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Jiøí Carbol: Nejde jen o to nepøekáet. Jde o maximální efekt.
Poklady na oèích veøejnosti
Asi ne kadý ví, e Moravskoslezský kraj patøí mezi regiony s nejdelší muzejní tradicí v
Èeské republice. Napøíklad školské muzeum pøi zámecké osvícenecké škole v Kunínì u
Nového Jièína existovalo ji v roce 1792.
Výstava skonèila a co dál?
„Od poèátku loòského roku se stal krajský úøad
„Urèitì
nás nelze podezøívat z toho, e bychom dále
provozovatelem ètyø významných vlastivìdných muzeí,
nepeèovali
o kulturní dìdictví v kraji. Máme obrovský
vèetnì všech jejich poboèek,“ øíká námìstek hejtmana
zájem
umoòovat
jeho poznání a zpøístupnìní jak
ing. Jiøí Carbol. „Jmenovitì se jedná o muzea
laické,
tak
i
odborné
veøejnosti. Ze statistik vyplývá, e
Novojièínska, Tìšínska, Beskyd a muzeum Bruntál.
Samozøejmì k nim patøí nejrùznìjší památníky, zámky, naše aktivita v tomto smìru, a u jde o výstavy, besedy,
hrady, technická muzea, dokonce i Archeopark a pøednášky a podobnì, je opravdu vysoká. A nasbírané
dohromady peèují o nìkolikamiliónové sbírkové fondy. zkušenosti jsme mimo jiné zapracovali do èerstvého
Mimo to je kraj také provozovatelem Galerie výtvarného Programu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském
kraji.“
umìní v Ostravì.“
Promiòte, jedná se snad o další dokument,
Právì v této Galerii probíhala od 10. èervna do
29. srpna výstava; Poklady Moravskoslezského vzniklý od úøednického stolu?
„Berete-li to takto, tak na úøednickém stole vznikl
kraje - 190 let muzejnictví. Pøipojilo se k ní i Slezské
zemské muzeum v Opavì a Ostravské muzeum. nepochybnì. Ovšem o jeho existenci si øekl sám ivot a
Byla rozdìlena na sedm tématických sekcí a jedním pøímo ze ivota vychází i jeho obsah. Za prvé na nìm
z obdivovaných exponátù byl napø. automobil pracovali odborníci s dlouholetou muzejnickou praxí a
Piccolo, který vyrobený v Nìmecku roku 1904, za druhé, zpracovávané informace a data pocházejí z
dosáhne rychlosti a ètyøicet kilometrù za hodinu konkrétních muzejních pracoviš. Naším úkolem je
samozøejmì nejen nepøepøi spotøebì šest litrù benzínu na sto kilometrù.
Ing. Jiøí Carbol: „ Na právì skonèené výstavì byly káet, nýbr organizovat
k vidìní opravdové muzejní poklady našeho kraje. èinnost s maximálním
Tisíce velmi peèlivì vybraných exponátù návštìvníkùm efektem. Myslím, e právì
nejen osvìtlily programovou péèi o naše kulturní skonèená výstava Poklady
dìdictví, ale zároveò jim poskytly nevšední záitky. Moravskoslezského kraje
Musím øíci, e o tak rozsáhlém projektu, v nìm se je dùkazem, e to umíme.“
(di)
spojili odborníci z šesti muzeí, jsem ani za hranicemi
republiky neslyšel. Navíc, v souvislosti s výstavou kraj Slezské muzeum v Opavì vydává publikaci „Muzea Moravskoslezského kraje“, v nejstarší v ÈR (zal. roku 1814
ní je pøedstaveno více ne šedesát fungujících muzeí a - rozsáhlé sbírky a expozice)
jejich expozice.“
NEPØEHLÉDNÌTE

Podpora aktivního ivota seniorù

Je pøipravena nabídka vzdìlávacích
kurzù. O nabídce kurzù
Projekt je podpoøen z programu EU Phare 2002.
výuky
práce
na poèítaèích a
Jeho cílem je, mimo jiné, nauèit seniory aktivnì
dalších
podrobnostech
(délce,
vyuívat Internet.
termínu, cenì) ètìte na str. 13.
Prostøednictvím vzdìlávacího internetového Centra bude organizována
výuka práce na PC a seznamování seniorù a osob se zdravotním postiením s
dalšími monostmi vyuívání poèítaèù k
naplnìní jejich potøeb a zájmù. K dispozici bude rovnì poradenská sluba.

(hol)
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SLOVO EDITORA
Váení pøátelé i náhodní ètenáøi,
tento rok znamená pro Zpravodaj SeniorTip, který se vám právì dostává do rukou,
významný krok kupøedu. Jak jste ji moná zaregistrovali, díky pochopení Krajského
úøadu Moravskoslezského kraje se nám podaøilo jeho distribuci rozšíøit do celého kraje.
Naším cílem je zlepšit pøístup seniorù k informacím a vzájemné komunikaci a zlepšit
postoj spoleènosti k seniorùm. Prostøednictvím zpravodaje pak seniory aktivizovat a
umonit jim komunikovat té na regionální úrovni.

MUDr. Blanka Malá

Chceme vás vyzvat k dopisovatelské èinnosti,
vyuívat zpravodaj k prezentaci seniorù a pro
zvýšení informovanosti celé široké veøejnosti o
aktivitách seniorù.
Zpravodaj pojímáme jako prostøedek pro
komunikaci se všemi obèany seniorského vìku s
moností zapojit do komunikace té všechny seniorské
kluby a tím jim umonit, svým zpùsobem, aktivnì se
podílet a úèastnit na dìní v regionu. Mìl by se stát
významným aktivizaèním prvkem umoòujícím individuální i skupinovou angaovanost seniorù pro jejich
zapojování do spoleèenského a kulturního ivota.
Rádi bychom, aby se øada akcí poøádaných
obèanským sdruením Spoleènost senior stala tradicí

jako napø. Sportovní hry seniorù, které letos byly ji
druhými v poøadí èi akce pøipravované kadoroènì ke
Dni seniorù.
A se vám toto èíslo dostane do ruky, bude tu
podzim, doba brzkých západù slunce, rozjímání a
klidu. A tak vìøím, e si najdete chvilku i na náš
zpravodaj SeniorTip. Toto èíslo vám nabídne zajímavý
rozhovor, zprostøedkuje návštìvu u zajímavého
èlovìka, zavede do Holandska, pøiblíí Londýn,
návštìvu v klubu seniorù a další zajímavé informace.

SLOVO GERIATRA
Pøi jedné z návštìv
mì zaujal kávový
hrnek mého pacienta
s nápisem: Usmìj se,
bude hùø! "Velmi
realistické," pomyslel
jsem si. Jak se na nás
z médií dennì valí
katastrofické zpravodajství, zjišuji, e
MUDr. Hugo Pøibyl
øada redaktorù pilnì
plní základní pouèku z novináøské kuchaøky. Podle ní
jsou nejlepším obalem na dobré zprávy v podobì
inzerce zprávy špatné.
Ale nejen ekonomika rozhoduje v médiích i v ivotì
o poètu pohrom a katastrof. Míra bolesti je pøísnì individuální. Snad kadý z nás obèas zmìøí svùj osobní
svìtobol cizím neštìstím aby nakonec zjistil jeho
relativnost. Práce praktického lékaøe-geriatra má v
tomto smìru jednu pøednost. Umoòuje mi, kromì
pohledu na nemoc, samotu a utrpení setkávat se se
"šastnými lidmi", tedy tìmi, co i pøes ivotní kotrmelce
dokáí kolem sebe šíøit pohodu a nakalivé veselí.

Ne nadarmo aktuální vìdecké výzkumy varují pøed
faktem, e kadý tøetí èlovìk vlastnì potøebuje
odbornou pomoc psychiatra. Umìní ivota je dnes o to
vzácnìjší, jak hodnì námi vládne všudy pøítomný spìch
a stres!Také proto si nesmírnì váím, setkám-li se s
èlovìkem, jeho ivotní moudrost mi pomáhá
znevaovat vlastní starosti. Právì nedávno jsem si dìlal
starosti o jednoho z pacientù bezprostøednì poté, co
proil velkou osobní tragédii. Místo hromádky zoufalství
jsem u nìj doma zastihl seniora, balícího si zavazadlo
pøed cestou na rekondièní pobyt. V první chvíli jsem se
tváøil asi dost udivenì, protoe mi øekl: "No, co tak
koukáte, doktore. Pøi kadém ranním probuzení mám
na vybranou - být šastný a uít si všechno, co mi ještì
ivot nabízí nebo nešastný ivoøit. Já jsem u pøíliš
starý na to, abych v sebelítosti plýtval èasem!"
A protoe štìstí a èas jsou velmi dùleité velièiny
pøeji vám, aby se vám jich dostávalo v co nejvìtším
mnoství a abyste jich mìli dostatek i na rozdávání.
To by se pak toti hrneèek mého pacienta mohl koneènì
stát jen bezvýznamnou, úsmìvnou drobností...
MUDr. Hugo Pøibyl

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:

Poruba

Ostrava-Jih

Vítkovice

Slezská Ostrava
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Ojedinìlý pøírodní krajinný
útvar
Rešovské vodopády - národní pøírodní památka
Patøí k nejvýraznìjším v naší republice a spoleènì s
celým územím národní pøírodní památky tvoøí ojedinìlou pøírodní turistickou atrakci.
Soutìska se stupni vodopádù, vývaøišti, tùòkami a
erozními tvary je právì místem, kam jsme se tentokrát
vydali a které vám chceme rozhodnì doporuèit.
Procházkou kolem kaskád urèitì zapomenete alespoò
na chvíli na starosti èi trápení a vychutnáte si krásu pøírody, která je pøirovnávána ke Slovenskému Ráji.
Vodopády jsou poloeny v romantickém kaòonovitém údolí øíèky Huntavy a tvoøí je dvì kaskády.
Výchozím bodem je obec Rešov, odtud po èervené
znaèce k rozcestí Fialùv mlýn a odtud 1,5 km k vodopádùm - po prohlídce vodopádù návrat na rozcestí Fialùv
mlýn. Pro nároènìjší doporuèujeme dále pokraèovat k
soutoku Oslavy a Huntavy. Odtud asi 5,5 km k Valšovskému Dolu a dále 3 km k hradu Sovinec. Vypíná se na
vrcholku kopce a je nepøehlédnutelnou dominantou
celého okolí. Byl postaven ve 14. stol. a jeho pohnutá
historie byla poznamenána i souèasnou dobou. Dnes je
vlastníkem hradu Sovinec opìt stát a je nejen pøístupný
veøejnosti, ale jsou zde konány i zajímavé programy.
Tím prázdninovým byla ukázka bitvy z roku 1643.
Putování kolem Rešovských vodopádù v chránìném
území pøináší i spoustu krásných pohledù

