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Zpravodaj obèanského sdružení

V. roèník

Roèník V

"Léto budiž
pochváleno!"
Toto zvolání a ještì
mnohé další nezapomenutelné vìty
øíká v knize známý
èeský spisovatel, ve
filmu Rozmarné léto pak Rudolf Hrušínský alias
plavèík Dùra. A toto zvolání je asi vìrným obrazem
toho, co vìtšina lidí k létu cítí. Jsme na zaèátku léta,
pøed vámi jsou prázdniny, dovolená vašich
„mladých“ vám nadìlí vnouèátka a my k vám také
pøicházíme s dalším èíslem zpravodaje. Vìøíme, že
zaplníte prázdné chvilky také ètením èísla, které
jste právì otevøeli.Obsahuje nové zajímavé zprávy,
informace, rozhovor, fejeton... Další èísla bychom
rádi rozšíøili a pøidali nìkteré rubriky a tak tím

èerven
2003
bøezen 2003

obohatili náš zpravodaj. Samozøejmì, že se najde
místeèko na vaše dotazy, dopisy, návrhy a rady, které
rádi uveøejníme. Také si s námi mùžete zasoutìžit o
zajímavé ceny.
Léto je ale pøedevším èas
slunce, vody a odpoèinku.
Proto vám pøejeme pohodovou dovolenou a mnoho
krásných letních zážitkù
prozáøených sluncem pøíjemných vztahù s lidmi
kolem vás. A když se opìt
vrátíte z chat, bungalovù èi
zajímavých exotických míst
doufáme, že nìkdo pøispìje
i letošními letními zážitky z
cest.
Redakce
AKTUÁLNÌ

Haló, milí pøátelé, snad budoucí evropští unionisté

Socha Evropy
"Partner - celostátní mìsíèník"

Trochu jsme se toulali, byli jsme v jižním Nìmecku na Bodamském
jezeøe, tam, co na ostrovì Mainau vytvoøil už pøed lety švédský hrabì
Bernadotte pohádkovou zahradu, když musel odejít z království
švédského, protože se nevhodnì oženil. Mìl tam dole v Nìmecku po
babièce dost pustý ostrov a on z nìj kupodivu udìlal opravdu
nádhernou zahradu. Také jsme zabrousili do Elsasu. To je ten dost
nešastný kousek zemì, který byl už odedávna mnohokrát postižen
váleènými událostmi.Byli jsme také v tom kuse Nìmecka, který na to
navazuje, jménem Baden Würtemberg. Patøil støídavì Francii, Nìmecku, Švýcarsku a Rakousku. Ale o tom jsem vlastnì nechtìla
psát. Tato místa mají i jinou historii. Víte, že existuje socha Eropy?
Pokud ne, tak vám její historii a pùvod trochu pøiblížím. V této oblasti
se nachází Breisach, milé vinaøské mìsteèko, patøí dnes k Nìmecku,
ale má velmi pohnutou historii a tím pádem mnoho pochopení pro
dìjinné zvraty. Na kopci je nádherný chrám Sv. Štìpána. Celý chrám
byl mnohokrát poškozen za rùzných válek i zubem èasu a pak znovu
opravován. Poslední velká oprava je z roku 1990-97. V kostele je
mnoho krásného k vidìní, ale nejhezèí je ze døeva vyøezaný hlavní
oltáø, vytvoøený v letech 1523 -1526.
Ale ven z kostela, chci vám pøedevším napsat o jedné hezké
soše Evropy. Pokud se mnou udìlaný obrázek povede, tak
uvidíte, jak se z dlažby vynoøuje krásné, silné tìlo býka,
nesoucího na høbetì v náznacích provedenou Evropu. Socha
je nejen hezká, ale má zajímavou historii. V roce 1950 se
rozhodlo tehdejší „Evropské hnutí“ uskuteènit v rùzných
vybraných mìstech hlasování o budoucím sjednocení Evropy.
Mìsto Breisach bylo zvoleno jako jedno z prvních, pro svoji
pohnutou historii.
Pokraèování na str.11...
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Zastavení v minigalerii
CYKLEM KOMBINOVANÝCH KOLÁŽÍ, na motivy
Šalamounovy Písnì písní se pøedstavil v Galerii
Chagall-Librex výtvarník Karel Haruda. K tomuto cyklu
kombinovaných koláží s biblickou tematikou pøivedla
malíøe literatura, zejména blízký vztah k èeskoizraelskému básníku a prozaikovi Viktorovi Fischlovi.
Akademický malíø Karel Haruda v posledních létech
Roèník
V
maluje pøevážnì muziku.

Malíø Karel Haruda se narodil roku 1925 v Pelhøimovì
jako jedno z pìti dìtí. Absolvoval Akademii výtvarných
umìní v Praze. Nìkolik let pak pracoval jako malíø v
oboru scénografie v Národním divadle. Poté odešel do
Ostravy, kde celé jedno desetiletí pùsobil jako malíø ve
Státním divadle. Od roku 1968 je svobodným výtvarníkem. Patøí k lidem, kteøí celý svùj život spojili s
Ostravou. Jeho obrazy najdete v soukromých sbírkách
nejenom v Evropì, ale také na druhém bøehu Atlantiku.
Mìl jste v dìtství nìjaký sen?
Ano, mìl. Chtìl jsem být cestovatelem, toužil jsem se
podívat do všech vysnìných krajù. Pozdìji jsem si pøál
stát se dobrým øemeslníkem a chtìl jsem vést
restaurátorskou dílnu. Netroufal jsem si ani pomyslet,
že budu malíøem, který celý svùj život promaluje.
Jaké vùbec máte vzpomínky na dìtství?
Mùj táta byl øezník, který mìl v královském mìstì
Pelhøimovì pøi domku malé políèko. V jedné kuchyni
nás bylo sedm - rodièe a pìt dìtí. Tatínkùv krám byl v
chodbì a dobrýtro nám dával kùò, který nás probouzel
øehtáním v chodbì. Dìtství jsem mìl bájeèné a na ten
stísnìný, ale krásný domov vzpomínám s potìšením.
Jaké barvy, tvary a vùnì si z dìtství nejvíc
pamatujete?
Ze zvukù to bylo žalostné kvílení zvíøat. Øev hrùzy a
barvu krve. Na našem dvorku byla každý týden krev. To
mì asi tak nìjak poznamenalo tím dramatem barvy. Ta
porážená zvíøata ovšem sloužila k tomu, abychom
vùbec byli živi. Nevidìl jsem v té každodenní apokalypse nic nespravedlivého, ale lítost a hrùzu.
V dobì, kdy jste dozrál k vrcholnému období svého
života, mìly tyto detaily urèitì vliv i na vaši tvorbu,
co øíkáte?
Musím øíci, že kvílení zvìøe nebylo jediným zvukem,
který jsem už od malièka vnímal. Moje maminka byla
plná zpìvu. Svìt tónù mne proto vždycky pøitahoval.
Táta mìl heligónku a záhy ve mnì objevil hudební
talent - døíve, než talent výtvarný. Proto jsem už ve
dvanácti letech za sebou mìl Ševèíka i Maláta. Ovšem
kamarádi - raubíøi se mnou cestou do hodiny èutali
merunu a já housle vysypal do potoka. Tím pádem
jsem pochoval nejenom veškerý svùj talent, ale i ten
ctihodný nástroj - housle. Èeská hudba tak ovšem
nepøišla o houslistu, ale o špatného houslistu. Urèitì
bych nebyl dobrý muzikant. Urèitì ne. Já to beru
osudovì. Spíš jsem tíhnul k øemeslu.

