. Není zaloen na memorování, zkoušení,
cvièení není na èas.
Místo konání: KZ Jízdárna, Ostrava 1.
Cena kurzu: 5 dvouhodin - 200 Kè
Termíny kurzù: 22. 3.; 26. 4. 2007
Pøihlášky a informace na tel.: 728 466 105, 606 475 522
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Není první divadelnicí v našem seriálu slavných
obèanù nebo dokonce ostravských rodákù, ale zcela
urèitì je první taneènicí, chcete-li baletkou, vlastnì
primabalerinou, kterou prosím, aby se tentokrát
nevyjadøovala ladnými
pohyby, jak si je všichni
pamatujeme, ale vyprávìním.
VLASTA PAVELCOVÁ - Nositelka prestiní ceny
Thálie za celoivotní mistrovství za rok 2002.
Pøiznám se, e jsem paní Vlastu chvíli shánìla a pak se
zas trochu bála, zda pøijme mé pozvání k povídání.
Pøedcházela ji toti povìst, e se straní jakékoliv
publicity. Pak jsme se sešly v trochu neútulné kavárnì.
Závidìníhodnì štíhlá, v elegantních šatech, úsmìv na
rtech i kdy jí byla zima. Tak jsme si daly èervené
svaøené pro zahøátí a já se mohla ptát…

Mám doma memoárovou kníku „V hlavní roli
Emerich Gabzdyl“ a v jmenném rejstøíku publikace
má vaše jméno snad nejvíc odkazù. Legendární
bývalý šéf nejen ostravského baletu ovšem nepíše
o tom, jak jste se k tanci dostala.
Kdy si vzpomenu jaká jsem byla jako malá holèièka,
tak musím øíci po pravdì, e jsem byla hodnì ivá a e
jsem tancovala snad u v tom maminèinì bøíšku.
V patnácti letech jsem si prosadila u rodièù, e smím
navštìvovat baletní studio Mistra Gabzdyla. Moc mne
to chytilo a o rok pozdìji u jsem bojovala o to, abych
tanec mohla dìlat jako povolání. Jene tatínek byl proti
tak moc, e jsem dokonce pøed ním kleèela a plakala,
a maminka se pøimluvila a já mohla v divadle nastoupit
jako elévka poté, co jsem prošla velmi krátkým
školením a zkouškami v Praze. Zaèátky v divadle
nebyly lehké, ale pomáhal mùj první uèitel, rádce, šéf i
choreograf a také kamarád v jedné osobì Gabzdyl.
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Do dneška na nìj s láskou a úctou vzpomínám, vdy on
to byl, kdo mì, devatenáctiletou taneènici, obsadil do
role Odetty v Labutím jezeru.
A co tatínek? Smíøil se s taneènicí?
Smíøil, pøišel do divadla, zail mùj první obrovský
úspìch, uvìdomil si mou píli, døinu a lásku k tanci a
nakonec byl spolu s maminkou mým nadšeným
divákem. Dodnes uchovávám jeho nadšený a
srozumìný dopis, který jsem tenkrát po pøedstavení
doma našla na stole.
První úspìch byl zmnoený jistì i dalšími rolemi. Na
které ráda vzpomínáte?
Byla jsem taneènicí klasického baletu a nastudovala
jsem snad všechny dùleité role, co jich divadlo má.
Ráda vzpomínám na Sulamit z Legendy o Josefovi R.
Strausse, získala jsem za ni ve Vídni èestné uznání.
Byla jsem Paní Mìdìné Hory v Kamenném kvítku i
Zaremou v Bachèisarajské fontánì, tanèila jsem v
baletních pohádkách i ve Slovanských tancích
A.Dvoøáka. Ale uplatnila jsem se i v moderních baletech
tøeba ve Špalíèku B.Martinù, v Baantovì Maryèce
Magdónové a ve Viktorce Zbyòka Vostøáka jsem byla
titulní hrdinkou. A tanèila jsem i na hudbu Jaroslava
Jeka. Tìch pøedstavení a premiér bylo moc a tenkrát
nebyly tak èasté jako dnes alternace.
Na vlastní kùi jako moderátorka jsem párkrát zaila
to povìstné „okno“, tedy zapomnìla jsem text. Jak
je to v baletu, mùe se najednou zapomenout ten
pøedem nauèený pohyb?
(Usmívá se). Stává se
to, samozøejmì, hlavnì
pøi tanci s partnerem.
Mne to postihlo jen
jednou pøi sólovém tanci
pøi hudbì L.van Beethovena. Vešla jsem na
jevištì a nenapadl mne
ani jediný správný pohyb, tak jsem improvizovala. Poznal to okamitì
pan Gabzdyl a nìco se
nezdálo panu dirigentu
Vašatovi. Ale pokutu
jsem neplatila.
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Zmínila jste, e jste vlastnì moc taneèních partnerù
nevystøídala, monost vyjet se sólovým tancem jste
také nemìla, kdy pominu hostování ostravského
divadla ve „spøátelené“ cizinì, ale nechala jste si ujít
nìco jiného.
Máte na mysli Národní
divadlo? To ano, mùj
konkurz do nìj byl
úspìšný, jene já byla v
Ostravì moc spokojená, mìla jsem nádherné, hlavní role, a pak
jsem se šastnì v roce
1963 vdala za lékaøe,
stomatologa.
Narodil se nám syn a
Zlatá kaplièka byla
daleko. Nikdy jsem
nelitovala.
Vaším idolem je ruská taneènice Maja Pliseckaja.
Pøestoe je starší ne vy, snad do dneška tanèí,
kdeto vy jste v roce 1975 rolí Ingrid v Peer Gyntovi
skonèila svou kariéru.
Myslím si, e èlovìk má skonèit na vrcholu, a to jsem
udìlala. ila jsem krásný ivot s manelem, synem,
prací na beskydské chatì a její zahradì, øezbaøím a
divadlo a tanec mi nechybí. Zajímám se o ivot kolem
sebe, dokonce i internetu pøicházím na chu, potìšila mì
Thálie jako uznání mé práce. Jen jsem moc smutná, e
u pár let jsem bez svého milovaného mue.
Ale i slavné primabaleríny se stanou babièkou…
Nu nejdøív jsem se stala mámou syna, který odmítl chodit
i do taneèních a po tátovi zdìdil profesi lékaøskou i kdy
ne stomatologickou. Urèitì jsme mohli mít víc dìtí, jene
to se opravdu pøíliš nesluèovalo s našimi profesemi,
vídali bychom se jen „mezi dveømi“. Ale dnes se chlubím
vnukem a vnuèkou. A musím øíci, e ta je velmi
pohyblivá, hyperaktivní, umí se pùvabnì u dnes
pohybovat, a to má necelé tøi roky.
Tak mám pocit, e se naše povídání dostalo do toho
povìstného kruhu: byla byste ráda, kdyby se z té
malé holèièky stala jednou první dáma ostravského
baletu?
Byla bych šastná, uvítala bych to. Tanec je nádherný,
povolání baletky je veliká øehole, ale kdybych se já po
druhé narodila, opìt bych chtìla být tím, èím jsem byla, a
to v Ostravì.
Pavla Pešatová
P.S. U dam se neprozrazuje vìk, i kdy paní Vlasta se k
tomu svému hrdì hlásí. Tak jen oznamuji, e vloni v létì
jsme jí mohli blahopøát k pùlkulatým narozeninám.
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ŠEDÝ ZÁKAL trápí tisíce lidí, ale nemusí
OSTRAVA - ivot jako za matným sklem. Neostré a
zamlené vidìní, které je nepøíjemné. Tyto pøíznaky ukazují
na onemocnìní, které potkává pøevánì starší lidi.

