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Pøijedou vám vnouèata? Pozvìte je do Evropy!
MINIUNI je atrakcí pro
dìti i dospìlé. Na témìø
1.5ha plochy mùete
shlédnout více ne 20
modelù významných budov evropských mìst s
dominantou areálu - 12
metrù vysokou Eiffelovou
Vì se zvonem Big Ben, vìí. Modely jsou vyrobej e d e n z n e j z n á m ì j š í c h ny v mìøítku 1:25, dále zde
symbolù Londýna i celé najdete funkèní systém
Británie. Údery zvonù jako eleznièní tratì s vláèky,
èasové znamení znají také letištì a vodní cesty s
posluchaèi rozhlasové staparníkem.
nice BBC po celém svìtì.
Pro dìti jsou v provozu
Staromìstská radnice
Prohlídku významných další atrakce. Døevìné patøí k nejvýznamnìjším
evropských staveb vám prolézaèky a houpaèky, støedovìkým památkám
nabízí projekt minimìs- nafukovací a hrací objekty. historického centra Prahy.
teèka MINIUNI.
Areál je otevøen kadý den od 9 do 18 hodin
K vidìní jsou napøíklad
Vstupné :
Po - Pá
So - Ne
berlínská Brandenburská
dospìlý
80
Kè
90 Kè
brána, londýnský Big Ben,
dìti
(do
15
let),
studenti,
Paøí se svým nezamì- ale i Michalská vì z
senioøi (nad 65 let)
50 Kè
60 Kè
nitelným symbolem TOUR Bratislavy a další velmi
dìti
do
4
let
zdarma
zajímavé stavby.
EIFFEL

Nebojte se, nebude to
velké cestování. Dokonce
nemusíte utrácet tisíce
korun èi Eur. Evropu jako
na dlani máte k dispozici
na Èerné louce v Ostravì.

CO JSTE NESTIHLI

Milujete poezii (?)
...pokud ano, pak jste urèitì nemìli
chybìt na poetickém odpoledni, které
bylo provonìno verši Jaroslava
Seiferta a konalo se ve výstavní síni
Chagall v Ostravì.

Zajímavé poøady, které budou
opìt od záøí poøádány si nenechte ujít
a sledujte program akcí Spoleènosti
senior, obèanského sdruení.

Probìhl ji druhý roèník tìlocvièných her seniorù
Dne 4. kvìtna se konaly pod
záštitou starosty mìstského
obvodu Moravská Ostrava a
Pøívoz, Ing. Lubomíra Karpíška
sportovní hry seniorù. Zúèastnili
se jich senioøi z celé Ostravy a
jejich pøátelé. Nešlo o sportovní
výkony, ale o nenároèné pohybové aktivity.
"Aktivita a pohyb v seniorském
vìku jsou velmi dùleité nejen
pro tìlesnou kondici nýbr i pro
udrení duševní svìesti", øíká
geriatr, MUDr. Hugo Pøibyl.
Rádi bychom z tohoto sportování udìlali tradici a v pøítím roce
se potkali pøi zápolení na regionální úrovni. Ji teï tedy mùete
pøemýšlet v jaké disciplínì se

Zajímavé byly i ukázky první pomoci umìlé dýchání na cvièném modelu.

zapojíte právì vy a to buï jako
jednotlivec nebo jako soutìní
drustvo. O konání her v pøíštím
roce vás budeme na stránkách
našeho zpravodaje informovat a
u teï se tìšíme na vaši úèast!
Blanka Malá
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Do míst, kde vychází slunce nad Moravskoslezským krajem
V Beskydech pod horou Gírovou, v malebném kraji,
kde nenajdete rovinu, protoe všude je samá stráò, leí
malá obec Hrèava. Jméno dostala asi od „hrèí“, boulí
na bukových kmenech. Kdysi se øíkalo, e v údolí v
Mostech konèí chléb a zaèíná kamení.
Je nejvýchodnìjší obcí Èeské republiky a slunce
nad naší vlastí vychází nejdøíve právì v tìchto místech.
V našem tipu na výlet vás tentokrát chceme zavést
do této rázovité obce. Je výjimeèná pro svou pohnutou
historii i pro mnoho zajímavostí, které se tam nacházejí. Nìkteré z nich vám krátkou nabídkou pøiblííme.
Pokud nevíte, kde se nachází, vezmìte si mapu
na které budou vyznaèeny hranice Èeské, Polské a
Slovenské republiky a zabodnìte prst na èeském
území do místa, kde se hranice stýkají. Pøesnì tam jste
na Hrèavì ! (nikoli v Hrèavì ! )
Tento trojmezní bod se
nachází ve stri, hluboké asi 8 metrù a
široké asi 34 metrù.
Protoe jej nebylo
mono osadit jediným
hranièním kamenem,
je tento trojmezní bod
(oficiálnì trojstátní
bod Beskydy) urèen
pouze geometricky.
Je to støed krunice
opsané vrcholy tøí
monolitù z leštìné uly, které se nacházejí
na území tøí státù.
Hranièní kameny

Historie hrèavského
kostelíku je nerozluènì
spjata s historií Hrèavy.
První zmínka o Hrèavì
pochází z roku 1645 v
souvislosti s budováním
øetìzce šancí a dalších
obranných zaøízení, která
mìla slouit k obranì
Tìšínska proti vpádu
Turkù z Uher. Samostatnou obcí se stala 6. øíjna
1927. Nejbliší øímskoKostelík na Hrèavì
katolickou farností byl
pro obyvatele Hrèavy asi 12 km vzdálený Jablunkov,
kde pochovávali i své blízké. Protoe na Hrèavu
nevedla z nejbliší obce tìšínského regionu Bukovce
silnice, ale jen lesní a polní cesty, pohøbívání v
Jablunkovì, zvláštì v zimì, kdy Hrèava bývala i delší
dobu odøíznuta od svìta, bylo hodnì svízelné. Proto se
rozhodli postavit si vlastní kostelík. Stavìt se zaèalo v
bøeznu a svìcení kostelíka se uskuteènilo 5. èervence
1936. Byl zasvìcen vìrozvìstùm Cyrilu a Metodìjovi.

V blízkosti kostelíka, v lese, se nachází jeskynì s
Lurdskou madonou. Pøed kamenným lesním oltáøem je
vyveden pramen z kdysi lesní studánky s prý léèivou
vodou pùsobící vnitønì i zevnì. A pokud si pokropíte
onou vodou chodidla, máte zaruèeno, e se na Hrèavu
urèitì opìt vrátíte. Jeskynì byla postavena v roce 1937.
Lurdská jeskynì vznikla
za ponìkud zvláštních
okolností. Pro stavbu
kostelíku bylo nalámáno
a dovezeno více kamene ne bylo skuteènì
tøeba a jeden ze èlenù
výboru pro stavbu kostelíku navrhl postavit ze
Lurdská jeskynì s madonou zbytku

kamene tuto

jeskyni s madonou. Náklady spojené s vybudováním
lurdské jeskynì i se zachycením vody z pramene a
jejím pøivedením k jeskyni, hradila Slezská Matice
osvìty lidové ve Slezské Ostravì.
Na místním høbitùvku o rozmìrech 29 x 31 m je na
èestném místì v èele høbitova pochována babièka
hereèky Jany Hlaváèové , která jako místopøedsedkynì
enského odboru Slezského kulturního ústavu v Praze
a zároveò øeditelka spolku "Domovina", organizovala
po druhé svìtové válce materiální pomoc obèanùm v
rámci akce "Pomoc pohranièí". Na høbitùvku je také
pochován øezbáø Ondøej Zogata i známý gajdoš bývalé
hrèavské gajdošské kapely Pavel Zogata.
Rázovitý charakter
Hrèavì dodává také
místní, velmi útulná
hospùdka U Sikory. Je to
starobylá roubená døevìnice z r.1927 s pùvodním
vnitøním vybavením.
Mùete zde mimo jiné
zalistovat v obecní kroHospoda U Sikory
nice a prohlédnout si
album významných osobností, které Hrèavu navštívily.
Dne 15. èervna 1993 zde byl napøíklad prezident
Havel. Navštívil i místní malotøídku, kde se zapsal do
obecní a školní kroniky. Jeho návštìvu pøipomíná
bronzová pamìtní deska na budovì školy a je první
pamìtní deskou Václava Havla u nás.
Pokud vás tip na výlet zaujal a chcete tuto

rázovitou obec navštívit, Spoleènost senior, obè.
sdruení poøádá výlety mimo jiné i na Hrèavu.
Inf. o výletech na tel. èísle 606 274 154.
Tip na výlet vybrala z veøejnì dostupných informací
Miluše Enenklová