Než se vám dostalo výtvarného vzdìlání, vyuèil
jste se velmi zajímavému øemeslu.
Ano, vyuèil jsem se pozlacovaèem a øezbáøem. V
Chrámovém družstvu. Tam jsem poznal bájeèné lidi.
Tøeba mistr Ondráèek, který byl kdysi u malíøe
Dìdiny, mi øekl: "Víš, musíš se rozhodnout, jestli
chceš být øemeslníkem nebo zda chceš nahlédnout
do jeskynì umìní." U nìj jsem poprvé, když jsem
uklízel ateliér, slyšel italské Cappricio. To mi bylo 14
let. Žil jsem stále jednou nohou ve svìtì umìní. Kluci
Lipští - Lubomír a Oldøich - byli mí kamarádi, Otomar
Krejèa byl náš režisér, Zbynìk Vavøín pro nás psal hry
a Jirku Líra jsme navštìvovali na Služátkách ve
statku, kam byl jako Žid za války odstìhován.

Svìt umìní... Byl tento svìt pro vás v mládí spíše
svìtem barev, tvarù nebo tónù?
Pro výtvarníka je samozøejmì svìt barev urèující. Ale
jsou i jiné vìci, které èlovìka v životì inspirují. Poøád
mám na mysli ten svìt tónù, kterým se nejenom pøi
malování, ale i témìø nepøetržitì obklopuji. S manželkou máme stále zapnutý magnetofon. Hudba se
naším bytem ozývá od rána do veèera. Já zpíval už v
Záboji se starými pány. Od té doby spojuji stupnici
barev se stupnicí hudební. Já jsem zkrátka hudbì
propadl, jsem její vyznavaè.
Je urèitì zákonité, že se vašeho srdce dotkla
zejména hudba Janáèkova...
Své první obrazy inspirované Janáèkem jsem
namaloval už velmi záhy, inspirován jeho klavírními
skladbami - Po zarostlém chodníèku. Pozdìji, od
sedmdesátých let, jsem zaèal malovat rozmìrné
plátno inspirované Sinfoniettou. Janáèka jsem

maloval mnohokrát a stále jsem jakoby ozaøován
zvláštní energií, kterou lze èerpat z jeho hudby.
Nechci se opakovat, ale mám za to, že muzika je
vùbec prapodstatou tvorby.
Ano, hudba a malíøství. Vìèná výzva.
Je tøeba øíci, že hudební dílo probíhá v èase, kdežto
výtvarné dílo je statické. Ano, èas musíme vzít v
potaz, chceme-li hovoøit o vztahu mezi hudebním a
výtvarným dílem. Tento fenomén je velmi dùležitý. Ale
pro pochopení obou umìleckých rovin je dùležitý
zejména cit. Bez lásky a citu zkrátka nelze pochopit
jakékoli hudební èi malíøské dílo. Milujme a budeme
stále citlivìjší a lepší.
Milan Švihálek
Ludmila Holubová
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Zpùsob tohoto léta snad bude ponìkud
šastným. Snad bude krásnì teplo,
sluníèko høát a lákat ke koupání. Ale mùže
se také stát, že se najednou obloha
zatáhne a do vody se moc chtít nebude. A
kdyby se zatáhlo na delší dobu anebo se
ochladilo, pøipravili jsme pro vás tip na
trochu jiné koupání než to, jaké známe z
koupalištì nebo u øeky. Navštívili jste
nìkdy aquapark ? Nebo vodní svìt ? To je
vymoženost posledních nìkolika let.
Je to místo, kde kromì koupání zažijí vaše vnouèátka spoustu
vzrušení, legrace a zábavy. My jsme navštívili nové Aquacentrum
ve Frenštátì pod Radhoštìm.
Modernì vybavený aquapark, který byl otevøen 7. 8. 2001, se
nachází u hlavní silnice na výjezdu z mìsta smìrem na Kopøivnici
a Nový Jièín. Návštìvníci zde mají možnost využít víceúèelový a
plavecký bazén, který se svou hloubkou 0,9 - 1,9 m a plochou 1049
m2 pøímo láká ke koupání. Zkrátka nepøijdou ani dìti, které mají k
dispozici dìtský bazén o hloubce 0,15 - 0,3 m a s plochou 64 m2 .
Celkový objem v bazénech èiní 1437 m3 vody. Nejvìtším
lákadlem areálu je 60 m dlouhý a 5,8 m vysoký tobogán a vodní
skluzavka o délce 13,1 metru. Celý objekt s vyhøívanou vodou,
možností obèerstvení, pøíjemným posezením a volejbalovým
høištìm je urèen pro všechny generace. Tak neváhejte, navštivte
toto místo a vìnujte se vodním radovánkám, relaxaci, odpoèinku a
zábavì.
Tip na letní koupání pøipravila Ludmila Holubová

CELODENNÍ 9-20 h
dìti, dùchodci - 45 Kè
skupiny od 15 os. 40 Kè
DOPOLEDNÍ 9-14 h
dìti, dùchodci - 35 Kè
skupiny od 15 os. 30 Kè
ODPOLEDNÍ 14-20 h
dìti, dùchodci - 35 Kè
skupiny od 15 os. 30 Kè
Tobogán: 10 jízd - 45 Kè, 5 jízd - 25 Kè
PROVOZNÍ DOBA
DENNÌ OD 9-20 hod.

ROZHOVOR

Proè nás mají na Jadranu rádi ?

zájezdu. To je jen zaèátek. Mimoøádnou pozornost
vìnujeme tomu, aby celá dovolená u moøe probìhla
pøesnì podle pøedstav klientù a v pohodì. Na celém
pobøeží máme v létì pøes 25 stálých zástupcù, kteøí
umí vyøešit každý problém a jsou nonstop k dispozici.
To dává našim turistùm obrovský pocit jistoty a mùžou
si tak ještì víc užít svou dovolenou.

Ostravská cestovní kanceláø VÍTKOVICE TOURS se
od svého založení specializuje na pobyty v
Chorvatsku. Na Jadran s ní od roku 1992 vycestovalo
pøes 250.000 zákazníkù a v Èeské Republice patøí k
pìti nejvìtším cestovním kanceláøím. Požádali jsme o
krátký rozhovor ing. Radovana Glaice, øeditele
obchodu a marketingu této úspìšné cestovní
A otázka na závìr. Jaká bude letošní sezona v
kanceláøe.
Chorvatsku?
Øíká se, že vaši cestovní kanceláø VÍTKOVICE Dobrá. Chorvatsko se stalo hitem letošní sezony. Jen u
naší cestovní kanceláøe jsme zaznamenali témìø 15 %
TOURS mají na Jadranu rádi. Proè?
To je jednoduché. Plníme prostì své sliby a závazky. nárùst prodeje oproti loòsku. Pøedevším jsou oblíbené
Za všechny pobyty platíme vèas a s pøedstihem, zvýhodnìné pobyty s autobusovou dopravou, a
nedlužíme ani korunu. Navíc máme velmi precizní pobyty s vlastní dopravou. Tento týden se nám
komunikaèní systém s jednotlivými recepcemi hotelù, dokonce vracejí první opálení klienti, kteøí využili
které tak mají o našich klientech pøesné informace, což zahájení leteckých zájezdù z Ostravy.
jim velmi ulehèuje práci. Proto se nemùže našim
zákazníkùm stát, že by na nì neèekal jejich pokoj èi Dìkuji za rozhovor.
(Jiøí Muladi)
apartmán, jak se bohužel obèas stává.
Kontakt:
To zní hezky, ale mají vaši cestovní kanceláø rádi i CK VÍTKOVICE TOURS s.r. o.,
Ostrava, Mírové námìstí 3d-519, 703 00 Ostrava vaši zákazníci?
Víte, základním pravidlem u nás ve VÍTKOVICE Vítkovice, tel.: 596 664 040-44
TOURS je, že klientùm nelžeme a slibujeme pouze to, Ostrava, Jureèkova 12, 702 00 Ostrava,
co stoprocentnì mùžeme splnit. Dùvìra našich tel.: 596 115 551
zákazníkù je pro nás vším a my si nemùžeme dovolit ji Frýdek-Místek, tø. TGM 602, 738 01 t el.: 558 621 635
zklamat. Naše práce zdaleka nekonèí prodejem E-mail: rezervace@ckvt.cz
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Provìøte proto ze všeho nejdøíve, zda máte
kvalitnì zabezpeèené veškeré vstupy do bytuvchodové dveøe, okna, vikýøe, balkon, propojovací
dveøe z pùdy, z garáže apod.