Øíká se mu šedý zákal a bez kvalitní léèby se ho ji nikdy
nezbavíte. Podstata vzniku šedého zákalu není dosud plnì
objasnìna. Rizikové faktory, které jeho výskyt ovlivòují, jsou
pøedevším vìk, pohlaví (vyšší výskyt u en), celková
onemocnìní, obezita, dlouhodobé uívání nìkterých lékù,
kouøení atd. Vrozený šedý zákal vzniká u dìtí vìtšinou jako
dùsledek virového onemocnìní (napø. zardìnky) matky v
prùbìhu tìhotenství. Šedý zákal je nepøíjemnost, která se
projevuje nejèastìji u starších lidí vìtšinou od šedesáti let.
Projevuje se mírným stupnìm zakalení, které nemusí
vidìní výraznì ovlivòovat. Postupnì, pokud se problém
neøeší, se zkalení zvìtšuje a objevují se i doprovodné
pøíznaky. K nim patøí zamlené vidìní, citlivost na oslnìní,
zhoršující se vidìní do dálky a zkreslení pozorovaného
obrazu. Rychlost kalení èoèky je individuální, vìtšinou se
jedná o mìsíce a roky. Pokud se u vás šedý zákal objevil,
pak není ještì všem dnùm konec. Vidìní pacienta mùe být
operaèním zákrokem opìt zkvalitnìno. Na ten se mùete
objednat na Oèní klinice Lexum v Ostravì.

Zákrok vám uhradí pojišovna. Klinika spolupracuje s
pojišovnami VZP, Metal Aliance a novì i s Revírní
bratrskou pokladnou. Pro vaši informaci: devadesát procent
nemocnic v kraji vybírá za zákrok doplatky, které se
vyšplhají i na 3000 Kè za jedno oko. Na oèní klinice Lexum
nebudete, v pøípadì, e jste pojištìni u výše zmínìných
pojišoven, doplácet vùbec nic. Pacient dobøe vidí zpravidla
ji druhý den, v nìkterých pøípadech mùe být vidìní
pøechodnì po operaci mlhavé. Kvalita vidìní pøed operací a
po operaci je nesrovnatelná a stejnì tak je výraznì
pozitivnì ovlivnìna psychika. Èlovìk má pocit, e mùe
zase ít plnohodnotný ivot.
Kontaktujte nás na našem ostravském pracovišti:
Oèní klinika Cornea Lexum, Masná ul. 3a
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 810 800 009, ostrava@lexum.cz,
http://www.lexum.cz

Chcete také finanènì podpoøit vydávání zpravodaje? Kontaktujte nás - tel. èíslo 728 466 105
www.katalogtip.cz
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Kulturní metropole Evropy
Myšlenka kadoroèního
vyhlašování kulturní
metropole Evropy vznikla
na pùdì Evropské komise
v roce 1985; její autorkou
byla øecká ministrynì
kultury Melina Merkuriová.
Prvním takovým mìstem
se proto staly Atény. Po
nich následovala další
mìsta jako napøíklad
Florencie, Amsterdam,
Berlín, Paøí, Glasgow,
Dublin, Madrid, Antverpy,
Lisabon, Kodaò, Soluò, Stockholm a Výmar. A do roku
2004 vybíraly Evropská mìsta kultury èlenské státy. Ji
v roce 1999 se ale rozhodlo o zmìnì rozhodovací
procedury. Pøihlášky posuzuje sedmièlenná komise, z
ní dva èleny nominuje Parlament. Parlament také
mùe zaslat své stanovisko Komisi, která dává
doporuèení Radì. Právì Rada pak pøijímá koneèné
rozhodnutí. V roce 2000 nesla titul i Praha. Projekt má
symbolizovat a propagovat Evropu a zároveò poukázat
na jedineènost jejích míst a jeho cílem je mimo jiné
sblíit obyvatele Evropy. V roce 2007 jsou evropskými
hlavními mìsty kultury Lucemburk a rumunské Sibiu. V
roce 2008 vládu pøevezme britský Liverpool a norský
Stavanger, v roce 2009 bude následovat rakouský
Linec a litevská metropole Vilnius.
Lucemburk - domov èeských králù a metropole
Lucemburského velkovévodství, leí na jihu zemì na
pískovcové planinì na soutoku øek Alzette a Pétrusse.
Na území souèasného Lucemburku stávala ve 3. století
øímská osada a strání vì, která chránila cestu z
Remeše do Trevíru. Potom se zde usadili Frankové a
Karel Martell v roce 738 daroval hrad, jen vyrostl na
místì øímského opevnìní, trevírskému opatovi. V roce
963 získal osadu lucemburský hrabì Siegfried. Název
mìsta Lucemburk vznikl sloeninou staronìmeckých
slov luzil (malý) a Burg (opevnìné mìsto, hrad). Osada
se stala hlavním mìstem zemì v roce 1244.

Po vymøení rodu hrabìte Siegfrieda se Lucemburk
dostal do drení rodu limbursko-lucemburského, z
nìho pocházel i císaø Karel IV., jen v roce 1354 povýšil
zemi na vévodství. Pozdìji bylo Lucembursko uloeno
do zástavy a pøipojeno k Burgundsku. Koncem 15.
století pøipadlo Habsburkùm. Po ukonèení napoleonovských válek se stalo velkovévodstvím a pøipojilo
se k nìmeckému spolku. Za 2. svìtové války byla zemì
okupována Nìmci.

Historické jádro Lucemburku se skládá z horního a
dolního mìsta. Za vidìní stojí zejména sídlo
velkovévody, bývalý zámek španìlského místodritele
hrabìte Mansfelda z roku 1572. Mezi významné
architektonické památky patøí radnice se dvìma
bronzovými lvy a kostel sv. Michala z 10. století, nejstarší
církevní stavba ve mìstì. Dalšími zajímavostmi jsou
zbytky opevnìní (kasematy), ruiny øímské strání vìe,
skalní kaple Saint Kiren a citadela Saint Esprit. Na okraji
starého mìsta se rozkládá nádherný park, kde mimo jiné
sídlí i rozhlasová stanice Radio Luxembourg. V barokní
katedrále Notre Dame z roku 1613 jsou uloeny ostatky
manela Elišky Pøemyslovny, èeského krále Jana
Lucemburského, jen v roce 1346 padl v bitvì u
Kresèaku.
V pøíštím èísle pøedstavíme další kulturní metropoli
Evropy, mìsto v srdci Rumunska - Sibiu.
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Aktivita pøes všechny roky a hranice
Tøetí rok u vede Vìra
Martinková krouek nìmecké konverzace v klubovnì ostravského obèanského sdruení Spoleènost
senior.
Zaèáteèníci ovšem musejí
chodit jinam, nebo pøiblinì
desítka seniorù tady mezi
sebou èesky v podstatì
nemluví. Nanejvýš v pøípadech, kdy se jedná o
Vìra Martínková
neobvyklá slùvka.
„Scházíme se kadé pondìlí odpoledne. Já u mám vìtšinou
staeny nìjaké zajímavé materiály z internetu a tak se spolu
mùeme bavit o všem moném,“ øíká Vìra Martinková.
„Zároveò kupuji páteèní lidovky, kde vycházejí souèasné
èlánky v nìmèinì i v angliètinì, co povauji za docela
dùleité, nebo jazyk se pochopitelnì také vyvíjí,“ dodává.
Nìkteøí z tìchto seniorù konverzují nìmecky na opravdu
vysoké úrovni, ale snad ještì zajímavìjší je, e pøitom jakoby
zastavili své stárnutí. K úsmìvu nemají nikdy daleko a pamì
by jim mohli závidìt i mnohem mladší lidé. „To je
individuální,“ øíká paní Martinková. „Mám kamarádku, kterou
jsem k nám nìkolikrát zvala, ale vdycky mì odmítla s tím, e
u ve spoleènosti ani neumí komunikovat."
"Jene kdy je èlovìk zalezlý a nikam nechodí, pak se
nemùe divit.“ Paní Martinková ví, co øíká, protoe kontakty
této skupiny seniorù doslova pøesahují všechny hranice.
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PØESTAVUJEME KLUBY
Obèanské sdruení má toti poèítaèovou uèebnu pro seniory
a:"...zkusili jsme si tam program Skype, který umoòuje
komunikaci pøes mikrofony do celého svìta zadarmo. Náš
první kontakt byl s panem Jarošem, Èechem, který ije ve
Švýcarsku u tøicet let. On chtìl s námi mluvit èesky, ale my s
ním nìmecky. Od té doby se však kontakty u hodnì rozrostly
a nedávno jedna kolegynì volala napøíklad a do Rio de
Janeira. A hovor byl tak kvalitní, jakoby ti dva stáli vedle sebe.
Poèítaèe jsou prostì úasná vìc.“
Kolektivní zájem vzdìlávat se vytvoøil dobrou partu seniorù.
Obèas sáhnou i k anekdotám, (samozøejmì v nìmèinì) a
stále hledají, èím by svùj program zpestøili. V souèasné dobì
plánují spoleèný výlet. Asi do Kravaø, protoe se doslechli, e
tam funguje klub podobnì ladìných seniorù…
(di)
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Mezinárodní hudební festival Janáèkùv máj
A "MÁJ" bude i letos urèitì ten, na který v našem kraji
èekáme my všichni, kteøí milujeme krásnou hudbu, navíc v
luxusním balení.
21. kvìtna zaène tradiènì Janáèkovou Sinfoniettou u
32. Mezinárodní hudební festival Janáèkùv máj. V kanceláøi
Festivalu jsem na chvíli zastihla jeho øeditele, pana Jaromíra
Javùrka, který ale spìchal nìco zaøizovat a tak informacím
vládla jeho námìstkynì, pøíjemná Mgr. Jaroslava
Koòaøíková. Mìla jsem strach, e pan øeditel ještì dolaïuje
program, který tentokrát nemá ádné vùdèí skladatelské
jméno, podobnì jako tøeba vloni to Mozartovo.
"Letošní program je samozøejmì kompletnì pøipraven,
programy jsou vytištìny, pøedprodej vstupenek u zaèal a
musím prozradit, e je o nì velký zájem. A pokud jde o téma
letošního festivalu, stanovili jsme hudbu, divadlo, tanec a
pøípadnì ještì film .Tanec zastoupí pøedstavení soudobé
taneèní tvorby konané v Divadle loutek ve spolupráci s
19.Mezinárodním festivalem Tanec Praha 2007. Divadlo nás
potìší hrou Mc Nallyho: Mistrovská lekce. Znalci vìdí, e tato
hra je o slavné italské sopranistce Marii Callas, kterou bude
pøedstavovat známá pøední èlenka Divadla na Fidlovaèce
Eliška Balzerová. V dalších rolích pak m.j. exostraváci
Tereza Bebarová a Marek Holý. Nu a filmy s hudební
tématikou jsou pøipraveny do kina Art v Domì kultury", øíká
Jarmila Koòaøíková.
Nìkde jsem slyšela, e letošek je festivalem mnoha
orchestrù.
Ano, Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu v
Katovicích zahájí, o dva dny pozdìji uvítáme Komorní
filharmonii z Pardubic, hrát budou filharmonici z Brna i se
sborem, kolegové ze Zlína a lahùdkou zcela jistì bude
Symfonický orchestr hl.mìsta Prahy FOK s dirigentem Serge
Baudo. Závìreèný koncert s Mahlerovou Symfonií è.1 a
Variacemi Otmara Máchy bude urèitì vrcholem festivalu. Do
Ostravy pøijede Èeská filharmonie se Zdeòkem Mácalem.