Pozn. redakce:
Zajímavých míst je v našem regionu jistì celá øada.
Pokud je chcete ostatním ètenáøùm doporuèit, napište
nám o nich, rádi jim váš tip nabídneme.
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Víte e existuje soutì
"Strom roku?"
Nadace Partnerství chce touto celostátní anketou
upozornit na význam stromù pro ivotní prostøedí.
Prostøednictvím stromù chce pøivést lidi k zájmu o
prostøedí ve kterém ijí. Jejim cílem je i podpoøit sázení
stromù a péèi o nì.
Kadý jednotlivec, rodina, obec, sdruení,škola èi
firma mùe nominovat svùj strom. My tuto soutì
vítáme a proto jsme se rozhodli ji pøiblíit našim
ètenáøùm. Podle stanovených pravidel by kadý návrh
mìl obsahovat pøíbìh stromu, to znamená osobní
výpovìï èlovìka, který jej do ankety navrhuje. Dále
lokalitu kde roste, druh stromu i jeho parametry - stáøí,
obvod kmene ve výšce 130 cm a celkovou výšku.
O vítìzi ankety STROM ROKU 2003, rozhodla
hlasováním široká veøejnost. Ze 146 návrhù z celé ÈR
vybrala porota sloená z odborníkù a osobností
dvanáct finalistù. Za Moravskoslezský kraj byl
nominován BUK LESNÍ (Fagus sylvatica), navrený
odb. ivotního prostøedí a zemìdìlství MìÚ FrýdekMístek, který roste v obci Hukvaldy, v lesním porostu, v
oboøe pod zøíceninou Hukvaldského hradu podél cesty,
která vede oborou od vstupní brány k hradu. Pokud se
vypravíte na Hukvaldy podívat se na tento strom.
No øeknìte, není to zázrak pøírody? Buk lesní - Hukvaldy

Návrh je nutno zasílat vdy do 1. èervna na adresu:
Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno s
oznaèením obálky STROM ROKU, nebo na emailovou adresu: strom.zivot@ecn.cz. Ze všech
návrhù vybírá kadý rok porota 12 finalistù a o vítìzi
rozhoduje hlasováním veøejnost. Vyhlášení výsledkù je
vdy na Den stromù, 20. øíjna a vítìzný strom získá
odborné dendrologické ošetøení. Pokud máte ve svém
okolí takový strom, pak to letos ji nestihnete, je to
však pro všechny výzva! Tøeba nìkde kolem vás je
strom, který by si zaslouil èi troufal bojovat o titul
"Strom roku 2005".
Ocenìny budou také nejzdaøilejší pøíbìhy a
zvláštní kategorie je urèena i ohroeným stromùm.
Ludmila Holubová
pøekonání nejvìtšího stoupání, za ostrou levotoèivou
zatáèkou spatøíte po pravé stranì nìkolik bukù, které
vás urèitì na první pohled zaujmou. Mají mimoøádnì
odhalené propletené koøenové systémy. Krásný a
zajímavý buk roste ve skupinì sedmi bukù,
vyhlášených za památné stromy v obci Hukvaldy.
Poznáte jej, protoe jeho koøenový systém je
nejvýraznìjší a vyniká jako pøírodní výtvor.
(hol)

CHORVATSKO - ostrov Korèula
10-denní autobusové zájezdy
Cena: 5 700,-Kè/os. Termín: èervenec, srpen, záøí
V cenì: doprava autobusem, ubytování aparthotel **
u moøe, polopenze, kompletní pojištìní, sluby
prùvodce, pobytová taxa, trajekt, DPH

CHORVATSKO - PERLY JADRANU
Dubrovnik, Split, Korèula, Proizd, Vela Luka
8-denní poznávací zájezd s programem ALL
INCLUSIVE *** (vše v cenì)
Cena: 6 900,-Kè/os. Termín: 25.09. - 02.10.2004

SLOVENSKÉ LÁZNÌ
7denní léèebné zájezdy
Bardejovské Kúpele, Lúèky , Dudince
Cena: 3 700 a 4 200,-Kè/os.
Termín: èervenec a prosinec
V cenì: doprava autobusem, ubytování + plná
penze, léèebné procedury vèetnì prohlídky, sluby
prùvodce, zákonné pojištìní, DPH
Monost vyuití rekreaèního pobytu - sleva
Odjezdy autobusù: Ostrava, Frýdek-Místek, Havíøov,
Èeský Tìšín, Tøinec
INFORMACE: CK MLK - TOURS, Pøíborská 1000
738 02 Frýdek - Místek
Tel: 558 655 649 Fax: 558 640 351
E- mail: mlk-tours@iol.cz www. mlk-tours.cz
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tentokrát s dámou, která se vìnovala a vìnuje
lidovému umìní našeho regionu a našeho mìsta.
Zdena Kyselá doslova protanèila svùj bohatý ivot
k radosti nás mnohých.
Úvodem dovolte vzpomínku. Pamatujete ještì na
široká okna prvního poschodí rohového domu v centru
mìsta na Puchmajerovì ulici? Èi dokonce jako já jste
byly aèkami gymnasticko-rytmického a taneèního
studia paní Zdeny Zápalové? Pokud ano, pak
Zdenièku, jak ji dodnes všichni øíkají, znáte od mládí.
Navštìvuji jí v její útulné rodinné vilce v Mariánských
Horách v den, který zrovna jarem nevoní, aè by mìl a
zøejmì zpùsobuje, e mou hostitelku trápí víc ne jindy
zdravotní potíe. Nedávná jubilantka sedí na
invalidním vozíku, protoe ji zlobí kyèle, ale umí prý
pøekvapit rodinu nacvièenými vlastními kroky po bytì.
Teï o ni peèují ze a èást vnukù, protoe jediná dcera
Katka Maceèková odjela se souborem Hlubina na
ostrov Malta obhajovat vítìzství taneèníkù a
muzikantù z minulých festivalù.

Pøi oslavì 85 narozenin

Zdenièko, tu vilu sis postavila v dobì svých
podnikatelských aktivit? Myslím na pováleènou
existenci tvého soukromého studia?
Oh ne, já podnikatelkou nikdy nebyla, tedy nikdy
jsem se jí necítila a ani to neumìla. Já jsem vdy jen
milovala pohyb, tanec, a pak 48.rok pøišel velmi brzy,
abych se to podnikání nauèila. A naše vila - tu stavìl
tatínek, pùvodem ze Slovácka, který v dobì mého
mládí šéfoval vítkovické válcovnì. Take já i mí dva
bratøi jsme rodilými Ostraváky.
Tak zùstaò u vzpomínek na dobu mládí...
Bylo celkem obvyklé. Gymnázium na Slezské, kde
jsem si nejvíc oblíbila studium jazykù. Znalost
francouzské konverzace se mi v budoucnu velmi
hodila, protoe jsem nejednou musela nahrazovat
neschopnou tlumoènici, pøidìlenou pro koncertní
zájezd souboru a k práci vedoucí souboru si pøidala i
její funkci.
...Zdenièka mì, neznalé jazyka Moliéra, recituje velký
kus básnì v originále a pøekvapuje sdìlením, e na
škole nemìla ráda tìlocvik, ba ani klasické taneèní
hodiny...