Vstupní dveøe
Roèník V

Pøesvìdète se poklepem, zda zárubnì nejsou
duté. Jestliže ano, obrate se na služby, které vaše
zárubnì vyplní betonem.
Na dveøích by nemìlo chybìt panoramatické
kukátko, správnì instalovaný bezpeènostní øetízek,
bezpeènostní uzamykací systém. Na dveøním štítku
je vhodné uvádìt pøíjmení v množném èísle
(Novákovi,Beranovi) nebo v mužském rodu, zvláštì
v tìch pøípadech, kdy v bytì žije jen žena.
Pokud jsou pro vás taková opatøení finanènì
pøíliš nároèná, domluvte se s ostatními nájemníky.
Pøi vìtší zakázce mùžete získat slevu.
Možná, že si vaše rodina rok co rok láme hlavu
nad vhodným dárkem k vašim narozeninám nebo
pod vánoèní stromeèek. Proè by takovým dárkem
nemohlo být kvalitní zabezpeèení vašeho bytu ?

Zajímavý projekt realizuje Ostravská mìstská
policie, kdy prostøednictvím pøednášek a besed
informuje o vìcech a událostech souvisejících s
bezpeèností seniorù.
Muži a ženy v pokroèilém vìku se stávají podle
policejních statistik èastými obìtmi trestných èinù. To
znamená, že by mìli vìdìt o všech opatøeních, která
jim pomohou zajistit osobní bezpeèí.
Pøedností zralého vìku jsou moudrost a dostatek
zkušeností. Nevýhodou se mohou stát zhoršený zrak,
sluch, pohyblivost a nedostatek fyzických sil. Dobrým
spojencem je solidarita s jinými lidmi, špatným rádcem
je strach.

Kde hrozí nebezpeèí :
Obìtí trestného èinu se starší lidé mohou stát
- doma ( v bytì, na chodbì, ve sklepì),
- na ulici,
- v dopravním prostøedku.

DOMA - za dveømi vašeho bytu
Domov je pro každého z nás symbolem bezpeèí.
Statistické údaje potvrzují pravdivost lidového rèení:
Pøíležitost dìlá zlodìje. Tøetina zlodìjù patøí k tak
zvaným spontánním pachatelùm a využije situace, kdy
lidé zanedbají elementární bezpeènostní opatøení
(otevøená okna, nezamknuté dveøe, volnì se povalující
náøadí a žebøíky, lehce pøekonatelný zámek). Viditelnì
instalované zabezpeèovací systémy (bezpeènostní
uzamykací systém, møíže, panoramatické kukátko,
zdvojené uzamykání, masivní dveøe) odradí více než
70 % pachatelù krádeží vloupáním.

Neznámý za dveømi
Vìtšina lidí, kteøí se ocitnou za vašimi dveømi, má
dobré úmysly. To však neznamená, že mùžete být
dùvìøiví a neopatrní. Je stále dost tìch, kteøí vás
mohou pøipravit o majetek nebo vám ublížit na zdraví
a pokoušejí se o to i v dobì, kdy jste doma.
Neotvírejte nikdy dveøe svého bytu, dokud si
nejste naprosto jisti, že èlovìka za dveømi znáte.
Pokud vás nìkdo oslovuje jménem, ještì to
neznamená, že vás zná. Jméno si pøeèetl na vizitce.
Stává se, že si pachatelé loupežných pøepadení
obstarají falešné prùkazy a vymyslí si pádný dùvod
proto, abyste jim otevøeli (nevolnost, porucha na
topení, kontrola televizní pøípojky, vzkaz nebo
telegram, nutnost rychle zatelefonovat pro pomoc
atd.)
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Nikdy takové lidi nepouštìjte do bytu, i kdyby
vypadali dùvìryhodnì. Pokud je jejich žádost
naléhavá, øeknìte jim, aby pøišli znovu v doprovodu
èlovìka ze sousedství, kterého znáte. Pokud máte
telefon, mùžete si dotazem ovìøit, zda uvedený podnik
k vám skuteènì takového èlovìka poslal. Je dobré si na
zvláštní papír pro takové pøípady poznamenat tel. èísla
na policii, hasièe, záchrannou službu a sousedy.

V pøípadì bezprostøedního ohrožení volejte o
pomoc z okna. Žádejte kolemjdoucí lidi, aby pøišli k
vašemu bytu, uveïte patro a èíslo dveøí. Pro upoutání
jejich pozornosti se radí vyhodit z okna nìjaký pøedmìt.
Pokud neznámý za dveømi nemá dobré úmysly, rychle
zmizí.

Bílý kruh bezpeèí Ostrava:
Každé úterý 17 - 19 hod. osobnì
nebo telefonicky
Husova 7, 702 00 Ostrava
tel.596 115 822 linka 182
Mìstská Policie Ostrava, oddíl
prevence a dozoru mùže na požádání bezplatnì uspoøádat besedy
k problematice bezpeènosti seniorù.
Objednat tuto besedu je možné na
èísle t el. 596 467 213

ÈMHB, a.s.
Nádražní 81, Ostrava
Tel.: 596 111 205, 596 111 212
Modrá infolinka: 844 111 174

Buïte opatrní, jestliže chcete kontaktovat jiné
osoby prostøednictvím inzerátu ( prodej, koupì,
seznámení, výmìna bytu apod.) Požádejte pøátele
nebo známé, aby s vámi byli doma nebo vás
doprovodili pøi prvním setkání.

V domì
Domluvte se s majitelem domu a ostatními nájemníky
o bezpeènostních pravidlech:
- všichni budou zamykat domovní dveøe
- na chodbách,ve sklepì a ve výtahu bude vždy
funkèní osvìtlení,
- sousedé budou solidární v pøípadì ohrožení,
pomohou nebo zavolají policii, pokud bude v
nebezpeèí majetek nebo zdraví obyvatel
domu,
- neznámé lidi nebude nikdo pouštìt do domu,
pokud budou uvnitø, ptejte se, ke komu jdou
- sousedé si poskytnou telefonní èísla i do
zamìstnání, mohou tak být vèas vyrozumìni
na pøíklad v pøípadì krádeže vloupáním,
- dùchodci, ženy v domácnosti a na mateøské
dovolené dohlédnou na bezpeèný odchod a
návrat malých dìtí sousedù do školy.
(kal)

Zlatá linka 800-200 007
je bezplatná služba pro seniory, která nabízí informace
z lékaøské, psychologické, právní èi sociální oblasti.
Odborný personál Zlaté linky poskytuje služby od
pondìlí do pátku a to vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Provoz bude postupnì rozšíøen i
na dopolední hodiny.
Mimo uvedenou dobu je v
provozu záznamník, na kterém
mohou senioøi zanechat svùj
dotaz èi stížnost. Podle povahy
problému odpoví odborníci do tøí
dnù až tøí týdnù.