Kde zní hudba a písnièky
Náruè a pøíliš širokou má Eliška
Krejèíøová-umìlecká vedoucí Lašského souboru písní a tancù ONDØEJNICA. Soubor Ondøejnica patøí do Staré
vsi nad Ondøejnicí, do vesnice jí
musíte projet, chcete-li se dostat z
Ostravy do Pøíbora. Váš pohled nutnì
zavadí o renesanèní zámek, vystavìný
v 16. století, který patøil rodu Syrakovských. Zakladatelé asi netušili, e
ještì za nìkolik staletí bude jejich sídlo
ít pestrým ivotem, e mnohokrát do
roka je ozdobí pestrá paleta krojù
podobných tìm, které nosili obyvatelé
podzámèí, e tam bude znít hudba i
písnièky, které zpívávali, e sídlo bude
osvìtleno i v noci.
Dnes víme, e zásluhu na tom všem
má soubor Ondøejnica, ale hlavnì ena,
která byla u jeho zrodu a která se mu
celých tøicet rokù vìnovala. Paní Eliška
Krejèíøová k písnièkám a tanci tíhla u
od malièka, mìla v rodinì vzor ve svém
dìdeèkovi. Kdy jí bylo 18 let, pokusily
se se spoluaèkou z gymnázia nacvièit
tance pro hasièský ples.

A co Janáèkova filharmonie, orchestr domácí?
Bude samozøejmì hrát a to dílo velmi milované, Orffovu
Carminu Buranu s dobrými sólisty a Èeským filharmonickým
sborem Brno. Jestli bude pøát poèasí, tak místem koncertu
bude Slezskoostravský hrad a snad mohu prozradit, e
chystáme neobyèejné záitky nejen hudebnì pìvecké, budou
artisté, svìtelné efekty...
Paní magistro, na koho se nejvíc tìšíte Vy osobnì?
Tìším se na všechny, jen se bojím, e jako jedna z organizátorù toho mnoho neuslyším, ale urèitì si udìlám volno na
vynikajícího houslistu Gidona Kremera, který pøijede s mladými muzikanty - Kremerata Baltica, ale pak mnì bude líto, e
tøeba nezbude èas na Janáèkovský koncert s Martinem
Kasíkem a pìveckými interprety Zápisníku zmizelého.
Co byste doporuèila seniorùm, kteøí by chtìli vyrazit na
Festival tøeba se svými vnouèaty?
Tak kromì u tradièního jazzového programu v Hornickém
muzeu Landek máme lahùdku v podobì portugalského faga,
které mohli slyšet mladí na festivalu Barvy Ostravy. Tenkrát na
otevøeném pódiu pršelo a svìtová hvìzda tohoto stylu, který
je nejvíc podobný blues, jakémusi smutnému zpívání, Mariza
bude moci v Divadle A.Dvoøáka uplatnit v plných efektech
svou pìveckou show.
Letošní Janáèkùv máj máte hotový, tedy po programové
stránce, pøedpokládám, e u chystáte 33. roèník 2008.
Pochlubím se, e u z poloviny máme program zajištìný.
Abychom získali špièkové umìlce a soubory, musíme
domlouvat jejich úèinkování i tøi roky dopøedu. A rok 2008 bude
opìt Janáèkùv, uplyne 80 let od jeho smrti, take urèitì bude
znít Glagolská mše. A potvrzenu máme prestiní
Dráïanskou filharmonii.
Paní magistro, dìkuji za informace a pøeji všem tvùrcùm
Janáèkova máje, aby hodnì návštìvníkù po posledním
koncertu si šeptalo stejná slova, jaká jsem vyslechla vloni:
„Boe mùj, to byla krása, u teï se tìšíme na pøíští rok.“
Pavla Pešatová

Vycházela tehdy ze zápisu národopisné S vervou jí vlastní se vrhla na místní
pracovnice, paní Marie Bohušové, kulturu a zaloila zde na škole nárokterá vedla soubor Ostravica. Po dopisný soubor. Zkušenosti ji mìla z
maturitì chtìla dále studovat, ale Bìlanu a úspìch se dostavil. V roce
protoe v té dobì panoval všeobecný 1977 vyslala škola soubor na soutìe,
názor, e dìvèata z vesnice na vysokou dìti pro nìj vymyslely jméno a Ondøejškolu nepatøí, zaèala uèit na Základní nica byla na svìtì a letos má tøicet let.
škole ve Staré Bìlé. Netrvalo dlouho a
zaloila zde dìtský národopisný
krouek, jmenoval se pøíznaènì
Bìlan a to byla Elišèina radost! Roky
utíkaly, uèila ve škole, vedla krouek
Bìlan, doma mìla rodinu a k tomu
ještì dálkovì studovala. Tìšila se, e
po ukonèení studií bude volnìji, jene pak pøišel rok 1968 a vše bylo
jinak. Ve Staré Bìlé pøestala být na
škole ádoucí a nakonec zakotvila ve
Staré vsi nad Ondøejnicí. Dnes se
zdá, jakoby se jí tím osud naplnil. S
vervou se vrhla na místní kulturu a
zaloila na škole národopisný soubor. Zkušenosti mìla z Bìlanu a úspìch se dostavil. V roce 1977 vyslala
škola soubor na soutìe, dìti pro nìj Taneèníci souboru Ondøejnica pøed
vymyslely jméno a Ondøejnica byla Staroveským zámkem.
Foto : František Øezníèek
na svìtì a letos má tøicet let.
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Tóry z Krnova nalezeny v Jeruzalémì

Na podzim roku 1938, kdy nacisté
naøídili synagogu vypálit,zachránil èlen
idovské obce dvì z šesti krnovských
Tór a dovezl do Jeruzaléma.
Dochované fotografie vnitøku
synagogy ze 30. let 20. století jsou
vedle vzpomínek souèástí pozùstalosti
po Karlu Friedovi, pøedváleèném
místopøedsedovi krnovské idovské
náboenské obce. Dny krnovské
synagogy mìly být seèteny o tzv.
Køišálové noci z 9. na 10. listopadu
1938, kdy lehly popelem synagogy v
Opavì, Prudníku a Hlubèicích.