Ale o pohyb, spíše bych mìla
hned øíct výrazový tanec, jsem
se zajímala velmi záhy, proto
jsem se stala aèkou a posléze
také absolventkou Masarykova
ústavu hudby a zpìvu u prof.
Tylové a pozdìji, to u jako
mladá paní, jsem navštìvovala v Praze soukromé kurzy
u známé taneènice Jarmily Kröschlové.
Pak2003
u se
bøezen
otevøelo to vzpomínané vlastní taneèní studio, kam si
chodily Ostravanky protáhnout tìlo, nauèit se dobrému
drení tìla a také tanci. Brzy vznikla Taneèní skupina
Zdeny Zápalové a z ní vlastnì soubor Hlubina, folklorní
soubor, který vedu dodnes, by  u z mnoha
spolupracovníky a následovníky.
To ovšem nebyla jediná èinnost.
Ovšem e ne. Kantoøila jsem na Ostravské
konzervatoøi, a do penzijního vìku na mnoha
"liduškách", nìjaký èas jsem pùsobila v Divadle Petra
Bezruèe jako choreografka souboru a všelijaké ty
veèerní kurzy a úèasti v porotách po celé republice ani
nespoèítám. Ráda vzpomínám i na své pùsobení u
italského souboru v Agrigentu v šedesátých letech i na
další zájezdy po svìtì s lašským folklórem. Chlubím se i
mnoha svými áky, za všechny jmenuji Jarku
Calábkovou, která u bohuel mezi námi není.
Pojïme do souèasna. Co dìláš, pokud zrovna
neehlíš pro celou poèetnou rodinu, v ní bohuel
u chybí tvùj milovaný druhý manel a spolupracovník Milan Kyselý?
Dvakrát týdnì sedlají mí drazí autíèko, a tím se
pøemisuji na zkoušky Hlubiny. Nìkdy, pokud je pøed
zájezdem, tak i èastìji. Nejdøív mám na starosti
tzv.Prahlubinu, to jsou ti, kteøí soubor zakládali a zùstali
mu duchem a také dìtmi a dnes u i vnuky vìrni. Mnozí
jsou podobnì jako já postieni nejrùznìjšími
zdravotními neduhy, a tak si dvì hodiny natahujeme
tìlíèka a dostáváme se do kondice. A sleduji další
nácviky, musím pøece chránit èistotu svých choreografií,
pøestoe dcera Katka i Helena Skálová u vše dobøe
ovládají. Vìdí, jak se v našem kraji tanèilo, vìdí jak
krásné jsou v mém pojetí tøeba Janáèkovy Lašské tance
za doprovodu Janáèkovy filharmonie.

Zdena Kyselá s dcerou Kateøinou
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Nìco jsme v tom vzpomínání opomenuly a
vlastnì to skoro nejvíc souvisí s tvým rodným
mìstem.
Hlubina pod mým vedením u více ne 50 let
prezentuje i stylizovaný hornický folklór nejen doma, ale
i ve svìtì. Tance se jmenují tøeba:"Havíøské obrázky",
"Na havíøském výletì", ale také "Ostravské obrázky".
Tady dovolte autorce rozhovoru osobní vzpomínku.
Nìkdy v polovinì šedesátých let jela Hlubina úèinkovat
do Skotska. A jak to bylo a snad dodneška i je, pøijel na
oplátku do Ostravy skotský folklórní havíøský soubor z
Edinburgu. Jejich vystoupení jsem mìla tu èest nejdøív
tzv.live konferovat v ostravské televizi, pak následoval
koncert v kterémsi z ostravských sálù a nároèný den se
konèil ve stejné vilce, kde si dnes povídám se
Zdenièkou. Skotové i Hlubiòáci zpívali, tancovali jak o
ivot kde se dalo a samozøejmì, e se také popíjelo
víneèko, slivovice i pravá importovaná skotská. Louèili
jsme se stylovì Valèíkem na rozlouèenou, a pak mi
hostitelka rozkázala: "Zavezeš Skoty tramvají do
Imperiálu!!" Nic sloitého, e? Jene ti taneèníci byli v
kiltech (tìch kraouèkých károvaných suknièkách), dost
rozjaøení a bylo èasné letní ráno, kdy opravdoví hutníci a
havíøi jeli na šichty. U dávno pøed otázkou, která
zaznìla v èeském filmu "co to nosí Jarek Nohavica za
prádlo", se vyptávali pasaéøi mne, coe to mají Skotové
pod suknièkou. Bránila jsem je stateènì pøed odhalením
a dnes radìji dodateènì sdìluji, e tenkrát mìli pod
sukní klasické "podzùvky", èili slipy. Zdenièka tenhle
závìr mejdanu dávno nepamatuje, ale hned navazuje.

Havíøský folklór mì pøitahuje dodnes. Ne, e bych
poznala tu hornickou rachotu, ale to, co po ní následovalo, tedy posezení v hospodì pøi zpìvu, havíøské
tancovaèky, slavné bály a zábavy jsem sledovala v
hlubinském kulturáèku, kde dodnes pùsobí náš soubor
a tak u mám v hlavì novou choreografii, která uchová
to, co k našemu mìstu neodmyslitelnì patøilo.
Otázka závìreèná. Zdenièko, kým jsi?
Ostravankou, choreografkou, mámou a babièkou,
která je šastná, e její soubor si dál úspìšnì vede,
stejnì jako mé dìti a vnuci, kteøí se všichni také upsali
folklóru a jdou v mým stopách.
Zdenièko, pøejeme hodnì zdraví, sil a dalších
umìleckých úspìchù.
Pavla Pešatová
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Anketní prùzkum
Jedním z hlavních cílù spoleènosti je zachovat
monost seniorù ít v pøirozeném prostøedí jejich
domova. Zda cíle odpovídají pøedstavám a potøebám
seniorù jsme zjišovali prostøednictvím ankety.
Prùzkum probìhl ve spolupráci se studenty Zdravotnì
sociální fakulty Ostravské univerzity.
V rámci prùzkumu byli dotázáni obèané ve vìku
od 50 do 80 let. Pod pojmem senior si vìtšina dotázaných pøedstavovala staršího a velmi starého
èlovìka s potøebou pomoci a péèe. 79% dotázaných
by chtìlo proít stáøí ve svém domovì se zajištìnou
pøípadnou pomocí. 1% by volilo Domov dùchodcù.10
% projevilo zájem o Domy s peèovatelskou slubou a
Penziony.
Úèastníci ankety potvrdili zájem o aktivní èinnost
a rádi by navštìvovali:
kursy tréninku pamìti
49%
kursy práce na PC
22%
poradenský servis:
oblast zdravotní
39%
sociální
24%
besedy a pøednášky
39%
spoleèenské akce
58%
sportovní akce
37%
zájmové krouky
23%
klubová setkání a posezení s pøáteli
71%
(Spoleènost senior, obè. sdruení)
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Pamìtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které si nosíme v hlavì, mají jednu
nevýhodu. Dokud je nenapíšeme na papír nebo
nevyprávíme, nemùe do nich nikdo nahlédnout. Je
velká škoda odcházejí-li do nekoneèna s námi, ani
by zkušenosti, pouèení, radost mohly být odevzdány
jiným. V rubrice „Váš pøíbìh“ se snaíme zabránit této
ztrátì. Spolu s Vámi bychom chtìli popisovat dìjiny
všedního dne obyèejných lidí od dìtství, pøes
poznávání svìta k podmínkám ivota a práce, a po
pøekáky, které pøípadnì museli pøekonávat. Tìšíme
se na obálky oznaèené heslem „Váš pøíbìh“. Do
jednoho „pøíbìhu“ se teï s námi pøeneste…