"Víte kolik muù potøeboval k dobytí hradu v roce
1643 význaèný švédský vojevùdce Lennart Torstenson? „Pouhých“ osm tisíc muù, dvaaosmdesát dìl a
témìø mìsíc èasu. Vdy hrad byl obklíèen 16. záøí
1643, zatímco obránci hradu èestnì kapitulovali a 7.
øíjna 1643", vysvìtlil nám prùvodce pøi prohlídce hradu.
A jaké programy tam ještì chystají? 11. - 12.9. O
prsten èerné vdovy - Mumraj na gotické tvrzi aneb
rytíøský turnaj v seku meèem na ostro a na pøesnost,
dobývání hradu a gotická dobová hudba. 9. - 10. 10.
Hofmistrova závì - to nejlepší ze sezóny, slavnostní
ukonèení za pøítomnosti kejklíøù, šermíøù a divadelníkù. Soutìe, hry a dobová øemesla.
Zpátky se mùete vrátit stejnou cestou nebo od
Valšovského Dolu po èervené znaèce pøes Lesný
vrchol zpìt do Rešova. V obci Rešov u hlavní silnice si
mùete odpoèinout a obèerstvit se s posezením v
místním pohostinství, kde se mimo nápojù podávají
také teplá jídla. Tìko øíci, zda je trasa nároèná,
posuïte sami; celkem ujdete asi 20 km. My jsme to
ohodnotili jako støednì nároènou turistickou vycházku.
Ludmila Holubová
Doprava: Jak se do výchozí stanice výletu k
vodopádùm dopravit? Cílový orientaèní bod je mìsto
Rýmaøov, odkud je autobusem do Rešova asi 6 km. My
jsme tentokrát zvolili jako dopravu z Ostravy osobní
automobil.

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
Pohled na hrad Sovinec, zaloený ve 14. století

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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Šastný maratón Milana Švihálka
"urnalistické povolání se musí dìlat do posledního dechu“, øíká Milan Švihálek. A hned dodává, "mìl
jsem v ivotì velké štìstí, e jsem k tomuto
nádhernému povolání mohl pøièichnout a e mohu
díky tomuto povolání lidem ukazovat krásy svìta“.
Kde zaèala tvá šastná cesta?
Narodil jsem se v Brnì, ale rodièe pøed bombardováním utekli ke staøeèkùm do Senièky, pak se pøestìhovali do Olomouce. Maturoval jsem tam, rok dìlal
kulisáka v divadle, pøihlásil jsem se na FAMU a musel
mít rok praxe. Byl to jeden z nejkrásnìjších rokù mého
ivota, jak maturitní, tak i kulisácký. A poznal jsem tam
svou enu, která studovala medicínu.
Lidský ivot se vdy dìlí na nìkolik etap,
provázelo tì štìstí i dál?
Z Olomouce jsem odešel do Prahy, ale brzy jsem
se vrátil. FAMU jsem nedokonèil, byl jsem mlád a školu
jsem nezvládl. Pøijímal mì reisér Otakar Vávra na
reii, 625 adeptù dìlalo zkoušky a jen šest nás bylo
pøijato, nikdo z nás školu nedokonèil. Oenil jsem se,
narodilo se první dítì a já se musel postarat o ivobytí.
Dìlal jsem metodika pro kulturu v domì osvìty a to
byla zase ta svízelnìjší èást mého ivota. Naštìstí jen
krátká, protoe jsem odešel za svou enou do Ostravy,
která u tam pracovala jako lékaøka.
Nìkterým lidem vstupují do ivota osobnosti a
já vím, e tebe ovlivnili tøi mui - jeden z nich na
zaèátku kariéry, druhý brzy po jejím zaèátku a ten
tøetí byl nejstarší, nejzkušenìjší.
Pøed vánocemi roku 1967 jsem vzal sloku s pracemi, které jsem do té doby sepsal a vydal se do ostravské televize. Tam mì pøijal Jan Neuls, šéf programu a
to byla první osobnost, která velmi ovlivnila zaèátek
mé pracovní kariéry. Zaèátkem ledna 1968 jsem
nastoupil jako elév do ÈT Ostrava za 800 Kè mìsíènì.
Zkušebnì na pùl roku. Zaèínal jsem v dìtské redakci.

Zleva: Jan Neuls s manelkou, H. Juraèáková, MIlan Švihálek

Televizní práce je práce zásadnì tandemová.
Do mého ivota vstoupila osobnost tak výrazná,
e mì opravdu poznamenala na celý mùj ivot - Jiøí
Vroina. Koncem listopadu 1969 mì poádal, abych
mu napsal komentáø k jedné reportái z jeho cesty do
Austrálie. Bylo to osudové setkání.

SeniorTip èíslo III / 2004

Já jsem s ním mohl spolupracovat dalších
jedenáct let. Jirka se se svými širokými rameny prosazoval námìty. Moje silná stránka bylo zase slovní
vybavení. Je povinností být autorovi po ruce a slouit
zobrazované skuteènosti. Kdy je vše hotovo, kdy
jsou rozhovory seøazeny, je tam i muzika i pauzy na
komentáø, máš dílo pøed sebou a jsi ten poslední, kdo
mu mùe udìlat teèku. Je to tvá odpovìdnost výsledný
materiál dokonèit. Teï u jsi na vše sám, posloucháš
slova, která lidé øíkají a navazuješ. Jsi odpovìdný i za
ticho. Je to nìco nádherného s tím pracovat, mazlit se
a doplòovat svými slovy. Já jsem šastný, e jsem se k
takové práci dostal. To vše mì nauèil Jirka a spolupráce s ním mì opravdu nasmìrovala na celý ivot.

Milan Švihálek v dobì natáèení seriálu
"Za svìdky minulosti"

Tím horší asi byl pro tebe jeho odchod do
emigrace.
V èervenci 1982 mi oznámil, e má úmysl s celou
rodinou emigrovat. Strašnì lilo, kdy jsme spolu z 2.
na 3. èervence sedìli v autì a já jsem mu øíkal "Jirko,
otevírá se pøed tebou nový svìt a já ti pøeji, aby se ti
tam daøilo". On vìdìl, e u nebude dokumentaristou,
ale bude mu staèit, kdy bude dret v ruce kameru.
Odchod si plánoval dlouho, se všemi si podal ruku, i
kdy jim neøíkal, e odchází. Já jsem jeho odchod
tìce nesl, protoe pro mne byla naše spolupráce
velmi dùleitá. Nikdy jsem mu to nevyèítal, ani v tìch
nejhorších chvílích, kdy mi bylo tìko.
Já vyznávám filosofii, e všechno zlé je pro
nìco dobré.
I moje filosofie je stejná. Mám tendenci zlo obrátit
v dobro a proto se povauji za šastného èlovìka.
Sedìl jsem tøikrát v blázinci s hlavou strèenou v rohu a
myslel jsem, e je konec. Bylo to tìké, ale kdy je
èlovìk trpìlivý a kdy má v sobì vnitøní nadìji, která je
snad rodovì zakotvena, a ve mnì urèitì je, tak to jde. S
Jirkou jsme dostali úkol dìlat vzdìlávací poøady.
Všichni se nám smáli. Jene já jsem se zaèal podle
tìchto poøadù øídit. Seriál Nebezpeèný svìt kalorií, s
MUDr. Rajko Doleèkem, mi pomohl zhubnout o 24 kg.
Poøad o rakovinì Vesmír, mì pøinutil pøestat kouøit, u
nikdy jsem nevzal cigaretu do ruky, a kdy jsme
vyrábìli Recepty pro miliony, zaèal jsem bìhat a ubìhl
maratón. To všechno jsem dìlal s Jirkou Vroinou a
najednou jsem zùstal sám, bez paráka.
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Štìstí však stálo za dveømi.
Ano. V roce 1983 pøišel za mnou profesor Krejèík s
námìtem s tím, e mohu dát tomuto námìtu podobu.
Vùbec jsem námìtu nevìøil - co je to "prùmyslová architektura"? Zaprášené kovadliny, prázdné továrny!
Opravdu jsem tomu nevìøil. Milan Krejèík však byl
nadšenec a nakonec jsem se jím stal i já. Uvìdomil jsem
si, e je dùleité ukazovat minulost. e netkví jen v
kulturních památkách, v divadelnictví, v písemnictví, v
malbì, v literatuøe, ale, e je i v øemeslech, v tom, co
hmotného po sobì lidé zanechali. Pochopil jsem a dal
se do práce s obrovskou vervou. Byly to nádherné ètyøi
roky. Kdy jsme vyjídìli natáèet první díl, byla skoro
hotova kníka s názvem „ Svìdkové minulosti“. Natoèili
jsme 42 dílù, seriál mìl premiéru v roce 1986, byl dvakrát
reprízován a bude se snad opìt vysílat. To je výborné.
Máš seznam všech poøadù co jsi vyrobil?
Ne, to se nedá spoèítat, vdy jsme roènì vyrobili na
osmdesát poøadù a já jsem byl v televizi dvacet sedm let!
A teï píšu kníky!
Která etapa byla pro tebe nejnároènìjší?
Po Jirkovì odchodu mì pøeøadili do redakce umìlecké tvorby. Já sice smysl pro humor mám, ale byl jsem
postaven do situace, kdy jsem mìl moderovat zábavné
poøady a já na to nebyl pøipraven, bylo to hrozné.
Neustále hovoøíme o tvé práci, ale pojïme k
soukromí. Velmi mlád jsi se oenil, studoval urnalistiku a vychoval tøi dìti. Letos ti bylo šedesát…
V roce 2005 tomu bude ètyøicet let, co jsem se oenil.
Velká poklona patøí mé enì. Je lékaøkou - primáøkou
neurologie. Obdivuji ji za to, e to se mnou zvládla. Ve
chvílích, kdy jsem na tom byl špatnì zdravotnì, kdy jsem
se krèil v rohu, dennì za mnou jezdila do Opavy, pøi tom
práce, dìti, nemocná tchýnì a pes. Všechno opravdu
zvládla. Dìti mì tolerují a berou s humorem. Já jsem ve
Sborníku severomoravských spisovatelù uveden jako
spisovatel. Kdy k nám pøijde syn Martin s vnuèkou
Terezkou a zazvoní u vrátek na zvonek, který pro mì
ulila Laeticie Ditrichová, o ní jsem také napsal kníku,
tedy, kdy na nìj zazvoní a já jdu v trenýrkách otevøít,
øíká syn Martin: „Terinko, podívej se jak vypadá tvùj
dìdeèek spisovatel“!
Milane, ty jsi u delší dobu nemocen, ale stále
optimista.
Øeknu vìtu - ano, mám rakovinu. Je to tìká situace,
ale já o tom vùbec nepøemýšlím, jsem šastný a neberu
si to. Mám kolem sebe zdravotníky, kteøí mì ujišují, e
tady stále je nadìje. V šedesáti ivot nekonèí! Vía
Dostál, s ním jsem napsal knihu Šastná planeta,
jednou, kdy u byl na pokraji sil, øekl: "Nikdo neví, co
bude za další zatáèkou"! A tato vìta mu pomohla na kole
objet svìt. Já mám plány, ale hlavnì chu pokraèovat
dál, stále je ve mì síla naplòovat své poslání - lidem
ukazovat krásy svìta.
Rozhovor s Milanem Švihálkem jsem zaèala kdysi
dávno v autì, kdy jsme jeli navštívit Jana Neulse do
Rýmaøova. A letos, u pøíleitosti Milanových šedesátých
narozenin jsem jej koneènì dokonèila.
Hana Juraèáková