Znièení templu v Krnovì však zabránil
mìstský radní Franz Irblich. Na jeho
návrh dali radní vypálit obøadní síò idovského høbitova a prohlásili ji za
bývalou synagogu, zatímco skuteèný
templ pøemìnili v krytou trnici.
V té dobì se vìtšina krnovských idù
snaila odejít do bezpeènìjších míst.
Øada jich zahynula ve vyhlazovacích
táborech. Karlu Friedovi se podaøilo
vystìhovat do tehdejší britské Palestiny. Vzal s sebou také dvì krnovské Tóry
a vìnoval je náboenskému spoleèenství Emet veEmuna v Jeruzálemì. Od
Friedovy dcery se o tom vloni dovìdìlo
obè. sdruení Krnovská synagoga.
A Peter Barton ze Sudetonìmecké
kanceláøe o vánoèních svátcích navštívil svého pøítele, Heinze Jakoba
Taubera, autora knihy „Atlantida holièských idù“, který mu zprostøedkoval
kontakt na èleny Emet veEmuna.
Pøedseda jejich modlitebny Gideon
Mamroth pøedvedl Bartonovi dvì Tóry,
které jejich obci vìnoval Karl Fried a
zavzpomínal na další èleny komunity.
„Jsme vdìèni Petru Bartonovi za
navázání kontaktu s komunitou Emet
veEmuna, v jejím vlastnictví jsou nyní
Tóry nesmírnì cenné památky pøedváleèné idovské náboenské obce
Krnov. Objev krnovských Tór je
vyvrcholením nìkolikaletého pátrání po
osudu svitkù pocházejících z Krnova“
øekl Jan Stejskal, správce krnovské
synagogy.

Seznam èlenù, kteøí za ta léta prošli
souborem pøedstavuje mnoho stránek
a dnes má, od tìch nejmenších po
dospìlé, pøes sto aktivních èlenù. Stále
jsou jako jedna velká rodina, které dala
ve škole pøed 30ti lety základ Eliška
Krejèiøová a dodnes ji vede. To ona
vymýšlela repertoár písní i choreografii
tancù, ale také se starala o administrativu, zájezdy, propagaci i nepopulární hmotné zabezpeèení.
Zaèátky Ondøejnice byly nároèné nestaèilo umìt zpívat, tancovat, mít
doprovodnou muziku, ale bylo také
tøeba pøedvést krásu krojù. Ještì souboru Bìlan radila vynikající odbornice z
Èeského Tìšína Jiøina Králová, samozøejmì, e své vzácné rady pøedávala
pak i souboru Ondøejnica. Potom dr.
Jitka Noušová a paní Máchová z Nové
Bìlé. Ta vytáhla z truhly své svatební
šaty a Jiøina Králová podle nich
rekonstruovala kroje pro soubor. Na
košile se spotøebovaly stovky metrù
plátna a vše stálo moc penìz.
Souboru tleskali diváci u nás i v
zahranièí - na Slovensku, Polsku,

Francii, Turecku, Anglii i dalších zemích
Pøedstavuje to mnoho hodin zkoušek,
odøíkání, hodin strávených v autobusech a na podiích, ale také mnoho
spoleèné krásy, spoleèného vnímání
svìta a radosti, podmínìné spoleènou
døinou. To vše má u tøicet let pod
palcem drobná a usmìvavá blondýnka,
které ivot napoèítal u celých sedm
desítek let. Podporovaná rodinou
vymýšlí a kontroluje ty, které u vyuèila.
Ve škole uèila tøicet osm let, vychovala
mnoho ákù a v souboru Ondøejnica
taneèníkù a zpìvákù nepoèítanì!
Vrchovatì naplnìný ivot však
nekonèí! Pøipravuje u ètvrtý roèník
Festivalu Poodøí Františka Lýska.
Ten letošní je zvláštì významný (25.
5.-26. 5. 2007), je vìnován tøicátému
výroèí úmrtí Františka Lýska. Festival
kadoroènì pøipomíná tohoto významného sbìratele lašských lidových písní
a zakladatele Jistebnických zpìváèkù,
hudebního pedagoga a zakladatele
novodobého dìtského sborového
zpìvu.
Hana Juraèáková

Tam je také objevil o vánocích Peter
Barton ze Sudetonìmecké kanceláøe,
který navštívil v Izraeli pøátele.
„Tóra“ v hebrejštinì znamená „uèení“. Tímto slovem idé oznaèují text o
stvoøení svìta. Svitky Tóry se vyrábìjí
ze zvíøecí kùe a namotány jsou na
dvou døevìných tyèích. Praktikující
idé ètou z Tóry o kadém šabatu a
pouívají ji s nejvyšší úctou.

KULTURA , SPOLEÈNOST V KRAJI
Galerie výtvarného umìní v
Ostravì
Šedesátá léta ze sbírek GVU do 14.
11. 2007, Horní sály Domu umìní
Šedesátá léta pøedstavují pro èeské
výtvarné umìní období obrody, nastupující ji na pøelomu pøedchozího
desetiletí, které bylo dobou výrazného
ideologického umrtvení a ztrátou
kontinuity. Postupná rehabilitace
tradice moderního umìní umonila
promìnu názorù øady umìlcù støední a
mladé generace, kteøí se vydali cestou
hledání autentických øešení, korespondujících s duchem evropského
vývoje. Rozhodujícím nositelem
nového myšlení se staly kolektivní
výstavy mladých umìlcù skupiny Máj
57, Mladí z UB a Trasa.

Bedøich Dlouhý, Objekt, 1963,
kombinovaná technika
Šedesátá léta nebyla jen obdobím
strukturální abstrakce èi absurdního
kritického gagu.
V tomto období vznikala i díla èeské
redakce mezinárodního konstruktivismu. Druhá polovina 60. let se v
èeském umìní stala jakousi startovací
rampou pro celou plejádu autorù, kteøí
prošli etapou nefigurativního umìní a
kteøí se nyní plnì soustøedili na nové
tendence, pro nì se èasto pouívá
termín „nová figurace“.
Galerie výtvarného umìní v Ostravì,
Jureèkova 9, 702 00 Ostrava
tel. 596112566 fax.596126445

Otevøeno: úterý - sobota od 10 do 13 a
od 13,30 do 18 hodin.
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Bezpeènost seniorù
Mùeme vám pomoci, poradit,
mùeme vás chránit, ale zcela
eliminovat nebezpeèí není v
našich silách. Záleí také na vás.

V dopravních prostøedcích…
Pozor:
pøi nastupování do tramvaje èi
autobusu vyuívají kapesní zlodìji
špatné pohyblivosti starších lidí.
Ti se musejí pøidrovat zábradlí èi hole a nemají tak na
chvíli pod kontrolou svou tašku, kabelku nebo batoh.
Zlodìji svou nekalou èinnost provádìjí èasto ve
skupinkách, kdy jeden zlodìj má pøes pøedloktí
pøehozenou bundu, kterou si kryje ruce, vytáhne z tašky
penìenku a okamitì ji pøedá dalšímu.
Také se v mnoství nastupujících lidí tlaèí na
cestující, pùsobí zmatek a mají tak dostatek èasu
nepozorovanì krást. Pøes veškerá opatøení policie
dochází v Ostravì stále k podobným krádeím.
Stránicím oddílu prevence a dohledu mìstské policie
Ostrava se podaøilo zadret kapesního zlodìje pøímo pøi
èinu. Starší paní nastupovala do tramvaje na zastávce
Svinov - mosty a nevšimla si mladíka za sebou, který
nenápadnì vsunul ruku do její kabelky. Akci ale nestihl
dokonèit díky stránicím a skonèil na oddìlení policie
Èeské republiky, kde se zjistilo, e toho má na svìdomí
mnohem víc.
Je tedy na místì obezøetnost a snaha chránit si svùj
majetek. Pøi nastupování do dopravního prostøedku
mìjte svou tašku vdy pøed sebou, zkontrolujte si, zda ji
máte uzavøenou a pod kontrolou, abyste zbyteènì
nedávali zlodìjùm pøíleitost.