" Kapusta a já"
Co mi s kapustou naservíroval ivot o loòské
dovolené se klidnì mohlo stát i ve všední den a ten titul
jsem si napùl vypùjèila od Betty Mc Donaldové, která
napsala "Vejce a já" a její humor mì nepøestane
okouzlovat. Ale zpìt ke kapustì.
Týden své dovolené jsem strávila na chatì v
Beskydech, kde pøestalo pršet v pondìlí od 12,30 do
16,15 hod. a v pátek od 9,00hod. do 11,15 hod. Byl to
týden velkých záplav. Kadý den jsem si oblékla
pláštìnku, pevnì na všech koncích zavázala, obula
gumáky a po kolena a na hlavu nasadila tzv. kanalák,
neboli klobouk se støíškami na všechny strany tak, aby
mohl déš stékat. Nasedla jsem na kolo a jela
nakupovat. Tuto kratochvíli jsem provozovala dennì
jednak pro fyzickou kondici a jednak proto, e mu je
vášnivý kuchaø a k tomuto koníèku potøebuje stálou
zásobu surovin.
Jednoho dne jsem sdìlila manelovi, e v obchodì
mají krásnou kapustu. Podíval se na mne pohledem,
který vyjadøoval, jak mùe nìkdo projevit tak mdlého
ducha a nechat v obchodì leet krásnou kapustu, kdy
zrovna na kapustu má u dlouhou dobu šílenou chu.
Rozhodla jsem se, e se polepším a druhý den jsem se
hrnula k regálu s kapustou. Krásná tam nebyla, ale
jedna ano a tak jsem ji vzala. Doma mì stihl druhý
vyèítavý pohled, jak vùbec nìkdo mùe tu poloshnilou
zeleninovou hroudu povaovat za kapustu. Pøesto se
manel s chutí sobì vlastní pustil do vaøení. Èesnek,
kousek anglické a pepø udìlaly své a celou chatou se
šíøila vùnì kapusty. Kdy jsem si chtìla nabrat, byla
jsem ale umravnìna, e k veèeøi je naplánováno nìco
jiného, a si tu laskominu nechám na druhý den.
Druhý den jsme jeli domù o nìco døíve, take jsem
kapustu peèlivì pøemístila z kastrolu do úhledné
plastikové krabièky, v ní pøeváím potraviny. Doma
jsem ji zase peèlivì pøemístila zpìt z krabièky do
kastrolu a dala do lednice. Obìd jsme odbyli nìjak na
rychlo (tedy zase bez kapusty!) a odpoledne pøijela na
návštìvu dcera s dìtmi. Vykládali jsme o dovolené, o
tom, jak krásnì pršelo a e jsme rádi, e nás nezaplavila

voda a v tom nìkdo z nás ( doufám jen, e jsem to
nebyla já ) dostal dobrý nápad: co kdyby si „mladí“ vzali
od nás na druhý den k obìdu tu uvaøenou kapustu !
Realizace byla velmi jednoduchá. Kapustu jsem
peèlivì pøemístila tentokrát z kastrolu do sklenice,
kterou dcera dala do baùku na záda.
Rozlouèila jsem se v duchu s kapustou a šla jsem
omladinu vyprovodit. Co jiného se mohlo stát, ne e
zaèalo pršet a spustily se i kroupy. Snaily jsme se s
dcerou a dìtmi zachránit útìkem pod støechu na
autobusovou zastávku. A pøi tom „úprku“ se utrhla
kšanda od baùku a ten spadl na zem i s kapustou.
Kdy jsme byli všichni pod støechou na zastávce,
pronesla dcera varovným tónem: „Já cítím kapustu“. S
mírnì vzrùstající hladinou adrenalinu jsem otevøela
zavazadlo. Za neskrývaného zájmu dalších deseti lidí,
schovaných pøed deštìm, jsem zaèala vìci z baùku
vytahovat. Dìtské svetøíky, obrázková kníka, papuèky
a klobouèky byly naplnìny kapustou. Ta zase naopak
byla plná støepù z rozbité sklenice. Za asistence všech
kolem stojících jsem v šíleném lijáku, teï u ne opatrnì
pøemístila, ale doslova a do písmene vykydala kapustu
na trávník u zastávky. Manì jsem si vzpomnìla na
oblíbený výrok mého mue, e nìkteré nevzhlednì
upravené jídlo vypadá jak psí blití. Kapusta na trávníku
tak vypadala. A pro dovršení té dramatické chvíle øekl
mùj vnuk do šumìní deštì velmi lítostivým tónem, který
nebezpeènì pøipomínal dítì týrané hladem: „Ale co
budeme mít zítra k obìdu?“

Ještì se usmívám, jedu pro kapustu...
Kdy jsem se pak sama vracela po dešti domù,
nostalgicky jsem si udìlala bilanci“kapusta a já“. Cesta
do obchodu a zpìt v lijáku, 17,40 Kè za kapustu a
nìjaká ta dvacka za další ingredience, 3x pøemístìná
kapusta a tím pádem zašpinìné a umyté nádobí,
rozbitá sklenice, mastné vìci a baùek….zaèínám mít
dojem, e „nìkdo“ nebo „nìco“ mi tu zatracenou
kapustu nepøeje.
U to prostì pouštím z hlavy, manel vèera uvaøil
výborný houbový guláš. Budeme ho mít dneska k
veèeøi, ale odpoledne pøijede dcera s dìtmi nebo, e by
si jej „mladí“ vzali na druhý den…

Zuzana Horáková, Ostrava
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“Dvùr budoucnosti”
aneb postøehy z Holandska

Kdo v Holandsku byl
nebo èetl Èapkovy Obrázky z Holandska a vzpomene si na jeho milé
kresbièky, které knihu
doprovázejí, ten to ví.
Nejvíc je tu domkù se
zahrádkami, selských
stavení na zelených pastvinách, lemovaných místo
plotù malými vodními
kanály zvanými “sloot”. Na
pastvinách krávy a ovce,
jako hraèky. Ale k tomu v
souèasnosti nutno pøidat
spoustu silnic a na nich
ještì vìtší mnoství aut. A
pár zbloudilých cyklistù,
kteøí mají naštìstí své cesty “fietspady”. Ale já vám
chci napsat o nìèem jiném.
Skoro v kadém mìsteèku tu máme domovy pro
seniory a speciální samostatné byty pro seniory.
Potom domov s èásteènou
péèí pro ty, kteøí potøebují
dennì èi obèas malou
pomoc, napø. pøi mytí a
oblékáni nebo pøi nákupu.Další peèovatelské domy jsou pro ty, kteøí u
potøebují soustavnou lékaøskou péèi. V posledních
letech se vládní i jiné instituce, které to mají na
starosti snaí, aby senioøi
bydleli pokud mono co
nejdéle ve svém bytì èi
domeèku, na který jsou
zvyklí. Existují proto organi
zace, které se o to snaí
rùznými slubami. Od
rozváení jídla, nazývaného “Stoleèku prostøi se”, po
praní prádla, úklid a rùzné
jiné pomoci v domácnosti.