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ

Domov dùchodcù na Petruškovì ul. v
Ostravì - Zábøehu pro klienty, ale i okolí
Kuelkový turnaj
Zpøíjemnit jarní dopoledne klientùm domova, ale i
hostùm z ostatních domovù dùchodcù v Ostravì, bylo
cílem geriatrických pracovníkù pøi kuelkovém turnaji.
Sešli se pøíznivci ruských kuelek, aby mezi sebou
nejen zmìøili své síly, ale hlavnì se dobøe pobavili a i
poznali nové pøátele. Pøevahu mìli sice mui, ale ani
eny se nenechaly rozhodnì zahanbit. Drobné ceny
však èekaly na všechny a spokojený úsmìv
odcházejících soutìících byl pak nejlepší vizitkou
takto stráveného dopoledne.
Májový jarmark
Milé pøekvapení v podobì Májového jarmarku
èekalo v kvìtnu pøed KD K-TRIO na Ostravany z
mìstské èásti Ostrava Hrabùvka. Mnozí kolemjdoucí
se pozastavovali v úasu, kdy vidìli vystoupení 80ti
letých babièek maoretek Bambulek.
A o co vlastnì šlo?Jednalo se o spoleènou charitní
akci ÚMOb-Jih - Sbor pro obèanské záleitosti a DD
Korýtko na Petruškovì ul. v Ostravì - Zábøehu. Jejich
spolupráce trvá ji nìkolik let. Letos se pod záštitou
starosty obvodu O-Jih otevøely jarmareèní stánky a
celý doprovodný program mohl zaèít. Cílem bylo
pøedevším ukázat, e i mnozí klienti domova jsou lidé
kreativní, plní elánu a radosti ze ivota. Rozhodnì se
nechtìjí stranit okolí za dveømi domova, ba právì
naopak. Chtìjí, aby dveøe jejich domova byly otevøeny, aby všichni vidìli, e ivot zde také nabízí celou
øadu moností. A tak kromì perníèkù èi babského
koøení mohli obèané díky šikovným ruèièkám
obyvatelù domova a ergoterapeutù za symbolické
ceny koupit napø. ruènì malované svícny, malované
hedvábné šátky, sklenìné obrázky, ozdobené
sklenice, pletené papuèe, figurky z juty a celou øadu
dalších drobností èi si nechat zavìštit od kartáøky. O
doprovodný program se postaraly právì babièky
maoretky - Bambulky se svým vystoupením.
Bc. Dita Buryová, soc. pracovnice
Obèanské sdruení SENIOR SERVIS
nabízí v Ostravì sluby osamìlým seniorùm :
- návštìvy
- doprovod k lékaøi
- doprovod na procházce
- pøedèítání
- drobné sluby
Tyto sluby jsou vykonávány dobrovolníky
bezplatnì. Pokud projevíte zájem, mùete volat
na telefonní èíslo 776 774 157
PRO TUTO ÈINNOST HLEDÁME ROVNÌ
DOBROVOLNÍKY
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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…

Obyèejný chleba s máslem
Kadé ráno potkávám nádherného psa, který venèí
svého páníèka. Táhne ho za sebou, smýká s chudákem
starým po chodníku a páníèek neustále hovoøí: “To víš,
Alberte, ještì to projdeme aspoò dvakrát, vdy já vím,
e si chceš zabìhat, ale nemùu tì brachu pustit z
vodítka! Vyhláška, víš? To by mì zase pokutovali a na to
já brachu nemám!” Vdycky se usmívám, protoe mám
dojem, e ne vyhláška, ale temperament psa brání
pánovi pustit psa z vodítka. Starý pán se usmívá, v
jedné ruce vodítko, na jeho konci je jeho všechno, v
druhé ruce igelitku. Delší dobu jsem dumala, co v té
igelitce v pùl sedmé ráno nese.Jednou jsem to odhalila.
Chleba s máslem, obyèejný chleba s máslem! “Alberte,
chceš papání? Tak poèkej, tam za tím rohem si dáme
snídani.” Albert však strká èumák do igelitky tak
úpìnlivì, e pán se poddává, vytahuje chleba, láme na
pùl. Ta jedna pùlka mizí v tom ohaøi jak rozinka
okamitì. Tu druhou pán moulá, jako e moulá, ale
Albert ví, e po pár výskocích, pøesnì nacvièeném
zaskuèení mu tu druhou pùlku dá také.
Ráda je pozoruji
Souhra dvou ivoèichù, souhra dvou osamìlých,
navzájem se potøebujících tvorù. Urèitì vím, e hodinu
vycházky, smìr, rychlost i délku urèuje Albert.
Kdy jsem u ani jednoho nevidìla, bylo mi to divné, byli
vdy pøesní jako autobus. Nìkdy i pøesnìjší. Jednou
jsem otevøela náš mìstský tisk. V rubrice “Útulek pro
psy nabízí” byla fotka Alberta. Bylo z ní vidìt, e jeho oèi
vyjadøovaly smutek, beznadìj, zoufalství. Mìla jsem
pocit, e se na mne dívá vyèítavì. Na mne!
Vytoèila jsem èíslo útulku a ptala se na toho krásného psa. “Jo, paní, toho jsme našli jak zoufale pobíhá
po mìstì, vdycky nastoupil do autobusu, po pár
zastávkách zase vystoupil, sám a takhle jezdil pár dní,
ne jsme ho odchytili. Nemìl identifikaèní známku, byl
bez vodítka. Nìjakou dobu èekáme a pokud se nikdo
nepøihlásí u pøes mìsíc, psa dáváme k dispozici. Je
zdravý, oèkovaný, prošel veterinární prohlídkou, jen je
trochu smutný a neere. Potøebuje co nejdøíve, aby si ho
nìkdo vzal. Chcete ho?”

Pátrání veskrze detektivní
Pak se odehrála krátká, leè úspìšná detektivní
práce. Moje. Vyptávala jsem se lidí v okolí, sousedù a
zjistila jsem, e starý pán je po mrtvièce v nemocnici.
Skuteènì il úplnì sám, rodinu nemìl, jen toho psa.
Ihned jsem se vydala do nemocnice v nadìji, e pána
potìším. Moc nemluvil, ztìka formuloval slova, ale
jedno slùvko ALBERT bylo jasnì zøetelné. Sestøièky
netušily, kdo je Albert. Já ano.
Chudák pes vìdìl, e doma jeho “páníèek” není, e
ho odvezli, vìdìl i kterým smìrem. Netušil však, e na
druhý konec mìsta, do nemocnice. Marnì ho hledal na
cestì, po které ho sanita odvezla pryè. Sousedé ho
chtìli chytit, ale Albert se vysmekl a pelášil za sanitkou.
Nedohonil ji však. Proto se snail zøejmì dostat nìjak
dál, kde u jeho stopa zmizela. Našli ho zhruba
uprostøed, mezi jeho domovem a nemocnicí.
Ne se pan Lukášek uzdravil, vzala jsem si Alberta k
sobì. Nebylo to jednoduché. Albert odmítal stravu. Ani
na chleba s máslem jsem ho nenalákala, jen se podíval,
otoèil hlavu zpìt na tlapky a koukal dál do prázdna.
Èumák na pøedních tlapkách nasmìrovaný ke dveøím.
Pak jsem dostala nápad! Zašla jsem opìt do
nemocnice, panu Lukáškovi se u daøilo lépe a mìl
radost, e Albert je u mne doma. Uprosit personál
pøivést ho do nemocnice se mi nepodaøilo. Pøedpisy,
hloupé,, nesmyslné pøedpisy! Vím, e by se jak pan
Lukášek, tak i Albert okamitì dostali do formy! Získala
jsem tedy aspoò kabát pana Lukáška. Doma jsem mu z
nìj udìlala pelíšek a Albert se mohl zbláznit radostí!
Leel na nìm poøád, nechal se jen krátce vyvenèit a
kdy jsem pouila metodu pana Lukáška a mluvila a
mluvila, (pøipadala jsem si jako blázen...) zaèal i rát.
Po pár týdnech
se pan Lukášek
vrátil domù. „Domù“
se vrátil i Albert a ten
den jsem vidìla dvì
velmi šastné bytosti! Teï jsem jejich
kamarádka, i kdy
pan Lukášek øíká,e
jsem jejich rodina.
A Albert? Tomu nosím kadé ráno chleba s máslem.
Oba u èekají a vìru nevím, z kterých oèí je ke mì
vysíláno více lásky. Nejvìtší radost a nejvíce štìstí však
stejnì cítím já, kdy jdu ráno do práce a Albert vleèe
starého pána, u ne køíem kráem, ale rovnou a pøímo
ke mnì. Pan Lukášek opìt vlaje za psem, ale Albert
viditelnì zvolnil tempo. Ví, e páníèek potøebuje klidnìjší pohyb, u ho netáhne za sebou jako padák. Po pár
metrech se vdy otoèí, zda jeho páníèek staèí. Staèí.
Opìt brebentí na psa a já u dnes vím, e Albert rozumí.
I já jsem nìco pochopila. A moc bych jim obìma chtìla
podìkovat za nádherný pocit, který v sobì teï mám.

Dagmar Jarošová, Ostrava
Pøíštì: Malá markytánka od paní Vìry Gajdošíkové
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Jedno vím jistì, ještì jednou se tam
chci vrátit

Soho - procházka èínskou ètvrtí, indická restaurace, v
ní lahodná veèeøe a pak divadelní pøedstavení .