www.cmhb.cz, Info.os@cmhb.cz
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Indie. Slovo spojující
pøedstavy o pohádkových palácích maharádžù, tygrech a slonech. Ale
je to mnohem více.
Jak bylo psáno v minulém pokraèování, nedaleko
Roèník Vpevnosti je další památka Šahdžahanova
Èervené
stavitelského úsilí, Mešita Džamme Masdžíd. Je
nejvìtší v Indii a na její nádvoøí se vejde až 25 tisíc
muslimských vìøících. Do prostor mešity se za mírný
poplatek dostanete, neprobíhají-li zrovna bohoslužby.
Nesmíte však mít šortky a musíte si zout boty. Na to
první jsem myslel, na to druhé už tolik ne, takže jsem po
nádvoøí mešity cupital v bílých ponožkách. Mìli
naštìstí pomìrnì uklizeno. Po obou stranách hlavní
budovy jsou štíhlé, 40m vysoké vìže. Na jednu z nich
je povolen pøístup a tak mùžeme prožít šplhání po
pøíkrých schodech v úzké vìži, bez jakéhokoli osvìtlení
a pouze v ponožkách. Pøitom se ještì vyhýbáme
neviditelným postavám, které zase sestupují dolù.
Výhled z vršku vìže je však fantastický. Celé Dillí je v
naprosté rovinì, na okraji ganžské plánì, a tak vidíme
tak daleko, jak nám viditelnost dovolí. Dole v ulièkách
klokotá rušný život a až po obzor se táhnou nízké

Z centra Starého Dillí jsme pøejeli na druhou stranu
Èervené øeky, kde se podél øeky Jamuny táhnou tzv.
gháty, parky s místy, kde byly kremovány ostatky
významných lidí. Známý je Rádž Ghát, s prostým
pomníkem v místì, kde bylo spáleno tìlo
nejvýznamnìjšího Inda novodobé indické historie,
Mahátmy Gádhího, poté co byl na nìj v roce 1948
spáchán atentát. Kolem jeho památníku jsou stále
davy lidí, manželských párù, rodin, školních tøíd v
uniformách, kteøí se chtìjí alespoò dotknout památky na èlovìka, který pøerostl nejen indickou
spoleènost, jejímuž osvobození vìnoval svùj život.

Pod námi kopule a minaret mešity Jama

Staré Dilí - bazar

patrové domy, èasto s posezením na støeše. Na jihu je
vidìt, kde zaèíná Nové Dillí a domy nabírají výšku.
Od mešity se táhne hlavní ulice Starého Dillí, Èandni
Èouk, kdysi ulice luxusních rezidencí s tøípramenným
vodním kanálem, dnes velkolepý bazar, místo
permanentní dopravní zácpy, orientálního chaosu a
hluku. Pokud zkusíme projet touto oblastí cyklorikšou,
za zády šlapajícího Inda (jako jsme to udìlali s
kolegou), èeká nás nevšední zážitek. Opìt je nutno
srazit cenu pøedem na desetinu požadované èástky a
nedat se odradit rikšovým lamentováním, že
likvidujeme celou jeho živnost. To patøí k vìci.
V žádném pøípadì ale nekupujme ovoce, které je
lákavì vystaveno na spoustì pultù a pojízdných
vozíkù. V celém Dillí je nedostatek pitné vody a nikdy
nevíte v èem bylo ovoce umyto. Co snese imunní
žaludek prostého Inda, zpravidla tìžce odnese žaludek
Evropana.

Naše symbolická cesta, od nejstaršího Dillí až k
souèasnosti, konèila v Novém Dil lí u Indické brány,
42 m vysokého vítìzného oblouku, postaveného v
rámci celkového plánu Nového Dillí, Edwardem
Lutyensem, se jmény 85.000 indických vojákù, kteøí
padli v uniformách britského impéria v bitvách 1.
svìtové války a pøedevším v katastrofální britské
kampani v Afghánistánu, která skonèila naprostým
fiaskem. Dnes je široká, mnohaproudá tøída, která
zaèíná u indického parlamentu a konèí u Indické
brány, využívána k èetným pøehlídkám a prùvodùm.
Poté už jsme se vrátili do hotelu,, zaplatili taxikáøi
panu Èandovi, který se o nás vzornì staral 1000 rupií
(našich asi 800 Kè) a chystali se k odletu do studené
støední Evropy. Bylo mi ale jasné, že na mé první
setkání s kulturou, která má zcela jiné koøeny a historii
než ta naše, euroamerická, nikdy nezapomenu.
Nejvíce se mne však dotkl citát, který byl vytesán u
památníku Mahatmy Gándhího:
Sedm spoleèenských høíchù
Politika bez zásad
Bohatství bez práce
Požitek bez svìdomí
Poznání bez charakteru
Obchod bez morálky
Vìda bez humanity
Uctívání bez obìtování
Mahatma Gándhí „Mladá Indie“, 1925

Ing. Pavel Maòásek
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Pro život i pro zdraví
Voda je prapùvodním zdrojem a
zároveò symbolem života na naší
modré planetì.
Nenahraditelná tekutina, jejíž
zejména sladkovodní zdroje jsou
jen zdánlivì nevyèerpatelné.
Vždy podle údajù Organizace
Roèník
V národù více než
spojených
miliarda obyvatel Zemì postrádá
pøístup k pitné vodì, 2,5 miliardy
nemají k dispozici vhodná hygienická zaøízení a více než 5 mil.
lidí každý rok umírá na nemoci
zpùsobené závadnou vodou - desekrát více než je roèní
prùmìrný poèet obìtí váleèných konfliktù na celém svìtì.
Naše zemì patøí mezi ty šastnìjší,
vìtšinì z nás staèí otoèit kohoutkem
a dostatek vody je kdykoliv k
dispozici. Na to, odkud k nám
pøichází a jaká je její kvalita, jsme se
zeptali generálního øeditele akciové
spoleènosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
Doc. Dr. Ing. Miroslava Kyncla.
Naše vodárenská spoleènost patøí mezi tøi nejvìtší v celé
Èeské republice. Pùsobíme v regionu severní Moravy a
Slezska na území bývalých okresù Frýdek Místek, Karviná,
Nový Jièín a Opava. Na základì smluv dodáváme pitnou
vodu i pro obyvatele Ostravy a nìkolika dalších mìst a obcí.
Podle dostupných informací jako jediní v republice pitnou
vodu také vyvážíme, a sice do pøíhranièní oblasti Polska. Je
možno øíci, že náš výrobek slouží více než miliónu osob.
Staráme se také o vodu odpadní, o její odvedení od
spotøebitelù kanalizacemi a vyèištìní v èistírnách odpadních
vod.
Zmínil jste se o pitné vodì jako o výrobku. Zní to ve
spojení s touto každodenní potøebou, kterou
považujeme za samozøejmost, ponìkud nezvykle.
Pitná voda se skuteènì vyrábí pomìrnì složitým a
nákladným zpùsobem, není to již bohužel dar pøírody, který
by bylo možno bez další úpravy používat. Proto musí být
chápána jako zboží, které má svou cenu odrážející náklady
na jeho výrobu a distribuci. Mnohdy slýcháme výtky, že je
voda pøíliš drahá, hlavnì ve srovnání s haléøovými
položkami, které se platily døíve. Tehdy se však jednalo spíše
o symbolický poplatek a prakticky všechny náklady bral na
svá bedra stát. To v dnešních ekonomických podmínkách již
není možné.
Pro mnohé naše zákazníky je také stále obtížnì pøijatelné,
že nižší spotøeba nevede automaticky k poklesu ceny, jak by
oèekávali. Je však tøeba si uvìdomit, že více než tøi ètvrtiny
nákladù na výrobu a dodávku pitné vody, její následné
odvedení kanalizací a vyèištìní v èistírnì odpadních vod
jsou náklady fixní, stálé, které nesouvisí s množstvím
dodané nebo odvedené vody. Protože zákazník nemá v
našem pøípadì možnost obrátit se k jinému dodavateli,
dohlíží stát prostøednictvím vìcného usmìròování ceny na
to, abychom do ceny zapoèetli jen to, co tam patøí. V tomto
smìru jsme opravdu dùslednì kontrolováni a nemùžeme
cenu svévolnì zvyšovat. Na tomto místì bych ještì
zdùraznil, že cenu uvádíme vždy za 1 krychlový metr, to