Nakupujete v obchodì...
S nakupováním je spojeno mít pøi sobì vìtší finanèní
obnosy. Pro sníení rizika krádee doporuèujeme
zavedení platebních karet a vyuívání sítì bankomatù,
která je v Ostravì u velmi rozšíøená. Kartou mùete
zaplatit zboí pøímo u pokladny nebo v její blízkosti
vybrat peníze z bankomatu. Víme, e technicky to bývá
pro seniory mnohdy obtíné, ale na zaèátku vám jistì
rádi pomohou pøíbuzní nebo známí.
Pøi nakupování se èasto stává, e lidé, tedy hlavnì
eny, nechávají svou kabelku v nákupním vozíku a
vybírají zboí i nìkolik metrù od nìj. Takto ponechala
svou kabelku ve vozíku i ena v nákupním støedisku
Hypernova. Zlodìj si poèkal na vhodný okamik a v
poklidu odjel s vozíkem z dohledu. Za chvíli se
obchodem rozlehl køik okradené sedmdesátileté paní,
ale zlodìj i s kabelkou byl dávno pryè.
Ještì vìtší dávku drzosti ukázal mu, který si poèkal,
a starší manelé v Kauflandu v Zábøehu zaplatí u
pokladny celý, pomìrnì velký nákup, a pøímo od
pokladny se zaplaceným zboím odjel na parkovištì,
kde se svým kumpánem nákup z vozíku bleskurychle
pøemístili do kufru pøipraveného auta. Pøed zraky
pøekvapených manelù a pøihlíejících lidí øidiè
nastartoval a odjeli.

MOÒÁ NEVÍTE, E
Také na trnici v centru Ostravy jsme zaznamenali
velmi smutný pøípad. Šedesátiletá paní, které zemøel
manel, se vydala s vìtším obnosem zaplatit pohøeb
zesnulého. Ne to však staèila udìlat, procházela
trnicí, nahlédla u stánku na vystavené zboí a peníze
byly pryè. Plaèící paní zahlédla hlídka mìstské policie
ve chvíli, kdy si uvìdomila, e byla okradena. V její
nelehké situaci ji hlídka doprovodila na oddìlení policie
Èeské republiky a v okolí trnice se snaili vypátrat
mue podezøelého z krádee.
Vladimíra Baronová
Oddíl prevence a dohledu Mìstské policie Ostrava

Jsme rádi, e nás zvete mezi sebe, abychom s vámi
pobesedovali pøi spoleèných setkáních. Právì od
vás máme spoustu podnìtù a nápadù jak pøedejít
nechtìným situacím a nebezpeèím. Díky vám pak
mùeme pøedávat zkušenosti i dalším našim
spoluobèanùm.

Pár tipù a nápadù:
! Peníze

v kosmetické taštièce pøipnout
spínacím špendlíkem k látkovému dnu
kabelky.

! Vìtší

obnos penìz rozdìlit na rùzná místa,
tøeba i v odìvu.

! Pouívat

radìji platební karty, ale nenosit u
ní napsaný PIN kód !!!

!

PIN kód si nezapisovat ani do mobilních
telefonù!

! P øipevnit

penìenku delším kovovým
øetízkem k uchu kabelky.

!

Pøi návštìvì penìního ústavu èi vybírání
dùchodu vzít s sebou nìkoho z rodiny.

!

Nikdy nevybírat peníze z bankomatu za
pøítomnosti cizí osoby.

12. strana

SeniorTip èíslo I/ 2007

Co se skrývá pod názvem gastroenterologie?
Jednoduše lze øíci, e je to obor
medicíny zabývající se prevencí,
diagnostikou a léèením chorob
trávicího ústrojí.
Zatímco døíve se mohli lékaøi spolehnout pouze na svoje oèi, uši a ruce, v
dnešní dobì existuje rozsáhlá škála
vyšetøovacích metod. Mezi nejjednodušší patøí výtìr z koneèníku a mezi
nejsloitìjší endoskopické metody.
Dùleité pro lékaøe je si porovnat
dùleitost vyšetøení a zátì, která z nìj
plyne pro pacienta.
Zaènete-li mít obtíe s trávením nebo
bolesti bøicha, zajdete si nejdøíve ke
svému praktickému lékaøi. Ten se vás
nejdøíve podrobnì vyptá na charakter
vašich obtíí a na to, kdy jsou bolesti
nejvìtší a jak si od nich ulevujete.
Nepodceòujte význam tìchto otázek.
Následnì vás lékaø podrobnì vyšetøí.
Pøi vyšetøení zjišuje mimo jiné velikost
vašich jater a sleziny. Fonendoskopem
si poslechne, jak støeva fungují. Souèástí vyšetøení je i vyšetøení koneèníkem. Je velmi dùleité pro pøípadnou
diagnózu nádoru tlustého støeva.

Mezi základní vyšetøení trávicího
traktu pøi nejasných obtíích patøí
vyšetøení ultrazvukem. Asi víte, e
ultrazvuk je zvuk, který je tak vysoký, e
ho naše ucho nedokáe postøehnout.
Slyší jej však netopýøi. Z fyziky si
pamatujete, e zvuk se šíøí v podobì
vlnìní a odráí se od rozhraní dvou
prostøedí. Ozvìna v jeskyni nebo v
tunelu je toho pøímým dùkazem.
Ultrazvukový pøístroj pracuje právì na
principu ozvìny. Tento pøístroj je tedy
schopen zobrazit hranice v tìle, od
kterých se zvuk odráí. A protoe v
pøístroji je velmi výkonný poèítaè, je
schopen pro nás vytvoøit pomìrnì
pravdivý obraz orgánù v bøiše.
Dalším vyšetøením je endoskopie.
Jedná se o metodu, pøi které se pomocí
kamery mùe lékaø pøímo podívat do
nemocné èásti trávicího traktu.
Pøíkladem mùe být koloskopie, nebo-li
endoskopické vyšetøení tlustého
støeva. Pomocí gastroskopie zobrazíte
stìnu jícnu, aludku a poèátku tenkého
støeva. Výhodou endoskopie je pøímé
zobrazení „ vnitøku“ orgánu s moností

PROGRAM ONKOLOGICKÉ PREVENCE
NÁDOROVÉHO ONEMOCNÌNÍ
PRSU
V souèasné dobì mají eny ve vìku 45 - 69 let nárok
jednou za dva roky podstoupit specializované vyšetøení,
které pomáhá odhalit rakovinu prsu.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna poskytuje
pøíspìvek na toto vyšetøení rovnì enám, které jsou mladší
ne 45 let. enám ve vìku 40- 44 let bude poskytnut, dle jejich
volby, buï pøíspìvek do výše 400 Kè na mamografické
vyšetøení nebo pøíspìvek na ultrasonografické vyšetøení do
výše 218,50 Kè.
enám ve vìku 20 - 39 let bude poskytnut pøíspìvek na
ultrasonografické vyšetøení prsù do výše 218,50 Kè, který by
mìl plnì pokrývat náklady na toto vyšetøení. Pøíspìvek
obdríte po pøedloení dokladu o zaplacení provedeného
vyšetøení na kterémkoliv kontaktním místì pojišovny.

odebírání drobných vzorkù tkání nebo
monost drobných chirurgických zákrokù. Rentgenové metody v dnešní
dobì ponìkud ustupují metodám
endoskopickým. Stále se však pouívá
tzv. metoda dvojího kontrastu. Ta
spoèívá v nálevu rentgen. kontrastní
látky, pomocí které se lépe zobrazí
reliéf orgánu (napø. tlustého støeva,
tenkého støeva nebo aludku).
Mezi dalšími vyšetøeními nelze
opomenout ani laboratorní vyšetøení
krve a moèe, vyšetøení okultního
(skrytého) krvácení ve stolici, vyšetøení
na parazity, mikrobiologické vyšetøení
stolice a další. Výše zmiòovaná vyšetøení patøí mezi ty nejèastìjší, a proto je
moné, e u jste se s nimi setkali.
Gastroenterologie není uzavøený
obor, ale je nutná spolupráce s dalšími
medicínskými odbornostmi. Na prvním
místì to je chirurgie, onkologie a
rentgenologie. Dále je nutná i dobrá
spolupráce s praktickými lékaøi. Vzhledem k souèasnému zpùsobu ivota lidí,
je velmi pravdìpodobné, e døíve èi
pozdìji se do rukou lékaøe-gastroenterologa dostane vìtšina z nás.

kadý sám v soukromí domova, pouze vyhodnocení testu
provede praktický lékaø. Testovací soupravu pro provedení
vyšetøení ádejte u svého praktického lékaøe. Pojištìncùm
ve vìku 30 - 49 let bude poskytnut pøíspìvek do výše
191,50 Kè, který by mìl plnì krýt náklady na vyšetøení.
Pøíspìvek obdríte po pøedloení dokladu o zaplacení
provedeného vyšetøení na kterémkoliv kontaktním místì
pojišovny.