Pamìtihodnosti Londýna
Nebudu unavovat nìèím, co si najdete v kadé
brouøe nebo na internetu. Prošli jsme snad všechno, co
je v Londýnì k vidìní. A e je toho dost! Syn mne nešetøil
a já jsem tomu byla moc ráda.
Projeli jsme po široké tøídì lemované stromy, která
spojuje Buckinghamský palác s Trafalgar Square,
ideální místo pro poøádání královských pøehlídek,
propletli se nìkolika ulièkami a u jsme byli opìt v
nejivìjší ze všech londýnských ulic - Oxford Street.
Václavské námìstí násobeno pìti. Nebo šesti ? Utratili
jsme zde i hodnì penìz a domù došli pìšky.
Pøed mnoha léty jsme nìkde sehnalii plakát, synové
ho mìli ve svém pokoji - námìstí Piccadily Circus, døíve
Soho je pøesnì takové, jak si je èlovìk pøedstavuje.
zvané centrum impéria. Roky jsem se na nì dívala jako
na nìco, co ve skuteènosti neexistuje. A ono je! Pøesnì Plné muù hledajících druhé mue, plné èínských,
indických a všelikých cizokrajných restaurací a
takové jako na plakátì!
hospùdek, plné divadel a šantánù.
V jedné hospùdce jsme veèeøeli, v jednom divadle
jsme byli. Byl to pøekrásný londýnský den. Pomalou
procházkou jsme došli do èínské ètvrti. Ve výlohách
visela kuøata (i kachny) a mìla lákat k pochutnání. Na
mne však pùsobila opaènì - skoro mne pøešla chu.
Prostì neboze vyhlíející uvadlá tìlíèka ve mì chu na
dobré jídlo nevyvolala. Take veèeøi jsme nakonec
zvolili v indické hospùdce. U nás v Èesku jsem nic
podobného nejedla. Kdy to srovnávám s jídlem v
restauracích, které otevírají asiaté u nás, musím øíct,
e nás tedy odbývají.
Trafalgar Square
Ohromnými reklamami s neonovým osvìtlením záøí do
noci. Svou polohou ve West Endu se stalo londýnským
centrem zábavy a velkou atrakcí turistù, kteøí se cítí
pøitahováni neznámou tajemnou silou, moná sochou
Erose, boha lásky, by se ve skuteènosti jedná o
hliníkového andìla køesanské lásky k blinímu.
Mnoho lidí u poznalo to, e nejlepší zpùsob jak
poznat cokoliv, tedy i Londýn, je chodit pìšky. Na delší
trasy je ale dobré pouívat èervené autobusy - jak jsem
o nich psala minule. Jedna jízda stojí jednu libru, a jedete zastávku jednu èi osm. Pohybujete se hlemýdím
krokem,ale to je právì bezvadné,protoe se mùete koK plánované návštìvì divadla jsem vezla kufr
chat, pozorovat okolí. Panoramata a zase panoramata,
èlovìk nasává a je mu krásnì. Zvláš kdy si sednete do obleèení; boty,šaty,kabelku - zkrátka divadlo. Nakonec
horní èásti autobusu.Underground, neboli metro, protíná jsem na radu syna šla v èerných kalhotách a svetru a
sice mìsto všemi smìry, ale byla jsem jím zklamaná. vedle ostatních návštìvníkù jsem se cítila docela „IN“.
Prùvan, ne právì èisto a nic èlovìk nevidí. Take tam ne!
Miluše Enenklová, pokraèování pøíštì

www.katalogtip.cz

Chcete také finanènì podpoøit vydávání zpravodaje? Kontaktujte tel. èíslo 603 386 072

8 strana

SeniorTip èíslo III / 2004
ODJINUD

O chudých a bohatých penzistech
aneb postøehy z Holandska

U øadu let jsme èleny
sdruení holandských
seniorù, které vydává svùj
èasopis Plus magazin, za
roèní pøedplatné 38 €, je to
zároveò èlenský pøíspìvek
tohoto Klubu seniorù.
Èasopis zásobuje ètenáøe
nejrùznìjšími informacemi
a zajímavostmi speciálnì
pro seniory vybranými,
reportáemi z cest, èlánky
a povídkami od seniorù pro
seniory, nabídkami dovolených v místech, kde je
klid a pøíhodné klima, jako
i jiné podmínky vhodné pro
nás starší - s mnoha dalšími dùleitými informacemi
a radami z oboru mediciny,
financí a práva.
V jednom z posledních
èísel byl èlánek èi spíše
rozhovor, nazvaný „Chudý
a bohatý v Nizozemí.“ Myslím, e by mohl zajímat i
èeského ètenáøe, zejména
seniora. Pøedstavuje nám
dva protiklady: 72-letou
Nelly Ruberg a 65- letou
Nan Stoltehoff. Reportér
poloil obìma stejné otázky, na které pøedevším
Nelly, odpovídala zcela
otevøenì. Její mìsíèní
pøíjem je tvoøen 806 €
AOW a malou penzièkou z
jiného zdroje, 58 €. ( AOW
èili Algemeene ouderdoms
wet) je holandská státní
penze, pro kadého stejná. Napø. eny v domácnosti, které nikdy nepracovaly, ji dostávají od svých
65 let a ti, kteøí byli zamìstnáni si k tomu samozøejmì
vybudovali penzi další.

Paní Nelly nemá nic
ušetøeno, momentálnì si
spoøí mìsíènì 45 €, aby si
mohla nechat udìlat zubní
mùstek. Holandské zdravotní pojištìní platí toti jen
kompletní zubní protézu.
Týdnì vybírá ze svého
úètu v bance malou èástku,
za kterou si kupuje potraviny a jiné vìci v domácnosti
potøebné. Všechny platby v
Holandsku jdou pøes banku, jiná monost není,
ádný listonoš zde peníze
nenosí v kabele, aby se
mohl stát cílem loupeného
pøepadení. Také to tímto
nenutí penzisty být pøíslušný den doma a èekat na
penzi jako pejsek u boudy.
Nelly má malý byt, který
tvoøí obývací pokoj, kuchyò, lonièka a koupelna s
WC. Za tento byt platí 322 €
mìsíènì, obec jí pøiplácí
172 €. S obleèením má
paní Nelly štìstí, jedna její
pøítelkynì zná bohatší
dámu, která má stejnou
konfekèní velikost jako
Nelly a èasto si kupuje nové
vìci. Hodnì, ještì zcela neobnošených šatù, odkládá.
Z toho si Nelly vdycky
vybere co se jí líbí a co
potøebuje, zbytek pøedává
dál. Potøebuje nosit dost
drahé ortopedické boty, na
které musí pøiplatit 57 €.
Koníèkù nemá Nelly
mnoho:pomáhá nìkolik hodin týdnì v blízkém obchodì, kde se prodávají produkty z tøetího svìta a kde
všichni pracují dobrovolnì
a zdarma. Tyto obchody
jsou v kadém vìtším holandském mìsteèku. Výnos jde na rùzné dobroèinné úèely.Jednou týdnì chodí hrát bridge, to ji stojí jen
lístek na autobus. Spolu se
sousedkou má pøedplacen
provinèní denník a pøehled
televizních programù.

Z elektrospotøebièù má
v domácnosti jen televizor,lednièku,nezbytný kávovar, vysavaè a praèku.
Na dovolenou jezdí s
rodinou své sestry, kadý
rok asi na týden do
pronajaté chatièky, buï v
Holandsku, èi v blízkém
zahranièí. Auto nemá.
Na otázku, zdali si pøipadá bohatá èi chudá, odpovídá: Jsem celkem
zdravá a cítím se tedy bohatá. Mìsíènì, kdy dostanu výpis z banky a
vidím penzi, která mi tam
pøišla, pomyslím si: to je
prima, e ty peníze vlastnì dostávám „jen tak“.
Co by si pøála, je vìtší byt
s lonicí pro vnouèata,
aby u ní mohla pøespat,
kdy ji pøijedou navštívit.
Dalším pøáním by pak
bylo, aby se její byt dal
nìjak pootoèit, aby mìl
víc slunce ne tu hodinku
dennì jako teï.
Paní Nan, která dovršila 65 let a pøestala pracovat, dostane také AOW.
Øíká, e se svou penzí a
penzí po svých dvou zemøelých partnerech vyjde.
Po zemøelém partnerovi,
dostává pozùstalý 70%
jeho penze. Vlastní dùm,
nìjaké obligace a má
ušetøené peníze. Nezná
sumu, kterou vydává za
potraviny, celý týden vaøí
toti pro rodinu své dcery,
kde také veèeøí.

V Holandsku je bìné
jen jedno teplé jídlo veèer.
Její hobby - chodí s pøáteli
do kina, do divadla, na
procházky a na veèeøe do
restaurací. To ji stojí
mìsíènì asi 150 €. Také
ráda cestuje. Na jaøe a v
létì je na dovolené s
dcerou a jejími dìtmi, na
podzim jezdí ještì asi na
týden nìkam sama. Loni
byla napø. s pøáteli na
Sicilii. Navštìvuje také
kadoroènì na nìkolik
dnù svého bratra v Anglii.
Svùj dùm ještì splácí ( hypotéka je daòovì výhodná, zejména pøi vyšším
pøíjmu). Mìsíènì splácí
700 €. Ostatní poplatky v
domácnosti èiní 750 € za
tøi mìsíce. Má malé auto,
Toyotu Yaris, se kterým
najezdí asi 5.000 km za
rok. Pøedplácí si jedny
noviny, Plus magazin a
televizní program. Vìtšina
Holanïanù, kteøí ètou,
knihy nekupuje, ale pùjèuje si je v knihovnì.
Doma má paní Nan
lednici, mrazák, praèku,
sušièku, myèku nádobí,
presovar, mikrovlnnou
troubu, mixer, kuchyòský
robot, vysavaè a další
drobné spotøebièe.
Bohatá ani chudá si
nepøipadá. Ale pøipouští,
e nemá ádné finanèní
starosti a mùe si koupit
všechno, co chce. Øíká, e
ivot k ní byl dobrý.