znamená za 1000 litrù. V naší spoleènosti tak spotøebitel
zaplatí za 1 litr kvalitní pitné vody vèetnì nákladù na
odvedení a vyèištìní asi 3 haléøe. Vyšší cena však s sebou
nese samozøejmì také daleko vìtší nároènost veøejnosti
na kvalitu všech poskytovaných služeb a my se snažíme
našim zákazníkùm co nejvíce vycházet vstøíc.
Dostali jsme se ke kvalitì. Èím se vlastnì kvalita pitné
vody øídí a mùžete doporuèit pravidelné pití vody
pøímo z kohoutku?
Pøedpisy, podle kterých se øídí obsah nežádoucích, ale i
žádoucích látek v pitné vodì, se s rostoucími kvalitativními
požadavky také vyvíjejí. Do konce roku 2000 platila norma
pro pitnou vodu ÈSN 757111. Nahradila ji vyhláška
Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb., kterou se stanoví
požadavky na pitnou vodu a rozsah a èetnost její kontroly.
Tato vyhláška respektuje smìrnici Rady Evropské unie a
navazuje na zákon o ochranì veøejného zdraví. Obsahuje
nìkolik desítek ukazatelù pro laboratorní rozbory a
odpovídá obdobným normám evropským. Produkovaná
voda je tak pod nepøetržitou pøísnou kontrolou naší vlastní i
pod kontrolou hygienických orgánù. Protože všechny
parametry trvale dodržujeme, celoživotní konzumace pitné
vody "z kohoutku" nemùže mít a nemá žádné nepøíznivé
vlivy na lidský organismus.
Chtìl bych zdùraznit, že naše pitná voda je naprosto
vhodná i pro pøípravu kojenecké stravy, protože obsah
dusiènanù, ohrožujících citlivý organismus novorozencù,
je mnohonásobnì nižší než pøípustný limit pro kojenecké
vody. Výsledky analýz z nezávislých laboratoøí øadí pitnou
vodu dodávanou naší spoleèností mezi nejlepší v celé
zemi. Já sám ji piji po celý život a mám v ni rozhodnì vìtší
dùvìru nìž v balené vody, o jejichž skladování v
nejvhodnìjších podmínkách nejsem vždy pøesvìdèen. Jak
jsem již uvedl, ani cenové relace nejsou zanedbatelné.
Bývá mi líto, když potkávám starší lidi obtížené plastovými
lahvemi s vodou, kterou si mnohdy obtížnì donášejí z
obchodù v pøesvìdèení, že dìlají to nejlepší pro své zdraví.
A pøitom stejnou, ne-li lepší a daleko levnìjší, vodu mají
kdykoliv nadosah. Navíc její používání nezatìžuje životní
prostøedí dalšími odpady, které je nutno nákladnì
likvidovat. Kromì toho bych chtìl ještì dùraznì varovat
pøed konzumací vody z rùzných "zázraèných" studánek a
pramenù. Vìtšinou nejsou pod žádnou hygienickou
kontrolou a jejich požívání je zdravotnì rizikové.
Jana Mocková
ul. 28. øíjna 169
709 45 Ostrava
tel. 596 697 111
fax 596 624 205
E-mail smvak@smvak.cz
www.smvak.cz
NEJVÌTŠÍ VÝROBCE A DODAVATEL PITNÉ
VODY NA MORAVÌ A VE SLEZSKU,
ZAJIŠUJE ODVÁDÌNÍ A ÈIŠTÌNÍ VOD
ODPADNÍCH
pro odbìratele v regionech Frýdek-Místek, Karviná,
Nový Jièín a Opava. Dodává pitnou vodu pro Ostravu.
Zákaznická linka 840 111 123
Poruchová linka 840 111 125
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Pokud dýchám, doufám - 3
(Dum spiro spero)
Ke konci našeho
minulého povídání o
dýchání a problémech
kolem nìj jsme Vám
slíbili, že v tomto posledním sdìlení si nìco
více povíme o tom, co k
prevenci nemocí cest
dýchacích také patøí, aè
nìkomu se to zdá
samozøejmé, jinému
tøeba zbyteèné.
Jde pøedevším o otužování organizmu, kdy
postupným, stálým a soustavným využíváním
pøírodních zdrojù - slunce, vody a vzduchu - spoluvytváøíme zdatný a odolný organismus. Naše tìlo se
díky otužování pøizpùsobuje daleko lépe tepelným
zmìnám vnìjšího prostøedí
a tím se urèitým
zpùsobem stává odolným èi odolnìjším pøedevším
proti tzv. chorobám z nachlazení, rýmì, angínì,
zánìtùm prùdušek ba i zápalu plic. Rovnìž poèet
záchvatù dušnosti u astmatu (pøedevším infekèního
typu), se u otužilejších lidí snižuje. Samozøejmì,
otužování neznamená skok do zamrzajícího rybníka,
což si mohou s klidem dovolit pouze zasloužilí èlenové
klubu otužilcù. Otužovat se musíme postupnì.
Postupnì znamená, že nemùžeme v zimì zaèínat spát
v nevytopeném pokoji, chodit za mrazu nedostateènì
odìni v plenéru nebo jezdit na lyžích v šortkách. Nic se
nesmí pøehánìt, nebo jsou známy pøípady, kdy
milovníci zimního koupání se dostali do nemocnice se
zápalem plic a „bìžci proti infarktu“ si to finišovali na
jednotku intenzívní péèe. S otužováním je nejlepší
zaèít v létì. K otužování patøí i pravidelný tìlocvik,
správná výživa a dodržování všech pravidel osobní
hygieny èili celá životospráva èlovìka.
A co saunování je èi není prospìšné pro zdraví?
Základem obliby saunové láznì je její nesporný
kladný úèinek na duševní pohodu. Fyzická zátìž,
vyvolaná extrémními teplotami a jejich náhlým
støídáním vede v mozku k biochemickým zmìnám,
které navozují pocit výrazného psychického uvolnìní.
Saunì se pøisuzují i další pøíznivé úèinky, zejména
získání vyšší odolnosti proti chorobám z nachlazení.
Ale pøedevším finská lékaøská literatura soustøeïuje v
poslední dobì pozornost na možná rizika masového
saunování. Zamýšlí se nad tím, zda saunování
nepøispívá k vyššímu výskytu srdeènì - cévních
chorob. Souèasnì varuje pøed dlouhým setrváváním
v lázni a pøíliš náhlým ochlazováním. Struènì se dá øíci
sauna je vhodná pro dokonale zdravé lidi.