DÌLONÍHO ÈÍPKU
Kadá ena v Èeské republice má monost jednou
roènì absolvovat bezplatné preventivní vyšetøení u svého
enského lékaøe. Zásadní význam vyšetøení spoèívá v
jeho schopnosti odhalit „pøednádorové“ zmìny na
dìloním èípku. RBP pomáhá svým klientkám sledovat
frekvenci preventivních vyšetøení a v pøípadì, e
opomenou vyšetøení podstoupit, je na tuto skuteènost
upozorní.

PROSTATY

Pro mue od 45 let vìku RBP poskytuje pøíspìvek na
preventivní vyšetøení prostaty, které zahrnuje jak základní
vyšetøení praktickým lékaøem, tak analýzu krve na tzv.
prostatický antigen, kterou zpracovává laboratoø.
TLUSTÉHO STØEVA
Pøíspìvek do výše 350 Kè, který by mìl plnì krýt náklady
Podle platných právních pøedpisù mají v souèasné dobì na vyšetøení, bude proplácen na základì pøedloení úètu
všichni pojištìnci starší 50 let jednou za dva roky nárok na od absolvovaného vyšetøení vystaveného praktickým
vyšetøení, které pomáhá odhalit rakovinu tlustého støeva a lékaøem a laboratoøí.
koneèníku.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišovna
Podrobné informace získáte také na
poskytuje pøíspìvek na toto vyšetøení rovnì klientùm, kteøí
bezplatném telefonním èísle 800 176 945
jsou ve vìku 30 - 49 let. Jedná se o vyšetøení na okultní
nebo na www.rbp-zp.cz
krvácení ve stolici testem Haemoccult. Vyšetøení je naprosto
Vdy nìco navíc!
diskrétní, jeliko samotný odbìr vzorkù stolice si provádí
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Maškarní bál Šibøinky v domovì dùchodcù ve Frenštátì p. R.

Vyšetøení, která moná budete muset
podstoupit, mohou být nepøíjemná, ale
v ádném pøípadì není dùvod k obavám
z bolesti èi jejich nezvládnutí. Vdy
záleí na konkrétním pacientovi, lékaøi
a druhu vyšetøení. Souèasná medicína
umoòuje pouití rùzných postupù,
vèetnì lékù tlumících bolest, tak, aby
pacient netrpìl.
MUDr. Radim Buga
Specialista v oboru gastroenterologie,
hepatologie a digestivní endoskopie.

Jako loni, tak i letos jsme v
našem domovì pro klienty
uspoøádali Maškarní bál „Šibøinky“,
který se konal v únoru. K poslechu a
k tanci nám zahrál Valašský soubor
„Radhoš“, který mìl pro nás
pøipravené i menší taneèní
vystoupení. V prùbìhu plesu si
klienti mohli zatanèit, zakoupit si
koláèky, koláèe a jiné obèerstvení a
také vyhrát nìkterou z cen z bohaté
tomboly. Samozøejmì jsme nezapomnìli i na vyhodnocení
nejlepší masky, kdy na prvním
místì se umístila paní Richtrová
jako „Nevìsta“, na druhém pan
Novák jako „Èernoknìník“, na
tøetím pan Kvietok jako „Pirát“, na
ètvrtém pan Šnejdrla jako „Vodník“,
na pátém pan Lhotský jako „Král“.
Nejvìtším pøekvapením bálu
však bylo pro klienty uzené selátko,
na kterém si všichni pochutnali.

Sáhla na mì smrt
Je zdrcující pro kadého èlovìka èíst zprávy o
kadodenních neštìstích na silnicích nebo na
pracovištích. Silnice jsou doslova hromadným hrobem
pro úèastníky provozu. Pøi ètení informací o ztrátách na
ivotech jsem si vzpomnìl, e i já jsem se díval smrti do
oèí, a e i já jsem mohl být pøedmìtem novinové zprávy
o neštìstí, tentokrát na dole.
Bylo to v dobì vìhlasné údernické éry, kdy jsem
jako neznalý mladík - brigádník, pracoval na dole
Trojice, její tìní vì byla tenkrát ještì dominantou
Slezské Ostravy. Pro èlovìka, který nikdy nepøišel do
styku nìjakým zpùsobem s podzemím èi hlubinnou
tìbou èerného uhlí, bude asi práce v dole
nepøedstavitelná. V jedenáctém patøe v hloubce pøes
900 metrù se dobývalo uhlí pro vedlejší koksovnu ve
slojích jejich výška, neboli mocnost, èítaly 60
centimetrù. V takových pomìrech byl problém se vlee
otoèit s lopatou a nahodit vytìené uhlí na dopravník.
Pøitom denní norma na hlavu pøedstavovala vytìení
50ti metrákù kvalitního uhlí. Nebylo vùbec zvláštností
po ranním doplazení na pracovištì, e toto nebylo
vùbec pøístupné a pro práci schopné. V tom pøípadì
nezbylo ne nejprve odklidit kamení ze zborceného
stropu. Je pravdou, e za èas práce v dole jsem si zvykl
na rùzná nebezpeèí náhlého uvolnìní kamenného
stropu, i kdy tento byl zajišován døevìnými stojkami.
Ta hloubka pøes 900 metrù pod zemí nahánìla hrùzu,
nemohla však odrazovat od kadodenní tìby. Kadé
nepøedvídané vìtší uvolnìní horniny ze stropu
pøedstavovalo rozdrcení všeho ivého.

Atmosféra byla výborná a všichni
se dobøe bavili

Touto cestou chceme podìkovat Valašskému souboru
„Radhoš“, naším sponzorùm, díky
nim jsme mohli pro klienty vytvoøit
bohatou tombolu a ostatním, kteøí
nám s pøípravami na Maškarní bál
pomáhali.
.
Škarková Martina, DiS.
sociální pracovnice
VÁŠ PØÍBÌH

To si ale nikdo
nemohl pøipouštìt,
protoe povinnost
vykonat práci byla silnìjší. Pár dnù pøed
ukonèením brigády na
dole Trojici jsem zail
nepøedstavitelnou
hrùzu v podobì náhlého zborcení stropu
mého tehdejšího pracovištì.
Vzpomínka na ten
okamik, kdy jsem se
díval smrti do oèí mì
ještì dnes dìsí.
Pracovištìm se ozval ohlušující tøeskot padající
horniny stropu. Nepopsatelná tlaková vlna,
doprovázená závalem dìsivého prachu, mì pøivedla
do stresového bezvìdomí. Dodnes nevím, co mì v
té hrùze pøivedlo k ivotu. Byl to snad doznívající
rachot padajícího kamení èi podvìdomá vùle ty
hrozné okamiky pøeít. Naštìstí, ke zborcení
stropu došlo a za døevìnými podpìrami chránícími
prostor pracovištì. Bylo to opravdu ivotní štìstí. V
kadém pøípadì pøi následném setkání s
vydìšenými spolupracovníky, kteøí mì pokládali za
mrtvého, zavaleného hromadou kamení, bylo na
místì vyslovit spoleènì historický havíøský pozdrav
"zdaø bùh" a podìkovat smrti za projevené
milosrdenství.
Ing. Antoním Mitáš, Havíøov
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Jak se zachovat pøi vzniku povodnì?
O výsledku síly vodního ivlu jsme se všichni v
uplynulých nìkolika letech pøesvìdèili pøi nièivých
povodních na Moravì a i v Èechách. Voda je základem
ivota na zemi, ale i nespoutaným ivlem, proti kterému
je tøeba se úèinnì a preventivnì bránit. Hospodáøskou
èinností èlovìka došlo k výrazným zmìnám v rázu
krajiny. Byly osídleny oblasti v místech, která patøila v
minulosti do záplavových území. Vyšší pùdní eroze, v
dùsledku intenzivní zemìdìlské èinnosti, tìby lesù,
sníení podílu luních lesù a porostù, zmìna klimatu a
øada dalších vlivù zpùsobují, e voda není v tìchto
oblastech absorbována, nýbr pøi pøívalových deštích èi
tání snìhu velmi rychle odtéká do koryt potokù a øek.
Dùsledkem jsou povodnì (pøirozené) vznikající
pøechodným výrazným zvýšením hladiny vodních tokù
nebo jiných povrchových vod, pøi nich voda zaplavuje
území mimo koryto vodního toku.