Obrázek z Holandska - Amsterodam
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Její pøání? Chtìla by
najít pøítele, prùvodce na
cesty po svìtì, u ne
partnera pro kadý den.
Ale jejím vùbec nejvìtším
pøáním je, aby nepøeila
své dìti. Take jak vidíte,
milí pøátelé, jsou zde také
velké rozdíly v ivotní úrovni penzistù. Uvedené
pøíklady jsou asi extrémní.
Jak ale mùete pozorovat
na pøípadu „chudé“ paní
Nelly,není nešastná èi nespokojená, necítí se osamìlá a ani by ji nenapadlo
chtít bydlet spoleènì s
dìtmi. Holanïané vyznávají tzv. sociální kontakty,
ale nade vše je jim jejich
soukromí, jak øíkají „privacy“, èili mít monost zavøít
dveøe a být ve svém a sám.
Další dùleité sdìlení:
Všechny pense v Holandsku jsou zdanìny. Penzisté si platí mìsíènì zdravotní pojištìní. Také zde
nemají zadarmo veøejnou
dopravu, pouze rùzné slevy. Na druhé stranì jsou
rùzné monosti, jak dostat
v pøípadì potøeby finanèní
pomoc. Tato pomoc opravdu funguje. Seznam všech
moností dostávají pezisté
kadý rok poštou domù s
upozornìním, aby neváhali pøihlásit se na radnici,
která vše zaøídí.
Nepøepoèítávejte Eura
na koruny. Jsou zde jiné
cenové relace. Napø. u
kadeøníka klidnì zaplatíte
za mytí , barvení, støíhání a
tzv. foukanou 80 €.
ije se tu tak trochu podobnì jako v ÈR.Snad lidé
jsou skromnìjší, jsou
zvyklí si pomáhat. Platí tu
zákony, dbá se na jejich
dodrování a stát je skuteènì sociální.
Jsou zde bohuel i
temné stránky-terorismus,
ale to je problém, který
musíme øešit všichni a to je
zase zcela jiná kapitola.
Vìra Pokorná, Holandsko

ZAJÍMAVOST

Diwali - svátek svìtel
Své svátky mají vyznavaèi víry hindu,
muslimové, sikhové, budhisté a další a
po køesany.Svátky se také slaví v Indii.
Pro Indii je mimo jiné typické to, e jich
má ve svém kalendáøi neuvìøitelné
mnoství. Vìtšina tìchto svátkù má
náboenský základ a odtud plyne i jejich
poèetnost. Vìtšina indických svátkù se
slaví podle indického lunárního kalendáøe a tak se jejich termíny rok od
roku mìní. Indické lunární mìsíce a
jejich gregoriánské ekvivalenty jsou
následující:
Chaitra
bøezen - duben
Vaishaka duben - kvìten
Jyaistha kvìten - èerven
Asadha èerven - èervenec
Sravana èervenec - srpen
Bhadra srpen - záøí
Asvina
záøí øíjen
Kartika
øíjen - listopad
Aghan
listopad - prosinec
Pausa
prosinec - leden
Magha
leden - únor
Phalguna únor - bøezen

Mezi významné patøí Diwali - svátek
svìtel. Je to nejšastnìjší, nebo chceteli, nejveselejší svátek v hindu kalendáøi.
Slaví se patnáctý den mìsíce Kartika. I
kdy oficiálnì je pouze jeden den státní
svátek, oslava trvá pìt dní. Legenda je
taková, e v noci svítí mnoho svìtel, aby
ukázala Ramovi cestu domù z jeho exilu.
Pro kadý den oslav je nìco typické.

První den se dokonale uklidí domácnosti a vstupní schody do domù jsou
pomalovány køídou nádhernými vzory.
Druhý den je vìnován Kriškovì
vítìzství nad legendárním tyranem Narakasurou. Tento den je spojen s
koupelí pøed svítáním a nošením nových
odìvù. Bìhem tøetího dne je uctívána
Lakshmi, bohynì štìstìny. Tradiènì je to
zaèátek nového finanèního roku pro
spoleènosti. Ètvrtý den pøipomíná
památku návštìvy pøátelského, ale
arogantního démona Bali, který dosadil
boha Višnu na jeho místo. Pátý den mui
navštìvují své sestry, aby jim na èelo dali
znamení - tikka.
Diwali je také svátkem sladkostí, které si rodiny navzájem posílají. Tak jako u
nás na vánoce, Indové na Diwali rozesílají u pøíleitosti tohoto svátku pøíbuzným a známým pohlednice a blahopøání.
Stalo se to ji tradicí stejnì jako svìtla
olejových lampièek a ohòostroje. Dnes
u to nejsou jen olejové lampièky, ale
dokonalé elektrické osvìtlení a to i pøesto, e Indie stále zápasí s nedostatkem
elektrické energie. Ve dnech oslav
nemùe Indii urèitì konkurovat ani Evropa se všemi svými svìtelnými reklamami. Ohòostroje a dìlbuchy jsou vidìt a
slyšet nepøetritì celých pìt dnù. V noci
lidé vycházejí v prùvodech do ulic a kochají se svìtelnou show.V tuto chvíli jsou
všichni veselí, bezstarostní a šastní.
(hol)

Navštivte "SILOE" - prezentaèní a informaèní centrum
Prezentuje veøejnosti rùzné charitní
projekty a aktivity. Jsou zde prùbìnì
vystavovány výrobky osob se zdravotním postiením. Výrobky se v centru
také prodávají, a to z rùzných
chránìných dílen - napø. Hluèína,
Ludgeøovic, Opavy, Kunèièek, Uherského Hradištì, Znojma i z Prahy.
Zakoupením tìchto výrobkù podpoøíte
provoz chránìných dílen. V centru vám
také poradí, kde sehnat ubytování pro
lidi bez domova a také vás poinformují
o aktivitách tìlesnì nebo duševnì
postiených spoluobèanù. Mùete si
zde také vyzvednout rùzné broùrky,
kde se dozvíte tøeba o adopci na dálku,
ale i jiných aktivitách Charity.

Za pøíznivého poèasí jste si moná
všimli, e se pøed centrem prezentují
rùzné charitní dílny - prodávají zde své
výrobky a také pøedvádìjí svou
èinnost, napøíklad výrobu keramiky na
hrnèíøském kruhu, malování na skle,
pletení košíkù a další.
Však se jïìte podívat! Otevøeno je
dennì po - pá od 10 - 17 hod. Srdeènì
zvou zamìstnanci prezentaèního
centra.
Kde je najdete: V centru Ostravy,
Puchmajerova ulice èíslo 10.
(naproti budovy bývalého Tuzexu )
(kal)
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Èasy se mìní, ale ne ve všem
Obrana chleba
Pomalu otevírám útlou kníeèku. Na první stranì,
ponìkud neumìlým a zároveò ozdobným písmem
stojí:
Kniha dìjin spolku Obrana chleba. Vìz a piš dále,
èítej a písej, a marnì neiješ a lidi nešidíš, e
pracuješ pro lid horský.
Mírný úsmìv a znaènou úctu ve mì vzbuzuje
tento zápis - je z roku 1890!
Nad slovem chleba jsem se ovšem zamyslel.
Co asi pod pojmem chleba mìli na mysli prapøedkové z Morávky, zakladatelé spolku na jeho obranu?
Karel Kaòok, na jeho zahradì sedíme, po krátkém
zaváhání povídá: „Nejspíš celý vesnický ivot. To pro
mne vyplývá ze všech zápisù v této kronice. Ochrana
polí, starost o vdovy a sirotky po døevorubcích, rùzné
petice vrchnosti, ádost o stavbu školy… Faktem je, e
mùj staøíèek, po kterém tuto kroniku mám, se o ní pøede
mnou nikdy nezmínil, ale pojem chleba tady urèitì nelze
chápat jenom v nejuším smyslu.“
Nemyslíte, e je ponìkud zvláštní, e Vás dìdeèek
se svou kronikou vùbec neseznámil?
„On ji nepsal od samého poèátku, tehdy mu bylo
dvanáct let, take tuto kroniku pøevzal pozdìji. Sám
jsem ji našel v lodním kufru na pùdì, kdy jsme v roce
1972 pøestavovali dùm. To u staøíèek devìt let neil. A
proè o kronice døíve nemluvil? Tìko øíci, o starých
èasech toho opravdu moc nenapovídal. Napøíklad ze
všech jeho záitkù z první svìtové války vím jen to, e
byl na italské frontì, kde se pøedovkami støílelo ze
zákopu do zákopu a kdy se na kolejnici zazvonilo
poledne, z nepøátel se stali kamarádi, kteøí si vymìòovali
polévku za tabák…" V samotné kronice se o této dobì
doètete, e: Funkcionáøi byli ve svìtové válce a tak
spolek byl bez úèinku.
Pøesto byl spolek nespornì v celé Morávce váený. Poøádal pøednášky, akce a pro dvì stì lidí a
mìl prapor za 182 zlatých. Víte nìco o tom praporu?
„Ze zápisu vyplývá, e pøi jeho svìcení v r. 1898 se
støílelo z hmodíøù a spotøebovalo se pøitom 6 kilo

Pan Kaòok nad kronikou

støelného prachu za 14 korun. Pro zajímavost, jen
donesení toho prachu z Jablùnkova stálo dvì koruny.
Ale kde a jak tento prapor skonèil, to mi není známo.“
V roce 1924 se spolek pøejmenoval na
Hospodáøsko - salašnický. Tušíte proè?
„Prapøedkové zøejmì usoudili, e nový název lépe
vystihuje èinnost spolku. Ostatnì, sám si ještì
vzpomínám, e kdy jsem byl malý, odvádìli jsme
naše dvì ovce pøes léto na salaš, kde se nám o nì
starali, zatímco jehòata pila s krávami. Ovèí mléko tak
zùstávalo na bryndzu, sýry a podobnì.“
Kronika spolku Na Obranu chleba