Je zajištìna kadodenní
návštìva ošetøovatelky u
chronicky nemocných.
Platí se za to, ale pokud je
nìkdo opravdu nemajetný,
dá se to vdy nìjak zaøídit.
Patøí to k povinostem
mìsta, èili magistrátu.
Chci vám napsat o jedné
velmi zajímavé variaci
bydlení seniorù. Je to tzv.
“centrální bydlení”, podporované stejnojmennou
vládní organizací, kde jsou
formy tohoto druhu bydlení
soustøedìny.
Poslechnìte si, co
vypráví 75 letá paní Fien z
mìsta Amersfoortu:
“Pocházím ze statku, z
vesnice, kde se všichni
znali. Nemám ráda domky
se zahrádkami, které mají
dva metry vysoké ploty, aby
na sebe lidé nevidìli”.
Proto bydlí Fien sice ve
mìstì, ale ve dvoøe, okolo
kterého stojí 60 rodinných
domkù s celkem 100
obyvateli. Domy stojí v
kruhu, uprostøed je velká
zahrada, kde se dá v létì
krásnì sedìt pod stromy
na trávníku, kde si mohou
hrát dìti a o kterou se
všichni spoleènì starají.
Fien sama také pracuje ve
skupinì tìchto zahradníkù,
kteøí jsou za zahradu
zodpovìdní. Kadých pìt
dnù je jeden den urèen na
“velké” práce. Je to velmi
hezké, všichni si nechají
spoleènì dovést z restaurace nìjaké jídlo, aby mohli
celý den vìnovat zahradì.
K údrbì patøí i budova
uprostøed zahrady, která je
pro všechny spoleèná a
kde se spolu scházejí
obyvatelé, potøebují-li se o
nìèem poradit nebo nìco
spoleènì projednat. Kadý
den ráno se tam sejdou na
kávu ti, kteøí mají èas a
náladu.

Další obyvatelka, 67 letá
paní Anna dodává : “Velká výhoda je ta kruhová
forma staveb i zahrady.
Jsme blízko sebe, ale
souèasnì máme soukromí. Nikdo se nedívá
druhému do oken. Sousedské vztahy mohou být
samozøejmì dobré také v
normální ulici, ale to je
náhoda.
V našem spoleèenství
je toto sousedství, kontakt
a vzájemná pomoc vyhledáváno úmyslnì. Pokud
potøebujeme, najde se v
našem spoleèenství vdy
nìkdo, kdo pomùe. V
pøípadì nemoci, kdy je
tøeba nakoupit a uklidit a
obstarat rùzné vìci je to
velmi pøíjemné”.
V tomto dvoøe bydlí
vìkovì rùzná spoleènost,
rodiny s dìtmi, dìti jen s
jedním rodièem. Nejmladší dospìlé obyvatelce je 26 let, nejstarší
mìla právì 78 let.
Všechno je dobrovolné,
nìkdo vyhledává spoleènost ostatních èastìji,
jiný ménì. Pro starší
obyvatele je hezké vidìt
okolo sebe vyrùstat dìti.
Projektù "centrálního
bydlení” jako je “Dvùr budoucnosti” je v Niizozemí
více. Paní Fien bydlela u
pøedtím v jednom z nich,
ale zúèastòovat se spoleèných aktivit jí nevyhovovalo.

Napøíklad bylo v této
skupinì zvykem, e
všichni kadý veèer
spoleènì jedli. V novém
bydlišti to není potøeba. Je
sice skupina, která si
nìkdy spoleènì vaøí, ale
toho se kadý zúèastòuje
skuteènì jen tehdy, kdy
má náladu. Samozøejmì
jsou v tomto “jejich dvoøe”
všichni spoleènì zodpovìdni za rùzné vìci, ale
toto rozhodnutí si zvolili
dobrovolnì.
Kadý má svùj vlastní
ivot a vlastní dùm. Ti,
kteøí jsou v pensi, vìnují
“svému dvoru” více èasu a
energie. Pochopitelnì se
vyskytnou nìkdy mezi
obyvateli problémy. Podle
názoru paní Fien je tøeba
se pøizpùsobit druhým a
hlavnì se nerozèilovat
nad kadou malièkostí.
V celém “Dvoøe budoucnosti” panuje velká
tolerance.
Samozøejmì je tento
zpùsob bydlení urèen jen
pro ty, kterým vyhovuje a
kteøí jsou ochotni obìtovat
trochu ze svého soukromí. Je to ale jen malý a
zcela dobrovolný ústupek.
Tzv. “privacy” je v Nizozemí nedotknutelná a
tato forma bydlení privátní
sféru zcela zaruèuje.

Obrázek z Holandska

Vìra Pokorná,
Holandsko
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Nebezpeèím jsou slazené
nápoje!
Prof. MUDr. Rajko Doleèek, DrSc.
Obezita - "vìèné téma"
Rajko, ráda bych se Tì zeptala,
pøirozenì na problematiku otylosti.
Prosím Tì, je obezita stále ještì
problémem, kdy obecný názor,
který pøevauje obnáší pøedstavu,
e zaoblené tvary vcelku nevadí?
...Je to tak, e obezita stále
pøedstavuje pro velkou èást
hospodáøsky vyspìlých zemí velmi
závaný zdravotnický problém a to pro komplikace,
které tak èasto obezitu doprovázejí; onemocnìní srdce
a cév vèetnì vysokého tlak, postiení nosných kloubù,
cukrovka, onemocnìní luèníku, nìkteré formy
zhoubných nádorù apod. Obezita je spojena i se
zvýšenou nemocností i úmrtností postiených,
znamená vyšší výdaje na zdravotnickou péèi.
Jak je to tedy s "onemocnìním obezitou"?
Základní pøíèinou obezity je nepomìr mezi pøíjmem
a výdejem energie, kdy se pøebyteènì dodaná energie
(jídlo) ukládá ve formì tuku. Obezita je zcela
nespravedlivá, protoe nìkdo jí hodnì a netloustne,
zatímco jiní s podstatnì menším pøísunem energie
mohou i tloustnout. Zdìdìný genetický kód po rodièích
a rùzné zvláštnosti látkové výmìny mohou podporovat
vznik obezity. V souvislosti s obezitou je nejdùleitìjší
její prevence, t.j. vèas zasáhnout, dokud obezita
nedoznala velkého rozsahu. Pomìrnì snadno se lze
zbavit pøebyteèných 6 - 7 kilogramù, neli 30 - 40.
Základem prevence i léèby obezity je úprava ivotosprávy, sníená dodávka energie (stravy) a její
zvýšená "spotøeba" dostateèným pohybem.

A pokud jde o nás jako národ, jsme spíše
obézní nebo štíhlí?
Obèané Èeské republiky jsou mezi absolutními
špièkami ve výskytu obezity. I kdy jsou ji více rokù
pomìrnì kaloricky (energeticky ) uvìdomìlými,
základní pokyny moc v prùmìru nedodrují. Tisk i
televize doslova chrlí reklamy energeticky nabitých
sladkostí, které by témìø mìly být oznaèeny, jako
cigarety, e pøedstavují reálné nebezpeèí pro štíhlou
linii a tedy i zdraví. V energeticky bohatém pivì jsme
svìtovou velmocí, náš konzum energeticky bohatých
alkoholických nápojù je znaèný. A jako další nebezpeèí
jsou rùzné slazené nealkoholické nápoje, kterých se
pije stále víc a nikdo si neuvìdomuje jejich reálné
nebezpeèí pro štíhlou linii a tedy i pro zdraví. Lidé jako
by zapomìli pít obyèejnou, èistou, vodovodní vodu.
Ale jsme zvyklí na sladké a tìce si je upíráme. Jaký je Tvùj názor na umìlá sladidla?
Ano, pokud si chce nìkdo osladit kávu nebo i jiná
jídla, má dnes velkou monost. Na trhu existuje øada
umìlých sladidel, které jsou prakticky bez
energetického obsahu a ta je mono pouít.
V rozumné míøe pouívaná jsou tato sladidla
neškodná, napøíklad diabetici je bìnì pouívají.
Mezi neenergetickými sladidly je mono si dnes
vybrat, protoe nìkterá prakticky zcela dobøe
napodobují cukr, bez nìjaké pachuti. Rùzné nealko
nápoje, nìkdy oznaèované jako "light" jsou-li jimi
pøislazené, nepøedstavují nebezpeèí pro štíhlost.
Dìkuji prof. Doleèkovi za rozhovor a my, kteøí
máme starosti s nadváhou, mùeme jeho podrobnìjší
rady a informace získat na webových stránkách
www.zhubnu.cz
MUDr. Blanka Malá

Pro zdravý ivotní styl
!