Jak jsme se již zmínili úèinnou prevencí dýchacího
ústrojí pøed nemocemi, je také tìlesné cvièení.
Zamìøuje se hlavnì na zlepšení držení tìla,
zvyšování pružnosti hrudníku a posilování bránièního
zpùsobu dýchání. Nemusí to být žádná zvláštní
cvièení, i když pøíruèek existuje mnoho, je vhodný
každý cvik èi pohyb, jež má za následek potøebu
hlubokého dýchání, a je to gymnastika, kopaná,
odbíjená èi obyèejné dechové cviky. Chce-li nìkdo
provozovat módní èínské tchaj-ti-èchüan (= èínská
gymnastika neboli „ krajní mez boxu“ èi „èínský
stínový box“), proè ne. Každý pohyb tohoto cvièení je
dùslednì provázen dýcháním. Vìtšinou tak, že pøi
zvedání paží nebo jejich pøibližování k tìlu se
vdechuje, pøi oddalování paží od tìla èi pøi jejich
spouštìní dolù se vydechuje. Cvièení probíhá
uvolnìnì a pomalu, celý soubor cvikù bez jediného
zastavení. Proti joggingu a aerobiku je hlavním rysem
èínské gymnastiky duševní pohoda, klid a zámìrné
soustøedìní na prùbìh každého pohybu od zaèátku
až do konce. Ale vyberete-li si místo tchaj-ti-èchüan
tøeba cvièení s televizí , vùbec se nemusíte cítit jako
outsajdøi, svùj cíl, tj. pohybem ke správnému dýchání,
splní i tento tradièní zpùsob tìlesné aktivity. Jen je
nutno cvièit soustavnì a dlouhodobì.
Nìkolik vìt o vlastní dechové gymnastice
Tato, už spíše léèebná nežli preventivní záležitost
pùsobí pøevážnì na mechanické složky dýchací
soustavy, pøedevším na pohyb dechových svalù.
Léèebné možnosti dechové gymnastiky vyplývají z
funkèní podstaty vleklých onemocnìní dýchacího
ústrojí. Pøi tìchto onemocnìních není dýchací ústrojí
schopno zajistit pøi minimálním svalovém úsilí
potøebnou plicní ventilaci, správnou výmìnu dýchacích plynù. Dechová gymnastika zasahuje do této
funkèní nedostateènosti; obnovuje pøi vhodném
zpùsobu léèení a správném øízení optimální
mechanismus dýchacích pohybù, brání ventilaèní
nesouhøe a ve svých dùsledcích dosahuje zlepšení
situace ve výmìnì dýchacích plynù, tj. pøísunu
kyslíku a odsunu oxidu uhlièitého. Navíc pak zvyšuje
ekonomiku dechové práce, projevující se nízkým
dechovým úsilím, nutným k získání 1litru kyslíku.
Nemùže pochopitelnì ovlivnit chorobné zmìny v
lidském organismu, dovede je však do urèité míry
vyššími mechanismy vyrovnávat a napravit tak
vadnou funkci.
Pohyb zlepšuje èinnost celého dýchacího ústrojí.
Dech se prodlužuje, zlepšuje se výmìna vzduchu a
tím se lepší i zásobování tìla kyslíkem. Cvièením se
zlepšuje nálada, jedinec se cítí zdravìjší, u astmatikù
se poèet záchvatù snižuje, samozøejmì pokud ovšem
nejde o zvláštní typ astmatu, astma námahové.
Pøedevším bránièní dýchání mùže èasto zabránit
blížícímu se záchvatu, pomùže pøi vìtší èi støednì
závažné dušnosti.
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Dechovou gymnastiku provádíme podle pokynù
lékaøe, který nás pošle na rehabilitaèní oddìlení, kde s
námi tuto léèbu proberou a cviky ukáží, pøípadnì je
možno postupovat i zpùsobem samoukù podle
pøíruèek, kterých není málo
A nakonec nìkolik konkrétních doporuèení jak
dostat do plic více kyslíku a zabránit tak dušnosti.
Jde
prakticky
Roèník
V o dvì jednoduché dýchací techniky:
Dýchání proti odporu
Tato dýchací technika vám umožní hloubìji
vydechovat, takže pøi vdechování dostanete do plic
více vzduchu bohatého na životadárný kyslík:
(A) Uvolníme šíji a ramenní svaly. Poèítáme do dvou a
pøitom vdechujeme nosem.
(B) Sešpulíme rty, jako bychom chtìli sfouknout
svíèku. Potom ústy pomalu vydechujeme a pøitom
poèítáme do ètyø.
Poznámka z praxe: Vždy vydechujeme dvakrát déle
než vdechujeme. Vydechujeme takto pokaždé, když
konáme nìjakou namáhavìjší práci, napø. když se
shýbáme, zvedáme nìco tìžkého, èi na nìco chceme
dosáhnout. Nikdy nezadržujte dech!
Bránièní dýchání
Bránièní dýchání pomáhá pøedcházet dušnosti tím, že
zvyšuje pohyb bránice. Tento sval totiž pøi dýchání
vykonává nejvíce práce:
(A) Pohodlnì se posadíme nebo položíme s
podloženou hlavou a ohnutými koleny. Uvolníme
šíjové a ramenní svaly.
(B) Položíme si jednu ruku na støed bøicha a druhou na
horní èást hrudi. Pomalu vdechujeme nosem a
poèítáme pøitom do dvou. Mìli bychom cítit, jak se
naše bøišní svaly uvolòují a povolují. Horní èást
hrudi by mìla zùstat v klidu.
(C) Napneme bøišní svaly a vydechujeme
sešpulenými rty. Pøitom poèítáme do ètyø. Mìli
bychom cítit jak se naše bøišní svaly zatahují.
Tak to by ve zkratce bylo asi vše podstatné,
samozøejmì mohli bychom ještì mluvit o kontrolovaném kašlání, polohové ( posturální) drenáži a
perkusi hrudníku, ale tím by rozsah èlánku pro redakci
byl neúnosný.
S Doc. MUDr. Jiøím Kandusem, CSc.,
pøipravila Blanka Malá

Pøipomínáme soutìž!
Od konce kvìtna do èervence
vyfotografujte svá rozkvetlá okna,
balkony èi domy a fotografii
pošlete na adresu naší redakce.
Výsledky soutìže zveøejníme v
záøi, v tøetím èísle
našeho
zpravodaje.

VÁŠ PØÍBÌH

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
zkušenosti, pouèení, radost byly odevzdány 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. Tìšíme se na obálky,
oznaèené heslem „Váš pøíbìh“. Do jednoho „pøíbìhu“
se teï s námi pøeneste…

" Lufáci"
V posledním èervnovém týdnu to vždy zaèalo. Jizbeèka
u staøenky, která po celý rok sloužila tetì Hanì, tenkrát
ještì neprovdané tatínkovì nejmladší sestøe se zaèala
gruntovat. Veškerý nábytek i skøíò se vynesly na dvùr.
Naštìstí ho moc nebylo. Postel, stùl, tøi židle a lavièka u
kamen. Staøenka si v putýnce rozdìlali vápno, do vápna
pøidali trochu písku, aby stìna nebyla jak holý zadek
hladká a svìtnièku dvakrát po sobì vybílili. Zatímco
stìny pomalu osychaly, drhla se „dlážka“. Pak pøišla na
øadu malá okénka, na nì se povìsily „firhaòky“ s
krajeèkami a zelenì natøené dveøe. K veèeru se do
svìtnièky stìhoval
umytý a na sluníèku dobøe
vysušený nábytek. Postel dostala slamník vysoko
nacpaný èerstvou slámou. Svìtnièka vonìla a byla
pøipravena pro své každoroèní hosty - „lufáky“.
Obsazena byla každé léto. Zaèátkem èervence
jezdívala porodní babka Riesová, drobná, šedovlasá,
ale velmi energická žena s velmi krásnou dcerou Adou.
Mìla ještì další dceru, daleko krásnìjší, ale tu sebou
vozívala jenom na fotografii. Pøi manipulaci s
benzínovým vaøièem, uhoøela. Dámy Riesovy pak
vystøídali Bernátovi. V Ostravì bydleli ve veliké vile a ke
staøence jezdili se dvìma dìtmi. Ty byly o hodnì starší
než já. Už dorùstaly do dospìlosti. Zdena mìla
nádherné blond vlasy až do pasu a zaèínala pošilhávat
po tenkrát ještì velmi mladém Josefu Strnadlovi. Do
spisovatelské dráhy mìl ještì daleko.
Lufáckou sezónu uzavírali Dvouletých. Prázdniny bez
lufákù byly nemyslitelné. Vozili sebou vzrušení, mìli
zcela jiné mravy a vìtšinou hovoøili jiným jazykem, ale
vycházeli jsme s nimi vždycky velmi dobøe. Asi proto se
rádi vraceli. Užitek to pøinášelo obìma stranám.
Staøence zaplatili za bydlení, mléko, máslo, smetanu a
dobrý domácí chléb a užívali si hlavnì èerstvého luftu.
Svìtnièku pro nì mìli pøipravenou skoro v každé
chalupì. Však kromì nìkolika honosnìjších sídel
nebyla tenkrát v Trojanovicích chata ani jediná.
Hana Juraèáková
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Slezskoostravský hrad otevøít široké
veøejnosti
Jako obèan slezskoostravského obvodu mi není
lhostejné, že nejstarší ostravská památka (13. stol), u
soutoku øek Ostravice a Luèiny, døívìjší to slovanské
hradištì, chátrá pøed oèima. Všichni od vedení mìsta
(v minulých volebních obdobích) po øadové obèany
kolem chodíme neteènì. Jsou menší mìsta, ba i
vesnice, které mají jistì ménì finanèních prostøedkù,
a pøesto si své kulturní památky chrání, obnovují a
snaží se tyto odkazy pøedkù dávat na obdiv nejen
svým spoluobèanùm, ale i turistùm atd. Vždy i z
minulosti lze èerpat pro pøítomnost. Jak umnì byl v té
dobì hrad postaven chránìn ze dvou stran øekou,
myslím si, že i v dobì husitské nemìli šanci z moravské strany hrad husité dobýt.
Ale zpìt k problému. Jako obèan vítám iniciativy o
oživení této památky - opravit cestièky, zábradlí, pár
lavièek a co hlavnì uklidit nepoøádek a vysekat divoce
rostoucí keøe a plevele. Dùležité je co nejdøíve
zahajovat kulturnì-spoleèenské akce pro veøejnost.
Urèitì pøedstavitelé mìsta pochopí, že tato myšlenka
oživení postupnì pøiláká do Ostravy turisty, vnese
život i do zchudlé Slezské Ostravy. Každý krok
vedoucí ke zlepšení, zviditelnìní Ostravy je dobrý. Co
navíc; pøiláká s postupným rozvojem i drobné
podnikání, drobná øemesla, obchod apod.