Rokem 1924 zápisy v kronice konèí, co je
urèitì škoda. Co s ní bude dál?
„Podívejte, mám dva syny, take myším ji
nenechám. Kromì toho, zapùjèil jsem kroniku
Frenštátskému muzeu a tam si ji ofotili. Je ovšem fakt,
e èasy se mìní a tradice na vesnicích vymírají. A u
tradice náboenské nebo ryze lidové. Následníkù,
kteøí by o nì mìli zájem, je také èím dál ménì. Vdy
napøíklad škola z roku 1913, o kterou se spolek Obrany
chleba na Morávce zaslouil a do které chodily dìti i na
dvì smìny, byla v šedesátých letech kvùli nedostatku
ákù zavøena. Na druhé stranì, najdou se ještì
výjimeèní fandové tradic, jako tøeba sedmdesátiletý
pan Valentýn Švrèina, jen se vìnuje sestavování
rodokmenù. Ten vám také mohu ukázat.“
Prohlíím si další obdivuhodnou práci (pana
Švrèinu, pokud ho vypátráme, pøedstavíme v
pøíštím èísle SeniorTipu) a po chvíli se s Karlem
Kaòokem louèím. Pøedtím mì však zaujal ještì
jeden zápis z kroniky: 25. záøí 1898 pøednášel
redaktor Tìšínských novin František Hradecký o
nouzi v podbeskydí, jak povstala a kdo by ji mohl
odstranit. „Ten poukázal, e jedinì chlebodárce a
majitel panství Frýdeckého mùe pomoci a jiný
ádný. Øeè pana Hradeckého trvala dvì hodiny.“
Tak nevím, srovnám-li to s výkony našich dnešních politikù, øekl bych, e èasy se zas a tak moc
nezmìnily…
(di)
Foto:Ludmila Holubová
(Pozn.redakce: Pokud se chcete dovìdìt další zajímavé pasáe z kroniky, sledujte naše internetové webové
stránky www.seniortip.cz, kde bude pokraèování.)
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,,Zdraví pacienta je naší zásadní

prioritou“!
Souèasnou alarmující situací
evropského regionu je pokraèující demografické stárnutí
populace. Seniorského vìku se,
díky snadnìjšímu a pohodlnìjšímu ivotu, díky novým
technologiím a moderní medicínì, doívá vìtšina obyvatel
Evropy. Tato skuteènost by mìla
být patøiènì zohlednìna, pøièem dùraz by mìl být kladen zejména na kvalitu,
plnohodnotnost, dùstojnost a produktivitu zralého
období ivota seniorù.
Dobré zdraví je základním pøedpokladem pro
kvalitní ivot. Velmi dùleité je zejména správné uívání
lékaøem pøedepsaných lékù. Pokud pacient nedodruje
pøedepsanou terapii, oèekávaný efekt je nízký nebo
dokonce nulový. Dùvodù k takové ,,neukáznìnosti“
pacientù je hned nìkolik. Èasto dochází napø. k tomu, e
pacient nerozumìl návodu k pouití nebo se domnívá,
e potøebuje jinou dávku, mnohdy také zamìòuje lék za
jiný, pøípadnì úplnì zapomene lék uít. Zde je proto
potøeba pozornì naslouchat jak radám lékaøe, tak
pouèením ze strany lékárníka. Bohuel ze strany lékaøù
je snaha informovat pacienta nìkdy nedostateèná a to
nejen z hlediska úèinku a uití léku, ale také z hlediska
moné finanèní spoluúèasti. V souèasnosti jsou ceny,
úhrady a doplatky na jednotlivá léèiva velmi oehavými
tématy. Pacient by ji v ordinaci mìl být seznámen s
eventuální spoluúèastí na úhradì svého léku, pøípadnì
s levnìjší variantou. V lékárnì bohuel velmi èasto dochází k nepøíjemnému pøekvapení a nìkdy i k následnému odmítnutí daného léèiva pacientem.

Lékárník má v takovém pøípadì dvì monosti: a)
nabídnout jiný lék se stejnou úèinnou látkou (v kadé
farmako-terapeutické skupinì by mìl jeden pojišovnou plnì hrazený lék existovat) nebo b) poskytnout
formu individuální slevy, napø. právì seniorùm. S první
variantou zámìnou - nesouhlasí lékaøi a representanti
farmaceutických firem, s druhou pak Ministerstvo
zdravotnictví. Ještì horší je to v pøípadì tzv. inovaèních lékù, co jsou léèiva-novinky. U tìchto pøípravkù
se doplatky mohou vyšplhat a k nìkolika stokorunám.
Jeliko jsou to novinky, neexistují ještì jejich levnìjší,
pojišovnou plnì hrazené varianty a tak jsou pro
sociálnì slabší pacienty v podstatì nedostupné.
Dalším problémem je souèasný módní trend
samoléèení. Tady dochází nìkdy a k nenapravitelným omylùm a samoléèbou zpùsobeným škodám.
Souèasná pestrá nabídka volnì prodejných pøípravkù
láká k mnohdy bezmyšlenkovitým nákupùm. I zde je
tedy nutnost porady s lékárníkem. Ten by mìl
zhodnotit, zda daný pøípravek je pro pacienta vhodný.
Dochází toti k situaci, kdy se mohou léèiva na pøedpis
s léèivy volnì prodejnými vzájemnì ovlivòovat a v
horším pøípadì pacienta poškozovat. Váný problém
vzniká také tehdy, kdy si pacient sám chybnì
stanoví diagnózu. Domnívá se napø., e jeho obtíe
jsou dobøe zvládnutelné volnì prodejným lékem. V
mnoha pøípadech však, zvláštì u seniorù, mohou mít
zdravotní problémy mnohem vánìjší základ. Vliv na
výše zmiòované problémy má mimo jiné také reklama
na volnì prodejné léky. Kadé lidské tìlo je originál a
léèba sebemenších potíí by proto mìla být zcela
individuální.
Chtìla bych zdùraznit, e lékárník mùe vdy pacientovi poradit a udìlat vše pro jeho spokojenost. Je
to jeho profesní a zejména etická povinnost.
Mgr. Petra Topolánková
a kolektiv lékárny u Jednoroce, Ostrava

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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Tøi otázky pro šest víl aneb
TÝDEN NA JÍZDÁRNÌ
Klubovna spoleènosti Senior ije a dýchá bezpoètem
akcí. Ovšem samo se nikdy nic neudìlá take kdo
jsou ty „dobré víly“, které bdí nad ivotem v klubovnì?
Alenì Jasníkové patøí pondìlky jim je vyhrazeno
klubové povídání. Kadé úterý tady najdete krouek
rukodìlných prací s jeho vedoucí Emilií Štìpánovou.
Støedeèní karetní krouek vede Jitka Svobodová.
Ètvrtky patøí pøednáškám, besedám, Astro-klubu,
stará se o nì Miluše Enenklová. V tento den zde
funguje také informaèní a poradenská sluba.Vše pak
zastøešují Blanka Malá a Ludmila Holubová, které
se vìnují organizaèním záleitostem, webovým
stránkám a zpravodaji SeniorTip.
Prostøednictvím anketních otázek si nyní tyto
„dobré víly“ pøedstavíme trochu blíe:
Co vedlo k tomu, aby byl váš krouek zaloen?
Alena Jasníková:Na klubové povídání chodí vìtšinou
eny, mui zatím málo.Krouek jsme zaloili pro ty seniory, kteøí se cítí sami a právì toto klubové povídání je
pøíleitostí pro jejich další aktivity v našem sdruení.
Emilie Štìpánová: Šít, háèkovat a péci cukroví eny
obvykle umí, ale co takhle drhat, palièkovat, frivolitkovat, drátovat, vázat šátky? Tìmto pracem, vèetnì
výmìny zkušeností se v našem krouku vìnujeme.
Jitka Svobodová: Dalo by se øíct, kdo si hraje, nezlobí.
Ale po pravdì øeèeno ze zlobení jsme ji vyrostly a tak si
tady tøíbíme pamì , postøeh a také krátíme èas.
Miluše Enenklová: Mezi nebem a zemí je plno velmi
zajímavých vìcí. Ne by mìl èlovìk sedìt a fòukat nad
stáøím, je urèitì lepší objevovat neznámé obzory.
Mùete popsat atmosféru, která na setkáních je?
Alena Jasníková: Na klubové povídání se scházívá
dvacet a tøicet lidí, záleí na sezónì. Panuje zde
pøíjemná a sdílná atmosféra, na vìtšinì pøítomných je
vidìt, e sem rádi chodí. Povíme si co je kde zajímavého, oslavíme narozeniny, na které nezapomínáme, také vánoèní povídání bývá velmi pøíjemné.
Emilie Štìpánová: Nejde jen o to, e máme radost z
našeho vzájemného setkání, tøináct a sedmnáct en,
my radost i rozdáváme. Napøíklad pro dìti dìtského
domova na Hladnovì jsme k vánocùm pøichystaly
dáreèky i cukroví. Byl to moc hezký veèer. Naše
výstavky mají a neèekaný úspìch a podobných akcí u
bylo víc, take v naší atmosféøe mraky nejsou.
Jitka Svobodová: Obèas nás popadne hráèská vášeò,
ale obecnì je to klidné a pøíjemnì strávené odpoledne.
Miluše Enenklová: Nálada v Astro-klubu se øídí vìtšinou
obsahem pøednášky a úrovní pøednášejícího. Napø.
kvùli psychotronice jsme zaili i hádky, ale o tom to
pøece také je. Konfrontovat názory je velmi dobré.
Zajímavé bylo urèitì povídání o èaji s ochutnávkou. Na
pøednáškách o pouívání mobilních telefonù nebo o
poskytování první pomoci pøi ivot ohroujících
situacích jsme se mnohé také pøiuèili. A kdo má rád
cestopisy, toho potìšily cestopisné pøednášky.
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PØEDSTAVUJEME KLUBY
Kudy pùjdete dál ve své èinnosti?
Alena Jasníková: Programy chceme neustále
zlepšovat, pøedevším výbìrem témat. Máte povahy
lidí, které se do debaty velmi obtínì zapojují. Všimla
jsem si, e na nìkoho nezabraly informace o vitamínech, výstøiky z novin, ani vtipy, ale kdy jsem
vyprávìla obsah knihy, všichni oili. Pozitivní myšlení,
to je vìc, kterou chci v krouku dále šíøit.
Emilie Štìpánová: Zájem o naše výrobky nás
samozøejmì tìší a tak budeme chtít i v dalším období
rozdávat radost jiným a tím i sobì. Velmi úspìšná byla
výstavka výrobkù našich èlenek, kterou jsme
uspoøádaly spolu s vedením knihovny v Mariánských
Horách v jejích prostorách.
Jitka Svobodová: Nauèila jsem èlenky našeho krouku
hrát bridge. Nyní mám zájem nabídku rozšíøit taky na
jiné druhy stolních her a pak uspoøádat i soutìe.
Miluše Enenklová: Stáøí je jediná monost, jak se doít
vysokého vìku. Abychom je proili co nejaktivnìji,
chtìla bych vytvoøit ucelené pøednáškové projekty,
jakoby malé univerzity tøetího vìku, které by úèastníky
vzdìlávaly takzvanì od A do Z.
Poslední otázka platí i pro Ludmilu Holubovou: S minimálním mnostvím finanèních prostøedkù jsme zajistili
vydávání u šestého roèníku zpravodaje SeniorTip. Je
o nìj èím dál vìtší zájem a víme, e i trojnásobný náklad
by u nestaèil. Veøejnost se tìší na další stránky a toté
platí o stránkách webových. Je jasné, e i nadále
budeme chtít naše èleny i veøejnost uspokojovat v
maximální míøe. O tom, e nás ji instituce zaèaly
vnímat svìdèí i poèet získaných grantù. Napø. díky
grantu z fondu EU mùeme vybudovat poèítaèové
vzdìlávací centrum a také administrovat centrální
webové stránky, vyuívané seniory v celé republice.
A jak to na závìr vidí Blanka Malá? Bez obtíí to nejde,
ale klape to. A snaíme se, aby to klapalo i dál, take
nashledanou Na Jízdárnì. Èekáme právì na vás!
(di)