!
!
!
Moderní sladidlo rakouské výroby, nejvyšší
kvality, které se díky svým jedineèným
vlastnostem øadí mezi pøední evropská
sladidla.
Sladidlo Clio chuovì plnì nahrazuje cukr a
je vyrobeno na bázi Aspartamu, co
zaruèuje široké spektrum pouití a minimální
energetické hodnoty.

pro
pro
pro
pro

diabetickou dietu
redukèní dietu
úsporu penìz
zdravý chrup

Pøíklad - spotøeba cukru na
1 obèana ÈR
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Jedno vím jistì, ještì jednou se tam
chci vrátit
Nadšená, okouzlená tímto krásným mìstem mnoha
tváøí, ve kterém jsem trávila letošní vánoce chci se s vámi
v nìkolika pokraèováních podìlit o své záitky.
Vím, e v dnešní dobì u kadý nìkde byl, e svìt se
zmenšil a témìø všichni u byli v místech exotických, v
místech, o kterých se nám pøed dvaceti lety ani nezdálo. I
já jsem u projezdila pár metropolí, letovisek, ale Londýn
pro mne nebyl dalším výletním místem, ale mìstem, kde
toho èasu ije mùj syn. Syna, toho snad znám, ale chtìla
jsem vìdìt jak si umí v tom velkém svìtì poradit.
Na syna jsem se velmi tìšila a Londýn jsem brala jen
jako místo, kde ho najdu, kde se s ním potkám. Mùj
prùvodce syn byl prostì ohromný! Ukázal a provedl
mne místy, kam se turisté nedostanou a tím, e jsem s
ním ila bìný ivot jsem poznala i to, co normálnímu
turistovi uniká.
Po únavné cestì mì autobus pøivezl na nádraí
Victoria Coach Station a vrhl pøímo do proudu evropské
metropole. Najednou jsem byla obklopena rùznorodými
lidièkami, hráli všemi barvami a vùnìmi prostì smìs
všeho co lidská rasa nabízí.
Londýòané sice nadávají, e jejich autobusová
doprava je nejhorší na svìtì, ale protoe mé povìdomí
o londýnských autobusech nebylo velké to, co mne
èekalo mi pøipadalo jako zázrak. Sí autobusových linek
pokrývá v podstatì celý Londýn. Nastoupila jsem do
dvouposchoïového autobusu a na ten jsem se docela
tìšila. Pøivítal mì usmìvavý èernošský øidiè, rádio øvalo
a on si pokuøoval. Pohoda, paráda. Dívala jsem se, kde
mám oznaèit jízdenku, syn však pravil: “ Klidnì se posaï,
pøijde prùvodèí“. A pøišel. Hrál opìtovnì všemi barvami,
tváøil se dùleitì a pro mne byl exotický.

Londýn - Double-decker bus

Všechny londýnské autobusy jsou èervené a
výraznì oznaèené èíslem a trasou. Kdy chcete na
zastávce vystoupit, musíte vèas zazvonit (buï tlaèítkem
nebo špagátkem), jinak autobus na zastávce nezastaví.
Vìtšina londýnských autobusových zastávek je toti na
znamení a i na tìch ostatních se vyplatí na pøijídìjící
autobus radìji zamávat, aby se nestalo, e kolem vás jen
projede a nezastaví.

Kdy jsme vystoupili, následovala prý na uvítanou,
malá procházka mìstem. A tady se zaèalo rodit mé
nadšení, které se kadou hodinou, kadým dnem
zvìtšovalo a sílilo. Kdo se dívat umí, ten vidí! A já
vidìla: Perfektní, starobylý mìstský mobiliáø, telefonní
budky, poštovní schránky, lampy a starobylé, pohodlné
lavièky - dýchala na mne historie.
Nedivím se, e Anglièané tolik
dbají na tradici, mají být na co hrdí.
Fascinovalo mne to..
Zatímco všude v Evropì jsou
známé veøejné poštovní schránky
pøipevnìné v ulicích na domech a
jsou zhruba stejného ètverhranného typu, i kdy jiné barvy, v Anglii
jsou to jasnì èervené sloupy
(pillarbox), pevnì zabudované na
Poštovní schránka
okrajích chodníkù.
Brouzdali jsme kolem Teme a øeka mì ohromila
svou mohutností a majestátností. Na nábøeí je plno
typických anglických hospod - pubù. Nejlepší poznáte
tak, e lidé stojí i venku a popíjí pivo. Uvnitø najdete
mue a eny v elegantních šatech vedle nahastrošených ve všelijakých hadrech, oranové vlasy, poschïové úèesy, holé hlavy, rùzné nepøehlédnutelné
pokrývky hlav, vše se snese a nic není divné, hlavnì
pak pøíjemné, usmìvavé tváøe a klídek. A kupodivu
nikdo se nièemu nediví. Všechno je normální.
Na rozdíl od restaurací a jídelen s obsluhou jako
všude jinde, návštìvníci hospod si musí jít sami k
výèepu objednat pití a jídlo, na místì zaplatit a pak si je
odnést ke stolu. Kdy si chce nìkdo dát ještì další pivo
nebo jiný nápoj, postup se opakuje. Anglie je zemí, ve
které si lidé pøi jídle vzájemnì nepøejí "dobrou chu". V
angliètinì pro nìco takového ani není pøíslušný výraz.
Slánky a pepøenky (v restauracích i domácnostech) tu
mají obrácenou úpravu sypacích dírek, ne na jakou
jsme zvyklí u nás doma. V nádobce s jednou dírkou je
sùl, ta s více dírkami obsahuje pepø.
V dalších dnech u pøišly na øadu pamìtihodnosti.
Syn bydlí v centru mìsta, take vše bylo blízko a pokud
mono pìšky - a poøád jsme chodili parkem. A jsme šli
kamkoli, všude se dalo dojít nìjakou zelení. Údajnì je v
Londýnì 1700 parkù a zahrad. Teï u tomu vìøím.
Anglièané mají parky nádherné, i v zimì perfektnì
udrované trávníky, jezírka s ostrùvky, které jsou
domovem mnoha druhù vodního ptactva, prostorné
cesty a pìšiny, cyklistické trasy a pískem vysypané
cesty pro jízdu na koních. V létì je park plný lidí, kteøí
na trávnících tráví celé dny a piknikují na trávnících,
nikdo je nevyene, nikomu nevadí, e šlápou po
trávníku, je tam pro nì.  ádné „Choditi po trávníku
zakázáno!“ Další nepøehlédnutelný záitek - všude
plno volnì pobíhajících, pøátelských psù. Nìjak tam
patøili a nikdo se jich kupodivu nebál. Brouzdali si
parkem stejnì klidnì, jako jejich páníèkové. Pøátelští,
milí a mìla jsem dojem, e i oni se usmívají.
Miluše Enenklová, pokraèování pøíštì
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Vystupujeme zásadnì zadarmo