Jednou jsem si takhle prohlížel
mapu Ostravy a snažil jsem se
najít, kde se nachází ruiny
Slezskoostravského hradu. Zjistil
jsem, že jsou hned vedle cesty,
kterou jezdím do školy. Nedalo mi
to a v nejbližším termínu jsem se
tam šel podívat. Zdevastované
zøíceniny hradu se nacházejí
blízko soutoku Luèiny a Ostravice,
kousek od centra Ostravy.
Z knihy Hrady a zámky na Moravì
a Slezsku jsem vìdìl, že nemám
èekat nic závratného. Hrad se
pøipomíná r. 1297 a byl založen
tìšínskými knížaty. Prošel mnoha
pøestavbami, pozdnì gotické byly
vynuceny husitskými válkami, kdy
byl hrad v držení husitských
váleèníkù Jana Èapka ze Sán a
Jana Talafúsa z Ostrova. Od r.
1508 do r. 1710 drželi slezskoostravské panství Sedlniètí z
Choltic. V prùbìhu tøicetileté války
byl nìkolikrát obsazen a ponièen
a škody už nebyly nikdy úplnì
odstranìny. Od r. 1714 za Wilczkù
hrad dále chátral a na poèátku 19.
století byl témìø pustý.

Dùležité je propojení slezské èásti Ostravy s
moravskou. Jsou názory na pøevoznictví apod. Dle
mého názoru je nejvhodnìjší jednoduchá lávka pro
pìší s maximální možností prùjezdu pro cyklisty.
Pøi troše dobré vùle se mùže najít i vhodný zpùsob na
využití celého území, návrhy se objevují, ale u
nìkterých narážejí na nepochopení. Jistì - investice,
investoøi je známé zaklínadlo. Doma za pecí je asi
nenajdeme. Znovu pøipomínám, že i menší mìsta
jsou schopna si z evropských fondù sehnat aspoò
èást finanèních prostøedkù, tak proè ne my?
Na závìr chci požádat radní mìsta Ostravy, aby
mysleli na budoucnost Ostravy a brali na zøetel odkaz
minulosti a nenechali slezskoostravský hrad další
volební období chátrat. Obèané - volièi, kteøí mají
zájem o Ostravu sledují konání a rozhodování
zastupitelù a jistì si na èiny kladné i popø. záporné
vzpomenou za již necelé ètyøi roky pøi nových volbách.
Øadový obèan Slezské Ostravy - Ing. Jiøí Šárek
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

F. Lakomý - Slezskoostravský hrad, 1. polovina 20. stol. (archiv muzea)

K hradu byla pøistavìna restaurace Rotunda, která ale vyhoøela a
v souèasné dobì je už zbouraná.
Jak jsem tam byl poprvé, tak jsem
ještì prošel vyhoøelými a rozbitými
místnostmi, ale než jsem se tam
dostal pozdìji s foákem - bylo
všechno pryè. Snažil jsem se
zachytit na fotkách souèasný stav,
ale v podstatì nebylo co fotit. Je
škoda, že nìkteré památky musejí
skonèit takovým zpùsobem, kdo ví
jestli tady hrad bude za pár let.

K hradu se váže i následující legenda:
Pod hradem bývaly prý ukryty poklady,
které bylo možno spatøit jen na Velký
Pátek. Nikdo však nesmìl nic odnést,
protože jinak by mu u dveøí stojící muž
se železnou palicí rozbil hlavu. Zámek
mìl i svou bílou paní. Ta se v síních a
chodbách objevovala samozøejmì bíle
odìna a s rozpuštìnými vlasy. V pravé
ruce držela zlatý klíè, v levé pak nesla
rozžehnutou svíci. A to pouze tehdy,
když mìl nìkterý ze èlenù rodiny
majitele zámku zemøít.

Petr Sikora, Tøinec

11 strana

SeniorTip èíslo II / 2003
AKTUÁLNÌ

...pokraèování ze str.1 Mìsteèko bylo
ve druhé svìtové válce z 85% znièeno
a obtížnì se znovu zvedalo z trosek.
Hlasování o odstranìní politických a
hospodáøských hranic uvnitø Evropy a
pro sjednocení všech evropských
národù se zùèastnilo 85% obèanù a z
toho 96% hlasù bylo pro.To bylo 9.
èervence 1950. Rok potom, v záøí
1951, bylo za úèasti mnoha evropských
politikù slaveno výroèí tohoto hlasování
a od vìèného svìtla v chrámu Sv.
Štepána byla zapálena pochodeò,
nazvaná „Evropský plamen“, která byla
nesena všemi mìsty, které se
hlasování zúèastnily. K 50. výroèí
tohoto hlasování o sjednocení Evropy
byla na námìstí pøed radnicí, na výšinì,

Breisach, obranný hrad
vévodící krajinì, postavený
Øímany

„Lidé našeho kraje poznali zvyky odjinud,“ øekl námìstek
hejtmana Ing. Jiøí Carbol.

Mozaika evropské kultury
„Chceme lidem ukázat, že kultura, to není jen" Prodaná
nevìsta", ale tøeba i papírové klobouky, poskládané stylem
"Origami,“ uvedl námìstek hejtmana Ing. Jiøí Carbol, na
adresu Dnù evropské kultury 2003.
„Lidé našeho kraje mohou z této významné akce
vypozorovat nejen kulturní zvyky rùzných evropských státù,
ale i fakt, že kultuøe není nutno vyhradit pouze sváteèní
veèer, nýbrž kterýkoliv den.“
Cílem Dnù evropské kultury 2003, které probíhaly od
poèátku bøezna do pùlky kvìtna bylo pøedstavení kultury
èlenských zemí EU v nejrùznìjších podobách.