ivot klubu v obrazech
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Terénní sociální sluby
Jak postupovat v pøípadì potøeby nìkteré z tìchto
slueb (viz níe):
!
adatel nebo jeho blízcí navštíví podle místa
bydlištì pøíslušný odbor sociálních vìci úøadu
mìstského obvodu, kde lze získat informace o
rozsahu nabízených slueb
!
s pøíslušným sociálním pracovníkem se adatel
dohodne na rozsahu a podmínkách poskytovaných slueb
!
má-li obèan zájem o peèovatelskou slubu
zøizovanou obcí, vyzvedne si pøímo na okrsku
peèovatelské sluby tiskopis "ádost o zavedení
peèovatelské sluby"
!
vyplnìnou ádost, vyjádøení lékaøe, potvrzení o
výši dùchodu a další potøebné doklady odevzdá
na okrsku peèovatelské sluby
Nabídka terénních sociálních slueb je velice pestrá,
protoe ji kromì zaøízení zøizovaných mìsty a obcemi,
zajišují i nestátní a neziskové organizace. V této
souvislosti pøibliujeme obsah nìkterých uívaných
termínù a rozsah èinností:
Osobní asistence
je urèena lidem, jejich schopnosti jsou sníeny, napø.
v oblasti osobní péèe, vyuívání veøejných míst, péèe o
domácnost, kontaktu s rodinou a širší spoleèností.
Podstatou sluby je osobní pomoc se zvládnutím bìných kadodenních dovedností a úkonù, které by èlovìk
dìlal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postiení
nebo stáøí. Sluba je poskytována v pøirozeném prostøedí, kde uivatel ije, pracuje, vzdìlává se a pod. na základì aktuální potøeby uivatele, v pøedem stanoveném
rozsahu. Cílem je zajištìní sobìstaènosti nebo podpora
rozvoje sobìstaènosti uivatele, setrvání v pøirozeném
prostøedí a zachování vlastního ivotního stylu.
Domácí péèe (home care)
Jedná se o poskytování komplexní domácí péèe ,
adresné, individuální zdravotní, sociální a laické. Rozsah a formy poskytovaných slueb jsou dány aktuálním
stavem klienta. Komplexní domácí péèe je poskytována
týmem odborníkù z oboru ošetøovatelství, medicíny a
psychologie. Jedná se o vícezdrojovou formu
financování, podílí se klient a zdravotní pojišovna.

Kurzy tréninku pamìti
Mozek je souèástí lidského tìla.
Jak slábne tìlo, zhoršuje se i kvalita
pamìti. Nové informace však máme
schopnost pøijímat a do konce
ivota.
Kurz je zamìøen na procvièování pamìti. Není
zaloen na memorování, zkoušení èi klasifikaci, je
cestou ke zvýšení sebevìdomí.
5 dvouhodinových lekcí - cena kurzu 300 Kè
Informace na tel. 606 475 522

Dobrovolníci
V poslední dobì jsou velmi oblíbené sluby
poskytované dobrovolníky. Dobrovolník ze své vùle,
ve svém volném èase a bez nárokù na odmìnu
vykonává èinnost ve prospìch druhých lidí.
Dobrovolníci zpravidla doprovázejí klienty na
procházky, k lékaøi, ètou jim, senioøi jsou èasto vdìèni
za jejich spoleènost, chápavé naslouchání a
spoleènou modlitbu, vítaná je drobná pomoc,
poskytnutí informací. Také dobrovolníci jsou
organizováni. Aby myšlenka dobrovolného hnutí
nebyla zneuita podvodníky, doporuèuje se
dobrovolníka kontaktovat prostøednictvím nìkteré z
humanitárních èi charitativních organizací a jeho
totonost si ovìøit. Základem pro výkon dobrovolnické
èinnosti je plnoletost. Kadý zájemce o tuto slubu
musí mít uzavøenou smlouvu, která jasnì vymezuje
jeho práva a povinnosti. Mezi základní povinnosti
dobrovolníka patøí mlèenlivost. Je zavázán zachovávat v tajnosti veškeré informace o zdravotním
stavu i dalších osobních údajích klienta. Pùsobení
dobrovolníkù je prùbìnì kontrolováno supervizory.
Protoe poèet nestátních neziskových organizací a
rozsah jimi nabízených slueb pøekraèuje monosti
kompletního zveøejnìní prostøednictvím zpravodaje,
jsou kompletní seznamy zveøejnìny na internetových
webových stránkách www.mmo.cz.
(kal)

Poèítaèe? Internet? To nikdy nepochopím!
Není lehké vyrovnat se s novými
poznatky a informaèními technologiemi. Vede to však k rozvíjení
tvùrèích schopností a pøispívá k
zvládání nárokù moderní spoleènosti. Dùleité a potøebné je rozvíjení vzdìlávání obèanù všech
vìkových kategorií.
e je tento problém zvládnutelný dokazují
seniorské internetové stránky www.seniortip.cz
Nabídka kurzu výuky práce na PC
pro seniory a osoby se zdravotním postiením
Název kurzu: Základy práce na PC
Délka kurzu: 10 vyuèovacích hodin
(5týdnù po 2 hod.)
Termín zahájení: záøí 2004
Cena kurzu: 300 Kè
Všichni zúèastnìní budou mít k dispozici bezplatnou poradnu a konzultaèní pomoc.
Struèný obsah dalších kurzù
Operaèní systém Windows:princip a struktura, manipulace se soubory,ovládání PC
Uivatelské programy: Word, Excel, malování
Internet a elektronická pošta:princip internetu, metody
vkládání informací, vyuívání elektronické pošty
(zaèátek tohoto kurzu je v listopadu 2004)
Inf.o kurzech: tel.è. 596 936 020, 731 221 291
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Ve Frenštátì mají rádi poezii...
Váení, náhodou mne ve Frenštátské informaèní slubì upozornili na
èervnové èíslo vašeho zpravodaje, kde mne zaujala pozvánka Milujete poezii?
V lednu mi v nakladatelství Doplnìk vyšla kníka - Ve Frenštátì mají rádi poezii
(Halas a Seifert s pøáteli v Beskydech). Poetické, dvouhodinové programy tedy
probìhly i v knihovnách v Ronovì, Valašském Meziøíèí a Místku s mým
vyprávìním a s pøednesem básnických i prozaických ukázek z dìl dalších
spisovatelù. Bude-li o tento program zájem, rád pøijedu. Se seniory jsem se
nedávno setkal ve Frenštátském klubu dùchodcù. Pøeji vašemu sdruení úspìch
v práci, která je mi sympatická a má podle mne velký spoleèenský význam.
Libor Knìzek
Pozn. redakce: Rádi uveøejòujeme kontakt pro objednání programu (tel. è. 556 835 887)
PhDr. Libor Knìzek ,CSc., Frenštátský rodák se narodil 13. èervence 1929. Vystudoval
literární vìdu a estetiku na Karlovì univerzitì v Praze a kandidátskou práci obhájil v
Ústavu slovenské literatury SAV. V souèasnosti se vìnuje hlavnì výzkumu umìleckých
tradic beskydského kraje. Pøednáší na Slezské univerzitì v Opavì. S panem Knìzkem
udìláme rozhovor, který pøineseme v nìkterém dalším èísle zpravodaje.

" Co znáš - co víš"
Jako lavina se šíøí v našich TV vìdomostní soutìní
poøady ( Milionáø, Riskuj, Pálí vám to aj.) z rùzných
oborù literárních, spoleèenských, sportovních,
hudebních èi vìdeckých. Motivem velkého zájmu
divákù k úèasti je nadìje na pøípadnou penìní výhru.
Stejnì jako v loòském roce i letos uspoøádala MO
SDÈR v Ostravì pro seniory vìdomostní soutì „Co
znáš co víš?“ , ovšem, bez finanèní odmìny. Pøesto se
k ní pøihlásilo 8 stateèných, kterým jsme všichni fandili.
Pro kadého soutìícího bylo pøipraveno 10 otázek, s
rùznou tématikou s výbìrem ze ètyø nápovìdných
moností. Pøes nároènost otázek a s pøihlédnutím k
seniorskému vìku se neobávali neúspìchu i kdy se

Podzim seniorù v Ostravì
Také letos je pøichystána pro seniory øada akcí,
nìkteré z nich vám pøipomínáme v krátké
pozvánce:
20. 9. - Vystoupení souboru „Havíøovské babky“
KZ Jízdárna, zaèátek ve 14,30 hod.
(vstup zdarma)
23. 9. - Návštìva Ostravského muzea a Slezskoostravského hradu.
Sraz úèastníkù ve 13 hod. v Nové radnici
2. 10. - Pochod seniorù a nejen jich. Prùbìný start
je u Domu sester v Porubì od 9 - 11,00 hod.
6. 10. - Veèer Voskovce+Wericha+Jeka
Galerie Chagal, Repinova ul.,
zaèátek v 16,30 hod.
Upozoròujeme na:
"Den otevøených bran" v Ostravské ZOO
dne 18. záøí, kdy je pro seniory VSTUP ZDARMA.

mohla projevit „staøecká“ nemoc skleróza.
Nejúspìšnìjší úèastnicí soutìe byla paní Hanibalová,
bývalá èlenka opery našeho NDM v Ostravì, která z
10ti moných otázek zodpovìdìla 9 strávnì. Odmìnou
všem soutìícím byl malý upomínkový dárek.
Zdá se, e naši senioøi se drí hesla francouzského
pedagoga, barona Pierre de Coubertin, zakladatele
novodobých olympijských her „Není dùleité zvítìzit,
ale zúèastnit se!“
Mìstská organizace Svazu dùchodcù ÈR
Ostrava - Poruba
Pozn. redakce: Zajímavý námìt pro ostatní kluby