Úkoly k ochranì pøed povodnìmi na daném území
øeší povodòové komise, které zøizují orgány státní
správy a obce na základì zprac. povodòových plánù.
Rozsah provádìných opatøení pøi øešení ochrany
pøed povodnìmi a vývoj povodòové situace na území je
urèován tøemi stupni: I. stupeò - stav bìlosti, nastává
pøi nebezpeèí povodnì; II. stupeò - stav pohotovosti je
stav, kdy nebezpeèí povodnì pøerùstá v povodeò; pøi III.
stupni - stavu ohroení, dochází k nebezpeèí vzniku
škod velkého rozsahu, ohroení ivotù a majetku v
záplavovém území. Informace o vyhlášených stupních
podávají povodòové komise, lze je získat i ze zpráv
hromadných sdìlovacích prostøedkù a u správcù
vodních tokù.
V pøípadì ohroení nebo pøi vzniku povodní je
obyvatelstvo varováno varovným signálem sirén
„Všeobecná výstraha“, u elektronických sirén s
pokraèující slovní informací „Nebezpeèí zátopové vlny."
Dále budou obèané prùbìnì informováni o situaci
sdìlovacími prostøedky, místními rozhlasy apod.
Vyhlášení jednotlivých stupòù povodòové aktivity
urèuje èinnost obyvatelstva na povodní zasaeném
území. Pøi vyhlášení stavu pohotovosti je potøebné
neustále sledovat vývoj povodòové situace v
hromadných sdìlovacích prostøedcích a zjišovat
informace o zpùsobu a místì pøípadné evakuace.

Dále aktivnì se zapojit do ochrany pøed povodní dle
pokynù povodòových komisí, policie a záchranáøù,
pøipravit si pytle s pískem a další tìsnící materiály na
utìsnìní nízko poloených dveøí, oken a odpadních
potrubí u rodinných domkù. Pøi vyhlášení stavu
ohroení je nutné zamìøit se na pøípravu evakuaèního
zavazadla pro celou rodinu, pøemístit potraviny,
nebezpeèné látky a cenný nábytek do vyšších pater
domku, pøipravit vyvedení hospodáøských zvíøat,
odstranit nebo øádnì zajistit snadno odplavitelný
materiál, zabezpeèit dùm nebo byt a pøipravit rodinu a
domácí zvíøata k evakuaci. Pøi vyhlášení evakuace je
potøebné zabezpeèit dùm nebo byt. To pøedstavuje
vypnout hlavní uzávìry plynu, vody, el.proudu,
zabezpeèit okna a dveøe. Dále je potøebné zajistit
skladované nebezpeèné látky pøed moným únikem do
vody. Jakmile je dùm takto zajištìn, pøesuòte se s
evakuaèním zavazadlem do prostoru shromadištì k
evakuaci. Nezapomeòte upozornit sousedy a v pøípadì
potøeby jim pomoci pøi evakuaci.
Vznikne-li povodeò pùsobením jiných vlivù,
napø.protrením hráze vodního díla nebo vypouštìním
vodního díla pøi nouzovém øešením kritické situace na
tomto díle, jde o povodeò zvláštní. Hlavní èinností pøi
vzniku této povodnì je zahájení okamité, rychlé a
úplné evakuace osob a zvíøat z ohroeného území.
Mìjme vdy na pamìti, e v tomto pøípadì nejde o
obyèejnou povodeò, e nejvìtší hodnotu má lidský
ivot a zdraví a a potom záchrana majetku.
Povodním se v budoucnu jistì nevyhneme. Proto
se sname popsanou èinností zmírnit její dùsledky pøi
ochranì majetku zdraví a ivota svého a svých
spoluobèanù.
Ing. Josef Brettschneider
HZS Moravskoslezského kraje
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Hrušovské rekviem
V písemných pramenech se setkáváme se vsí Hrušov asi
z roku 1256, kterou èeský král Pøemysl Otakar II. a opolský
kníe Vladislav stanovili státní hranici mezi Moravou a
sousedním Opolskem. A do poloviny 19. století byl Hrušov
zemìdìlskou vsí. Dosavadní klidný ivot pøerušila
industrializace Ostravska. Objevení uhlí a zahájení kutání v
roce 1838, dále spojení obce eleznici v roce 1847 a
výstavba prùmyslových závodù byly hlavními stimuly rozvoje
Hrušova. Rychlá industrializace vyvolala velkou potøebu
pracovních sil a proto nastal pøíliv pracovníkù z Moravy,
Slezska a Halièe. Dne 12.záøí 1908 se stal Hrušov císaøským
rozhodnutím mìstysem. K Moravské Ostravì byl Hrušov
pøipojen 1.èervence 1941.
V Hrušovì byl velký kulturní, sportovní a spoleèenský
ivot. Sokol mìl své høištì, koupalištì, tenisové kurty,
koncertní pavilon, høištì pro atletiku a pro èeskou házenou.
Pro cvièení vyuívali Sokolové tìlocviènu mìšanské školy,
která slouila i pro zkoušky pìveckého sboru. Velmi pìkné
høištì mìla i Dìlnická tìlovýchovná jednota (DTJ) a menší
cvièištì i katolický Orel. Svou klubovnu mìli pro schùzky
skauti. Do sportovní historie se zapsal i Èeský veslaøský klub,
který mìl velmi bohatou èinnost. Mezi pøední kluby Ostravska
patøili i hrušovští fotbalisté.
Pokud jde o kulturní èinnost, pøevaovala ochotnická
divadelní pøedstavení, loutková pøedstavení, koncerty a
veøejná vystoupení pìveckého sboru. Nedaleký Landek lákal
k vycházkám nejen za pravìkými vykopávkami, ale i pro
nádhernou pøírodu a velmi pìkný pohled na Ostravu a okolí.
Spojení s tehdejší Polskou Ostravou obstarávala od 9.ledna
1904 úzkokolejná parní dráha, která byla v roce 1913
elektrifikována. V urèitém období pøeváela také uhlí z Dolu
Trojice do hrušovských prùmyslových podnikù. Pozdìji byla
úzkokolejná dráha zrušena a nahrazena trolejbusy.
Od 16. století mìl Hrušov døevený kostelík, který byl
zasvìcen sv.Maøí Magdalenì. Ten byl pro velmi špatný stav
zbourán v roce 1942. Zdìný kostel se zaèal stavìt v roce
1886 a o tøi roky pozdìji byl zasvìcen sv. Františkovi a
sv.Viktorovi. Varhaníkem zde byl také nìkolik let otec
zpìvaèky Marie Rottrové.
Hrušov proslavili i jeho rodáci, napø. èlen Smetanova
kvarteta Lubomír Kostecký, herec Vlastimil Brodský,
zpìvaèka Marie Rottrová, hokejista Ladislav Stanìk, malíø
Milan Zezula, herec Karel Fiala a další.
Hornická historie Hrušova zaèala v roce 1838, kdy bylo
zahájeno hloubení mìlké jámy Hrušovského dolu, kde se
tìilo v letech 1854 - 1876. Ten mìl hloubku jámy pouze 91
metrù. Dalším dolem byl Dùl Albert, který tìil v letech 18501876. Ten mìl ji hloubku jámy 192,2 metrù. Nejvíce se do
historie zapsal Dùl Hubert, který byl majetkem bratøí Kleinù.
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PØEDSTAVUJEME
Z historických záznamù
vyplývá, e
tìba na tomto
dole probíhala
v letech 18551966. Tìní
jáma dosáhla
hloubky 568,7
metrù. V roce
1946 byl dùl
pøejmenován
podle sovìtského úderníka na Dùl Stachanov. K dolu patøila v letech
1911-1992 vìtrní jáma, která je dnes navrena jako Národní
kulturní památka ÈR k zapsání do Seznamu UNESCO.
V minulosti výstavná ètvrt je dnes nevábnou periferii
mìsta Ostravy. Èásteènì se na dnešním stavu podepsala
komunikace, která vede z Ostravy do Bohumína a rozdìlila
Hrušov na dvì èásti. Hlavní pøíèinou však je dùsledek katastrofální povodnì v roce 1997, po ní se øada domkù ji nedala opravit a pùvodní obyvatelé Hrušov postupnì opouštìli.
Rodáci a pøátelé Hrušova se dosud scházejí a na tìchto
setkáních vzpomínají na své mládí a na døívìjší èasy, které
proívali v tehdy velice pìkném prostøedí.
Ing.Vìra Fialová
Zdroj:vzpomínky prof. Ludvíka Barana, výòatky z knihy
„Dìjiny Ostravy“ z roku 1967 a „Sborníku Klubu pøátel
Hornického muzea OKD“ è.2 z roku 2002.