Máte pìkné"stejnokroje". Jak jste si je poøídily?
Díky pochopení vedení našeho mìsta jsme dostaly
Na akci, kterou si v rámci oslav MD uspoøádaly finanèní pøíspìvek z nìho jsme si obleèení poøídily.
eny ze Šenova jsem se setkala se souborem, který si
øíká "Havíøovské babky". Vystoupení, které èlenky
pøedvedly, bylo krásné. Od vítání jara pøes pøání k MD
a k veselému programu nás pohotovì provedla
konferenciérka v jedné osobì a organizaèní vedoucí a
Roèník Vsouboru.
kronikáøka
Neodolala jsem a šla si s ní popovídat.
Jak vznikl tento váš soubor?
U pøed 14 lety organizoval ÈS v Havíøovì akci pro
dìti. Pøi harmonice nezapomenutelné Jiøinky Slavíkové
si tam eny zazpívaly a zjistily, e jim to docela jde.
Rozhodly se tedy sbírat, zpívat a tak oivovat písnì
našeho kraje. První vystoupení byla jen kraouèká, ale
jak pøibývalo èlenek a kdy nastoupila konferenciérka,
program se rozšiøoval, pøibyly verše, slovo, tanec a
Folklorní soubor "Havíøovské babky"
dnes udìláme program pro jakoukoliv pøíleitost.
Mùete nám øíci jak èasto vystupujete a kde?
No vida, finance. Za kolik bychom si mohli
V kronice mám zapsáno 595 vystoupení. A kde? vystoupení "Havíøovských babek" objednat?
Kromì našeho mìsta èi okresu to bylo napøíklad ve Jsme asi raritou v dnešní komerèní dobì. Vystupujeme
Svitavách, Kromìøíi, Hranicích, Pøerovì, na Kunìtické zásadnì zdarma, poøadatelé hradí jen naše cestovné.
Hoøe, nìkolikrát v Praze ( i v Parlamentu ÈR ), Lázních
A plány do budoucna?
Jeseník, Karlovì Studánce, Klimkovicích, ale také na Máme objednávky na vystoupení k vítání jara, sázení
Slovensku, v Polsku. Zúèastnily jsme se také "Lípy svobody", májové akce a další. Nejbliší
mezinárodní pøehlídky ve Frýdku-Místku a v È. Tìšínì. vystoupení je zvláštní, jdeme na rodinnou oslavu 90tých
narozenin. U jsem sloila blahopøání.
Tak k dalším objednávkám si pøipište vystoupení pro
ostravské seniory v rámci dne seniorù. Dìkuji Vám za
rozhovor o zajímavé èinnosti a vìøím, e vaše aktivita
pøinese hodnì radosti a zábavy seniorùm.
Blanka Malá

"Havíøovské babky" zpestøily oslavu MD
èlenkám Šenovského Sokolu
Jste pøece u také seniorky. Kde berete tolik
energie na cestování, vystupování?
Snad nám ji právì dodává to, e nás lidé chtìjí, e je
mùeme potìšit, pobavit.
Kde berete materiály?
Ano, to je jistì to nejtìší a nìkdy mi to dá pìknì
zabrat ne dám tøeba hodinový program dohromady.
Záleí mi na tom, aby pásmo bylo ucelené, aby mìlo
"hlavu a patu" a ne, aby tam bylo co koho právì
napadne. A tak listuji ve spoustì knih, èasopisech a
obèas zapracuje i fantazie a vlastní tvorba. O písnièky
se stará vedoucí Renátka, tam je situace ponìkud
snadnìjší, zpìvníèkù je pøece jen více.

Pozn. redakce: Pokud máte zájem o vystoupení
folklórního souboru "Havíøovské babky", kontaktujte
jejich vedoucí, paní Marii Kroèkovou, tel. 732 827 772,
596 413 766. O termínu a místì vystoupení v Ostravì
vás budeme informovat v pøíštím èísle.
Pokud víte o dalších zajímavých klubech, souborech
v našem regionu, urèitì nám o nich napište a tøeba
právì jejich aktivity budou inspirací pro další seniory.
Ètvrtletní informaèní zpravodaj vydává Spoleènost senior,
obèanské sdruení, za pøispìní grantu Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje.
Zodpovìdný redaktor: Ing. Ludmila Holubová
Redakèní rada: MUDr. Blanka Malá, Mgr. Pavla Pešatová,
Ing. Lubomír Pásek, Marie Kalinová, Jiøí Hrubý.
Registraèní znaèka MK ÈR E 14221
Adresa redakce: Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18,
702 00, Ostrava 1 IÈO 265 95 982
Tel.: 596 138 350, 728 466 105, 606 475 522
e-mail: info@seniortip.cz
www.seniortip.cz

11 strana

SeniorTip èíslo II / 2004
INFORMUJEME

Jiøí Carbol: Senioøi nepochybnì zavzpomínají

Poklady Moravskoslezského kraje
Pìtadvacet odborníkù ze sedmi krajských muzeí se
podílelo na scénáøi a pøípravì unikátní muzejní výstavy
„Poklady Moravskoslezského kraje - 190 let muzejnictví.“
Na výstavì, která probìhne od 10.6. do 29.8. v ostravském
Domì umìní, bude mimo jiné pøedstaveno nejstarší
muzeum v regionu - Slezské zemské muzeum v Opavì,
jeho sbírkové fondy obsahují pøes dva miliony exponátù.
Námìstek hejtmana Ing. Jiøí Carbol k tomu øíká: „Je to
poprvé, co se v Moravskoslezském kraji pøistoupilo k tak
rozsáhlému projektu. Z celkových pìti milionù exponátù byly
tisíce velmi peèlivì vybrány, aby na výstavì dokumentovaly a
zvýraznily identitu našeho regionu. Kromì toho jsou zde
pøipomenuty i osobnosti, které se v kraji narodily: Johann
Gregor Mendel, Sigmund Freud, František Palacký, Leoš
Janáèek a další.“
Neztratí se návštìvníci v takovém mnoství
exponátù?
„Není èeho se obávat. Výstava je uspoøádána a rozdìlena
do sedmi sekcí, take se v ní dá dobøe orientovat. Po úvodní
sekci následuje Pøíroda a krajina, kde budou mít návštìvníci
pøírodní krásy kraje - a e jich máme hodnì - jako na dlani.
Následují (u zmínìné) osobnosti, pak historie, architektura a
památky.

Sekce výtvarného umìní mimo jiné ukazuje souvislosti
kulturního vývoje v našem regionu s kulturním vývojem
nejen v republice, ale i v Evropì. Pak pøichází na øadu lidové
umìní a vše uzavírá výroba a obchod, která zobrazuje jak
vývoj øemesel, tak i osobitý ráz našeho kraje.“
Jak hluboko budou muset návštìvníci sáhnout do
kapsy?
„Nejdøíve bych zmínil velikost celé akce. Spolupracovali
zde odborníci z muzeí Beskyd Frýdek Místek, Novojièínska,
Tìšínska, Opavy, Bruntálu, Ostravy a Galerie výtvar. umìní
v Ostravì. A pøestoe se jedná o unikátní kolekci
nejcennìjších exponátù ze sbírek zmínìných muzeí,
zámìrnì jsme stanovili nízké vstupné: pro dospìlé dvacet
korun, pro dìti a seniory polovic. Máme toti zájem, aby
výstavu zhlédlo co nejvíce rodin s dìtmi. Zároveò
nepochybuji, e leckterý ze seniorù si u rùzných exponátù
pøipomene dobu svého mládí - s èím si tehdy dìti hrály, jak
se pekl chleba, stloukalo máslo a podobnì.“
(di)

VYHODNOCENÍ SOUTÌ E !
Ptali jsme se vás, ve kterém roce byl zaloen spolek
"Pohorská jednota Radhoš". Z došlých odpovìdí byl
vylosován výherce. Je jim pan František Øeha z OstravyZábøehu, který vyhrává vìcnou cenu. Blahopøejeme!
NOVÁ SOUTÌ NÍ OTÁZKA-ve kterém roce byl postaven
kostelík v obci Hrèava a komu byl zasvìcen. Odpovìdi