umístìna tato socha Evropy. Je provedena z bronzu a øeckého mramoru.
Trojúhelník ve støedu postavy je
symbolem tohoto kousku zemì, trojúhelníku tøí zemí, které si pøály a pøejí žít
v míru a pokoji. Postava Evropy se snaží
dosáhnout ke hvìzdám. Na podobných
základech a ideálech, z touhy po spokojeném životì pro všechny, vznikala
EU. Jestliže to nìkomu pøipadá jiné, mìl
by si uvìdomit, že každé, lidmi vytvoøené
spoleèenství, mùže být jen tak dobré, jak
tolerantní, rozumní a vùbec lidsky
hodnotní jsou nynìjší i budoucí èlenové
tohoto spoleèenství. Každý øetìz je jen
tak silný, jak silný je jeho nejslabší
èlánek.
Vìra Pokorná, Holandsko,
narozená v ÈR

Tìžištìm této události bylo mìsto Ostrava, nicménì
jednotlivé akce byly rovnìž prezentovány v dalších mìstech
Moravskoslezského kraje. Tím se také staly neformálním
nástrojem komunikace s veøejností pøed vstupem Èeské
republiky do Evropské unie.
Kromì již zmínìné akce „Klobouky na míru, tentokrát
z papíru“, od katalánského výtvarníka Joana Sallase,
sklidila úspìch i výstava jedineèných fotografií drobných
živoèichù. Pod názvem „V jantaru zakleto“ ji uspoøádal v
Ostravském muzeu rakouský fotograf Otto Pasch. Pozvání
na prezentaci kultury svých zemí však pøijali
(prostøednictvím velvyslanectví) také umìlci z Velké
Británie, Francie, Finska, Nìmecka i odjinud.
Významným zpùsobem pøispìli k poøádání Dnù
evropské kultury v Moravskoslezském kraji také Aliance
Francaise, Dùm knihy Librex a další sponzoøi.
(di)

DOPORUÈUJEME
Doporuèujeme všem seniorùm aktivnì se podílet
na rùzných akcích, spojených s veøejným
pùsobením v našem mìstì:
Zajišovat si informaèní materiál, mìsíèníky Ostravská
radnice, SeniorTip, Centrum, Program a další v
Mìstském informaèním støedisku na Nádražní ulici,
naproti bývalé kavárnì Elektra nebo pøímo na Nové
radnici v informaèním centru v pøízemí ( bezplatnì).

Možnost organizování rekondièních týdenních pobytù v
Luhaèovicích - Pozlovicích v penzionu „Pohoda“,
tel. 577 134 060, Ing. Benroth.
Každý senior mùže získat informace o problematice
seniorù v Ostravì návštìvou besed a akcí Koordinaèní
rady seniorù a zdravotnì postižených, která sdružuje již
32 organizací. Je zajištìna i spolupráce s Poradním
sborem seniorù, který vznikl pøi „Radì“ mìsta Ostravy.

Návštìvu generálních zkoušek divadelních pøedstavení MSND, které se konají vždy v pátek v 10,00 hod.
pøed premiérou, v jednotné cenì 40,- Kè. Lístky se
prodávají vždy den pøedem.. Program divadla na
mìsíc dopøedu je k dispozici v pøedprodeji v divadle.

Na pøelomu záøí a øíjna bude opìt poøádán „ Pochod za
zdravím nejen seniorù“. Náš Zpravodaj tradiènì pøináší
o prùbìhu pochodu informace.

Senioøi starší 70 let se mohou pøihlásit v knihovnì
Mìsta Ostravy v pasáži u Sýkorova mostu nebo v
kterékoli poboèce na obvodì mìsta k bezplatným
výpùjèkám nebo bezplatné návštìvì èítárny.

Každý tøetí ètvrtek v mìsíci vysílá Ostravský rozhlas
relaci „ Senior klub“, od 13 - 14,00 hod. Do poøadu, který
pøipravuje redaktor Václav Bìlohlavý máte možnost se
zapojit a sdìlit své zkušenosti (tel. 596 203 131).
Ing. Lubomír Pásek
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Zdravotní a sociální stav osob nad šedesát let vìku v Ostravì
Od druhé poloviny minulého století dochází na celém svìtì
k rychlému stárnutí populace. Celosvìtovì pøevyšoval
poèet obyvatel ve vìku do 15 let vždy vysoko nad poètem
šedesátiletých a starších osob. S prodlužující se støední
délkou života, ale také s výrazným snížením porodnosti, se
mìní i vývoj vìkové struktury obyvatel. K obdobným
zmìnám dochází i v Ostravì, jak ukazuje její vývoj od roku
1970.Zdravotní stav výraznì ovlivòuje kvalitu života osob
Roèník V
starších šedesáti let. Staøí lidé obvykle trpí nìkolika rùznými
chorobami souèasnì. S pøibývajícím vìkem se bude
zvyšovat nemocnost a tím závislost na pomoci druhé osoby.
Bude pøibývat osob bezmocných, odkázaných postupnì na
péèi rodiny a okolí, ale také na rùzná zaøízení sociální
péèe. Péèe o staré obèany musí být morální, sociální a
ekonomickou prioritou každé spoleènosti. Na druhé stranì
také každý èlovìk musí sám udìlat maximum pro upevnìní
svého zdraví a pro oddálení ztráty sobìstaènosti a potøeby
dlouhodobého ošetøování v ústavním zaøízení tím, že bude
peèovat o svou zdravotnì - sociální zdatnost.
Pro zhodnocení zdravotního stavu obèanù dùchodového
vìku v Ostravì pøipravila Krajská hygienická stanice v
Ostravì dotazníkovou akci. Probìhla v loòském roce. S
distribucí dotazníkù pomáhali nejen samotní dùchodci
pøedsedové svazù a klubù dùchodcù, ale také èlenky ÈÈK a
sociální pracovnice vèetnì peèovatelské služby pøi úøadech
mìstských obvodù na území mìsta Ostravy.
Dotazníky vyplnilo 438 mužù a 737 žen.
Ze seznamu 22 vyjmenovaných diagnóz chronické nemoci
v dotazníku je u mužù na prvém místì zvýšený krevní tlak,
hypertenze-47,5%, následuje ischemická choroba srdeèní
(29,6%) shodnì s artrózou kloubù a kyèlí (29,9%), poté
cévní onemocnìní konèetin (23,2%) shodnì s cukrovkou
(diabetes - 23,2%). Chronickým zánìtem prostaty trpí 18,4
% mužù. U žen je poøadí výskytu chronických nemocí
ponìkud jiné. Soubìžnì s charakteristikou zdravotního
stavu byla hodnocena i úroveò sociálního zabezpeèení

Druhy úrazù podle pohlaví, Ostrava 2002
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sociálních služeb; 15% mužù a 19% žen, pøevážná vìtšina z
nich je zamìøena na služby poskytované sociálními úøady
mìstských obvodù. Na otázku, kde chtìjí prožit své stáøí,
která ve svém dùsledku mùže znamenat jak touhu, tak i
souèasnou realitu, odpovìdìlo 68 % dotazovaných, že ve
svém vlastním bytì, za pomoci rodiny resp. peèovatelské
služby. Více jak jedna ètvrtina by pøijala rùzná sociální
zaøízení, nejmenší procento však domovy dùchodcù a to
shodnì muži i ženy (5,1 resp.6,3%). Se èleny rodiny by
chtìlo zùstat deset procent osob, èastìji muži než ženy.
Další ze subjektivních dotazù byl zamìøen na péèi, která je
jim poskytována - více než polovina a to shodnì muži i ženy
uvedla rodinu, ale ve vìku nad 75 let se podíl zvýšil na více
než dvì tøetiny. Z odpovìdí, které charakterizují sociální
zabezpeèení osob vyššího vìku vyplývá øada podnìtných
námìtù, které je možné využít pøi uskuteèòování sociální
politiky v nejbližších letech.
MUDr. M.Polášková, odd. environmentální epidemiologie a
monitoringu. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì (bývalá
Krajská hygienická stanice)

Pokud jste se rozhodli, že se budete
dále vzdìlávat, máte ideální pøíležitost. Spoleènost senior organizuje
kurzy výuky práce na PC a seznámení
s Internetem.
Informace na tel.: 603 59 80 36
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