Udìlejte nìco pro své zdraví
jeïte s námi - uvidíte, e se spraví !
Nabízíme léèebné pobyty:
! Velký Meder (Èalovo) - 6ti/5ti denní pobyt v hotelu s

„prasa párty“ (80 m od nového vodního areálu), ceny
od 2 995 Kè
! Mariánské láznì - 7mi denní pobyt v hotelu Evropa
(cena od 3 450 Kè), termín 14.-20.10.
! Zakopané (Koscielisko) - 6ti denní pobyt na úpatí
polských Tater (cena od 3 590 Kè), vhodné i pro ty
ménì fyzicky zdatné, nový aquapark
! Turèianské Teplice - 7mi denní pobyt, léèebné
procedury (cena od 3 990 Kè), nový aquapark, léèivá
voda s obsahem 1524 Mg/1 l vody
! Františkovy láznì - 6ti denní pobyt v lázeòském
mìstì (cena od 3 790 Kè), nový aquapark !
! Maïarsko - ZALAKAROS, BÜKFÜRDÖ 7mi denní
pobyt v aparthotelu v blízkosti termálních bazénù
(ceny od 4 590 Kè)
! Jednodenní zájezdy do pøekrásných polských zahrad s
moností levných nákupù kvìtin (dennì od 12.-20.5.)

Autobusovou pøepravu pro Vás zajišují luxusní
autobusy
firmy ÈESPOL, spol. s.r.o. z Ostravy-Hošálkovic
Na poádání zašleme nabídku naší agentury
RENATA: tel.,fax: 596 628 239, Mobil 603 585 344,
e-mail: renata.calova@volny.cz

Pøipravíme Vám dle
Vašich poadavkù a pøání i zájezdy 1-2-3 denní.
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NA SLOVÍÈKO

G - centrum v mìstském obvodu Ostrava - Jih
se skuteènì podaøilo
G - jako Gabriel. Právì jméno tohoto archandìla má v
názvu charitní støedisko v Zábøehu, které bylo v únoru
slavnostnì pøedáno firmou Tchas do uívání.
„Je to moc pìkné dílo, které vzniklo pøedevším zásluhou
mìst. obv. Ostrava-Jih,“ uvádí øeditel Charity Ostrava Martin
Praák. „Zároveò jsme podepsali smlouvy o vypùjèení
prostor tohoto støediska pro naše sociální aktivity.“
V praxi to znamená, e zde je v
provozu napø. Denní
centrum pro osoby s
Alzheimerovou chorobou. Od sedmi do
osmnácti hodin v nìm
dostávají patøiènou
péèi lidé, kteøí by jinak
nemohli zùstat sami
doma.„Bohuel, kapacita tohoto centra je
omezena na patnáct osob, take jsme museli zavést
poøadník,“ dodává Martin Praák. Další prostory zde získal
také Klub seniorù a mateøské centrum Klubíèko.
Se zajímavým programem rehabilitace pro osoby s
duševním postiením pøišlo navíc do støediska obèanské
sdruení Anima. O co jde? „Lidé s duševním pøepnutím
organismu nejsou sice postieni ztrátou intelektu, ale mají
velmi oslabenou vùli k ivotu,“ vysvìtluje øeditelka tohoto
sdruení Drahomíra Kusá. „Mají sníené sebevìdomí a
podstupují sebetrýzeò, pøièem se izolují vùèi okolí. Právì
pro tyto lidi máme pøipraven program, v jeho rámci budeme
seniorùm pomáhat s rùznými slubami. Taková forma
mezilidských vztahù a kontaktù se ukázala být jednou z
nejvhodnìjších metod pro znovuzaèlenìní duševnì
postiených lidí do spoleènosti. Máme v tom nìkolikaletou
praxi a pro toto støedisko u je pøipraveno osm klientù.“
Na volnoèasových aktivitách pro seniory se v G centru
bude podílet Spoleènost senior. „Charita Ostrava se na nás
obrátila, zda bychom jí dokázali v tomto smìru pomoci,“ øíká
pøedsedkynì obè. sdruení Blanka Malá. „Zkušenosti máme
a ochotu také, èili rádi pomùeme. Ale faktem je, e nìkteré
vìci se budou muset ještì organizaènì doladit.“

Prvním èeským výrobkem, kterému Brusel pøiznal takzvanou
ochranu zemìpisného urèení, jsou štramberské uši. Tento
název mohou nyní uívat pouze výrobci kornoutových
perníkù ze Štramberku.

Evropská unie uznala štramberské uši
„Koncem minulého
roku uplynula lhùta pro
podání námitek k
ádosti o ochranu
oznaèení "Štramberské uši". V uvedené
lhùtì ádné námitky
nepøišly, take ochrana je ji platná," øekl
poslanec Evropského
parlamentu Jan
Vìra Michnová
Bøezina.
Mìsto nyní eviduje osm výrobcù štramberských uší. Ti
musejí mít bydlištì i výrobnu ve Štramberku a za licenci
radnici platí. Všichni výrobci peèou pochoutky ve svých
malých rodinných pekárnách a o rozšíøení výroby zatím
neuvaují.
Název štramberské ucho pochází z legendy staré
nìkolik století. Roku 1241 èelil Štramberk rabování vojska
mongolských Tatarù. Kdy u místním lidem, usídleným na
nedaleké hoøe Kotouè, docházely síly i zásoby, jako
zázrakem se stáhla temná mraèna a propukl prudký déš.
Nepøátelský tábor spláchla povodeò a po Tatarech zbyly
jen pytle s ušima, je utínali svým odpùrcùm.
"Úspìch znaèky štramberských
uší v Evropské unii je dílem mého
pøedchùdce, Jana Sochy,“ øíká
starostka mìsta Štramberk Vìra
Michnová. „To on v roce 2002
podal ádost do Bruselu a my teï
sklízíme ovoce jeho prozíravého
jednání. Pod jeho vedením se
mìstu vùbec daøilo, byl oblíbený
a hodnì toho udìlal. Pøestoe byl
opìt zvolen starostou, na funkci
rezignoval s tím, e si chce
odpoèinout. Nyní je na Novém
Zélandu, ale stejnì si myslím, e
se jednou do starostenského
køesla vrátí,“ dodává paní
Michnová.
Nutno pøiznat, e takové chvalozpìvy se na starostu
hned tak neslyší. A jestli chcete ochutnat vlastnoruènì
vyrobenou pochoutku s vùní medu a koøení, kterou Jan
Socha proslavil v Evropské unii, tady je recept (ovšem
nezaruèený): kilo hladké mouky, 4 hvìzdièky badiánu, 1
prášek do peèiva, 25 høebíèkù, 20 dkg medu, balíèek mleté
skoøice, balíèek anýzu, kilo cukru, vejce a citrónovou kùru.

Postup:
Úkolem mateøského centra je poskytnout rodièùm na mateøské dovolené monost trávit èas ve spoleènosti dalších
dospìlých i dìtí pøedškolního vìku. A zatímco si dìti budou
hrát, rodièe se budou moci vìnovat tvoøivým programùm,
jako je tøeba malba na sklo, výroba dekorací, šití apod. (di)

na vále zpracovat tìsto a nechat a dva dny
odpoèívat. Tence vyválet, vykrajovat koleèka, plechy
hodnì podmašovat. Pak po jednom vytahovat z
trouby a rychle je stáèet do kornoutù. Pro pìkný tvar
je dáváme do vhodné sklenièky. Z kila tìsta je asi 120
uší. Dobrou chu.
(di)