ZDRAVOTNÍ POJIŠOVNA

také letos sází dùraz na prevenci
V souèasné dobì garantuje zdravotní péèi pro více ne 340 tisíc svých pojištìncù a i v letošním roce
zvýhodòuje své pojištìnce v rámci programù prevence nad rámec hrazené zdravotní péèe.
Dìtem- do 3 let pøíspìvek na kurz
„plavání dìtí“ - od 3 do 15 let poskytování vitaminózních pøípravkù - léèebné pobyty dìtí ve vìku 8 - 15 let v
pøímoøském nebo vysokohorském
prostøedí - do 18 let vìku úhradu nákladù na 2. a 3. vakcinaci proti klíšové
encefalitidì a pøeoèkování - pøíspìvek
do výše 1 000,- Kè na úhradu poslední
dávky oèkovací látky a pøeoèkování
proti hepatitidì typu A-B - pøíspìvek na
léèbu ortodontickými aparátky pøíspìvek na dìtské brýlové obruby.
 enám - tìhotným poskytování vitaminózních pøípravkù, pøíspìvek na
kurz psychoprofylaxe a tìhotenský tìlocvik - pro starší 40 let pøíspìvek na
prevenci osteoporózy a negativních

let pøíspìvek na úhradu hormonální
perorální antikoncepce, pøíspìvek na
úhradu nitrodìloního tìlíska enám
bez rozdílu vìku.
Ostatním - úhrada 3. dávky oèkovací látky proti klíšové encefalitidì pro
osoby starší 18 let - rodinný vitamínový balíèek - pøíspìvek na zubní výplnì
z fotokompozitních materiálù (bílé plomby) ve frontálním úseku, tj. od 3 + 3
do 3 - 3 - pøíspìvek do výše 1 000,-Kè
na úhradu poslední dávky oèkovací
látky proti hepatitidì typu A-B - zvýhodnìné pojištìní léèebných výloh pøi
cestách a pobytu v zahranièí - 1 hodinu týdnì plavání zdarma ve vybraných bazénech.
Dárcùm krve - pøíspìvek do výše
300 Kè za kalendáøní rok na úhradu lé-

èiv a vitamínù v lékárnách dárcùm krve,
kteøí bezpøíspìvkovì darovali krev
nejménì 10x
úhradu pøípravku
Medea - D, který jim bude po odbìru
krve vydán na transfúzní stanici.
Pojištìní léèebných výloh v zahranièí
Pro pøípad onemocnìní nebo úrazu pøi
cestách v zahranièí pojištìní léèebných
výloh v rùzných modifikacích ( turistická
nebo sportovní cesta, pojištìní pro
Evropu a svìt, rozdílné sazby) prostøednictvím ÈSOB Pojišovny, a.s.,
pøièem pojištìncùm RBP pøísluší zvýhodnìné pojistné tarify.
Slevy ve vybraných fitcentrech, CK,
prodejnách sportovního zboí a jiných.

Podrobné informace je moné získat na všech pracovištích pojišovny,
na internetové adrese www.rbp-zp.cz a bezplatné telefonní lince 800 176 945

„Vdy nìco navíc!“
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POPELKA PRINCEZNOU NEBO NAOPAK
Radnice Slezské Ostravy je památkovì
chránìnou stavbou. Má více ne devadesát let,
kvadratickou vì s arkýøem a spoustu impozantních
stavebních prvkù. Je
opravdu dobrým reprezentantem celého obvodu,
jen obsahuje øadu dalších
unikátních objektù.
Stohektarová zoologická
zahrada je otevøena celoroènì a pøedstavovat ji
blíe by nejspíš bylo
nošením døíví do lesa.
Hned vedle radnice se
nachází památník s
Budova radnice tankem èíslo 051 - První
ès. samostatné tankové
brigády v SSSR, který jako první pøejel 30. dubna 1945
most pøes Ostravici.
Ovšem jak se tady ije lidem, jaké jsou jejich
všední radosti a starosti? To je otázka pro Jaromíra
Wagnera, starostu mìst. obvodu Slezská Ostrava.
„Náš obvod je nejrozsáhlejším v celé Ostravì, má
4175 hektarù, co pro ilustraci, je plocha Ostravy
Poruby, Ostravy Jihu, Moravské Ostravy a Pøívozu
dohromady. Je zde osm katastrálních území: kromì
Slezské Ostravy ještì Antošovice, Heømanice,
Hrušov, Koblov, Kunèièky, Kunèice a Muglinov. A na
této rozloze ije nìco málo pøes dvacet tisíc obyvatel.
Pøitom pøevánì se jedná o celky vesnického rázu, na
jejich solidní infrastrukturu chybí peníze. Take,
mám-li být struèný, právì obrovská plocha a relativnì
malý poèet obyvatel je náš nejvìtší problém. Navíc
naše populace stárne, stejnì, jako v celé Ostravì.“
O to více by mìli úøedníci spolupracovat. Jak je
to u vás se stranickými pùtkami?
„Hrátky tohoto typu jsou naprosto nepodstatné. Na
našem úøadu je koalice ODS - ÈSSD a stranická
rozdílnost skonèila nástupem do funkcí.“
Jakých vlastností si u spolupracovníkù ceníte
nejvíce?
„Chci pøedeslat, e naprostá vìtšina úøedníkù se
volbami nemìní a ty volené si nelze vybírat. Ovšem já
osobnì preferuji poctivost v práci a upøímnost.“
Jsou u vás lidé s bydlením spokojeni?
„Menší potíe vylouèit nemohu, ostatnì, o
mezerách v infrastruktuøe jsem u mluvil, ale celkovì
bych to vidìl jako dobré. Na poèátku minulého století
zde ila více ne polovina lidí v hornických koloniích.
Mimochodem, Kubínova opereta Dìvèátko z kolonie
je právì z tohoto prostøedí. V polovinì minulého století
zaèaly zmínìné domky ustupovat výstavbì
panelových sídliš a vilkových ètvrtí. Po povodních
probìhla v našem obvodu øada rekonstrukcí,
hrazených i z Ministerstva pro místní rozvoj, nebo z
prostøedkù mìsta Ostravy. A výstavba nových i
rekonstrukce starších domù pokraèuje, napøíklad v

V krátkých vizitkách vám pøedstavujeme nìkolik
mìstských obvodù. Malebnìjší sídlo úøadu
mìstského obvodu byste tìko hledali.

Vodárna na Slezské

Obrázek ze ZOO

Jak jste na tom s ekologií?
„Našim obvodem protéká Ostravice, která byla
kdysi proslulá svou špinavostí, dnes v ní plavou ryby.
A napøíklad antošovická jezera s areálem èeských
naturistù, patøí mezi chránìné pøírodní prvky. I díky
našemu obvodu se Ostrava stává mìstem skuteènì
èím dál pìknìjším.“
Zmínil jste se, e populace obvodu stárne.
Vìnujete se nìjakým zpùsobem i seniorùm?
„Nebojím se øíci, e péèe o seniory patøí mezi naše
priority. Peèovatelská sluba Slezské Ostravy byla
první ze státních organizací, která zaloila Denní
centrum pro seniory. Všestranná èinnost, vèetnì
zajištìní rùzných programù tady rozvíjí tìlesné i
duševní aktivity seniorù. Navíc máme ještì pìt domù
s peèovatelskou slubou. Na druhé stranì je jasné,
e podobných objektù není nikdy dost," dodává
starosta pan Jaromír Wagner.
Od 14. kvìtna je v tomto obvodu také otevøena
jedineèná historická památka Slezskoostravský
hrad. Zároveò s ním byla otevøena a pokøtìna lávka
pøes Ostravici, která z centra Moravské Ostravy
umoòuje pøíjemnou procházku a na hrad.

Pohled na Slezskou Ostravu - obrázek pana Tejkala

Vzhledem k mnoství unikátù by si obvod Slezská
Ostrava zaslouil, aby se s ním zacházelo spíš jako s
princeznou ne jako s Popelkou.
(di)