VYHODNOCENÍ SOUTÌE !
Ptali jsme se vás, ve kterém roce byl postaven
kostelík v obci Hrèava a komu byl zasvìcen. Z
došlých odpovìdí byl vylosován výherce. Je jim
paní Drahomíra Hostašová, Lípová 88, Dvorce,
která vyhrává vìcnou cenu. Blahopøejeme!
NOVÁ SOUTÌNÍ OTÁZKA - kolikáté výroèí od
svého zaloení slaví letos Slezské muzeum a ve
kterém mìstì se nachází. Odpovìdi zasílejte
na adresu redakce. Výherce èeká vìcná cena!
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, MUDr. Hugo Pøibyl, Marie Kalinová,
Jiøí Hrubý, Hana Juraèáková.
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
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Naèerpejte pozitivní energii pro tìlo i duši
Znáte tajemství ivota?
Jíst do polosyta, nelekat se
námahy a uívat si radostí?
Pokud k nim poèítáte cestování, pak jsme naladìni na
stejnou notu.
Vydejte se tedy spolu na
naše letošní, letní putování.
Cílem bylo Slovensko.
Bydleli jsme v Banské
Bystrici, krásném mìstì
Zvolenské kotliny. Tìilo se
tu zlato, potom mìï. Ve 14.
a 16. stol. vlastnilo mìsto na evropských trzích monopol v
obchodování s mìdí, dolovanou v prostoru Španiej Doliny.
Historické jádro mìsta je památkovou rezervací. Z vìe je
kouzelný výhled do okolí a pýchou farního kostela Panny
Marie je oltáø sv. Barbory z roku 1509 od mistra Pavla z
Levoèe. Podle povìsti pøišla Banská Bystrica k tomuto
vzácnému, 9 m vysokému oltáøi neobvyklým zpùsobem. Syn
Mistra Pavla se popral v hospodì v Krakovì s váeným
obèanem a v hádce ho zabil. Krakovský soud mu nabídl
monosti - zaplatit vysoké odškodné nebo vìzení. Syn ani
otec nemìli peníze. Mìsto je mìlo, zaplatilo pokutu a Mistr
Pavel odvedl práci. Dodnes je jeho oltáø chloubou mìsta.
Kadý den jsme vyjídìli autobusem za dalšími
zajímavostmi Pohroní. Navštívili jsme Budínský prales,
koupali se v termálních bazénech Kováèové, obdivovali v
Hronseku døevìný artikulární kostel se zvonicí, postavený
bez jediného høebíku. V Kremnických Banich jsme si sáhli na
Dobrý den váení senioøi,
zasílám odpovìï na soutìní otázku,
ale hlavnì vám píši, abych vám všem v
redakci podìkovala za tento skvost
mezi èasopisy. Krásné èlánky, které
jsou aktuální pro dùchodce, najde si v
nìm kadý to své, a je jeho zájem o
vycházky, zajímavosti èi pouèení z
historie, o vzácných lidech, o zdraví,
kam se zajít podívat na hezké místo
našeho kraje, ale i do ciziny, no prostì
èasopis k pohledání. Jenom by mìl
vycházet èastìji. Je vidìt, e v redakci
pracujete nejen rozumem, ale i srdcem.
Pøeji vám všem hodnì zdravíèka a
elánu v pokraèování pro nás tak
aktuálního ètení. Vøelé díky.
Jarmila Malíková, Dolní Lhota
Váená paní šéfredaktorko,
kdy tak prohlíím váš èasopis, tak jsem
se rozhodl vám poslat foto, které
pochází rovnì z Moravskoslezského
kraje-Hukvald. Asi je to ten buk o kterém
píšete. Mùeme být hrdí na to, e máme
u nás takový strom, který nám dìlá
všude jenom chválu. Po zveøejnìní ve
vašem èasopise si lidé urèitì budou více
všímat stromù, které jsou s jejich
regionem spojeny.
Vojtìch Guziur
Klub seniorù, Èeský. Tìšín

NAPSALI JSTE NÁM
symbolický støed Evropy, ve Zvoleni jsme pak udivenì stáli
pøed expozicí pro nevidomé. Oslovila nás i baroknì upravená
dvorana s malovaným stropem s portréty øímských a habsburských císaøù. V Kremnici, v 5ti podlaním muzeu
nemusíte chodit po schodech, ale jezdíte výtahem. Je tu
expozice medailí a bankovek, v nejniším patøe - hornické
podzemí. Uèarovalo nám hornické mìsto Banská Štiavnica.
Nejstarší písemné doklady o dolování kovù pocházejí z roku
1075, tìilo se zlato a støíbro. V roce 1627 tu poprvé pouili
støelný prach. Vodu èerpali ze šachet parním strojem do vodních nádrí, které slouily jako zásobárna vody pro tìební
úèely. Nìkteré jsou vyuívány dodnes jako koupalištì.
I pro nás, rodilé Ostravany, z mìsta s hornickou tradicí,
bylo fárání do šachty Bartolomìj nevšedním záitkem.
Obleèeni v dlouhých hábitech, vybaveni pøilbami a svítilnami,
jsme šlapali po 160ti schodech do nitra šachty. V hloubce
41m jsme procházeli úzkými štolami a provázely nás staré
dùlní stroje a kapající voda. V muzeu v pøírodì nás zaujala
budova klopaèky s døevìnou vìí. Klepáním na døevìnou
desku se oznamoval zaèátek a konec smìny, pohøeb horníka
nebo slavnostní události v hornických rodinách.
Týdenní zájezd pøinesl úèastníkùm mnoho nových
záitkù, poznání dosud neznámých míst, zotavení v
prostøedí malebné pøírody, zajímavé kulturní záitky pøi
úèasti na Eurofestivalu taneèních skupin. A ještì nìco,
strávit týden mezi lidmi stejných zájmù, milých a laskavých,
které spojuje v mnohých pøípadech pøátelství, je pro seniory
nejvìtším záitkem. Proto pøáním úèastníkù i organizátorù je
nashledanou za rok, pøi dalším poznávacím zájezdu!
Olga Paøíková, Sekce dùchodcù pøi Oblastní radì
odborového svazu pracovníkù školství v Ostravì

Váená redakce,
pøijala jsem pozvání k setkání seniorù v
Domì Techniky v Ostravì. Setkání bylo
srdeèné, pøednášky, zajímavé. Dostali
jsme i SeniorTip. Doma jsem ho
pøeèetla a litovala, e nemá další
stránky. Je úasný, pouèný, informuje o
ivotì seniorù, nejen v Ostravì. Zvláštì
mne zaujal velmi hezký èlánek od paní o
nejvýchodnìjší obci ÈR, Hrèavì, kam
jsme jako dìti chodili pìšky a bosí z
Jablunkova na houby. Mìli jsme jich
vdy tolik, e jsme je nemohli unést.
Nìkdy jsme nevìdomky zašli a na
polskou stranu. Hranièní strá nás
upozornila, e jsme daleko na polském
území a doprovodila na hranice. Èlánek
ve mì probudil krásné vzpomínky na
dobu dìtství, proitou v malebné pøírodì. Chtìla bych si objednat Seniortip
s donáškou do bytu.
Pøeji vám mnoho úspìchù v dalších
zásluných èinnostech, které konáte
pro nás, seniory i mnoho štìstí, zdraví.
Vaše vìrná ètenáøka Jana Strungová,
Ostrava - Heømanice
Pozn.: Paní Strungové, Obrusníkové i
ostatním, kteøí mají zájem o odbìr
Zpravodaje sdìlujeme, e je neprodejný a k dostání je na mìst. úøadech a
informaèních centrech.

Dobrý den, váená redakce,
chci vás upozornit na Zemìpisné
sdruení s vedoucím Dr. Švelbem, které
poøádá zajímavé vycházky po Ostravì a
okolí. Zároveò má vdy o daném
regionu pøednášku, napø. odkud
pochází jména ulic, vznik a dìjiny
navštívené oblasti a pod. Publikuje i v
Zemìpisných listech v Brnì. Snad by
pro ètenáøe Seniortipu byl zajímavý i
malý seriál.
Dr. Hrazdírová, Hluèín
Pozn. redakce: V pøípadì zájmu o zemìpisnou vycházku kontaktujte tel.
èíslo 596 632 421
Váená Spoleènosti seniorù,
zrovna jsem se dozvìdìla o vaši
spoleènosti, o které mne informovala
pracovnice mìstského úøadu ve Vrbnì.
Zároveò mi pak pøedala pár výtiskù
vašeho zpravodaje. Jsem pøedsedkynì
sdruení obèanù zdravotnì postiených, regionu Krnov, Bruntál,
Rýmaøov a základní organizace Vrbno.
Naše základní organizace má 70 èlenù.
Rádi se seznamujeme s novými vìcmi
napø. i o to, jak tráví volný èas senioøi v
jiných mìstech. Ráda bych odebírala
váš èasopis a tìším se na spolupráci.
Truda Obrusníková , Vrbno
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Jak se ije seniorùm na Jihu?
Radnice nezapomíná
Horký jih je v našich pøedstavách obvykle spojován s
dovolenými a cestováním.
Jene jih mùe být horký i jinak.
Mìstský obvod Ostravy s
nejkratším názvem - Jih patøí k
oblastem s nejvyšší hustotou
obyvatelstva v celé ÈR.
Mgr.Otakar Veøovský
"Na rozloze 1950 hektarù tady ije témìø 120 000
obyvatel. Dá se tedy charakterizovat jako jedno velké
panelové sídlištì",øíká starosta Mgr. Otakar Veøovský.
To je ovšem velmi slušný základ pro celou
øadu problémù…
„Máte pravdu. Sídlištní zástavba, tedy velká
koncentrace lidí, mimo jiné umoòuje anonymitu
pachatelù trestné èinnosti. Lhostejnost a nevšímavost
k páchání trestné èinnosti, spolu s blízkostí hranic s
Polskem a Slovenskem, dávají rovnì pachatelùm
monost rychleji opustit místo èinu a ztíit tak jejich
dopadení. Mezi nejpalèivìjší problémy v obvodu však
patøí rušení noèního klidu v souvislosti s provozem
barù, restaurací a non-stop stánkù.
Jistì. Pouhá slova to však nevyøeší.
Poèítáme s celkovými kontrolami problémových
lokalit. Do konce t.r. máme pøíslib jak øeditele Mìstské
policie, tak primátora Mìsta Ostravy na zpracování
celkové koncepce práce Mìstské policie.
Trpí radnice a spolu s ní i ivot v obvodu
politickými pùtkami?
Problémù, které musíme s politickými partnery
pøes to vše na radnici øešit, je celá øada. Maximální
snahu musíme vyvíjet ve vztahu k obèanùm.
Informovat je, získávat, ale hlavnì stmelovat, ne
rozdìlovat. Dovolím si malé postesknutí: nauèit se
skuteèné demokracii, nebude snad a tak zlé, jako
spíše potlaèit rostoucí egoizmus. Pøedevším u
mládee to budeme muset velmi tìce a asi i po
dlouhou dobu napravovat.“
Jak se ve vašem obvodu ije seniorùm?
Pøedevším jim slouí domovy dùchodcù,
Agentura domácí ošetøovatelské péèe, alternativní
doprava imobilních obèanù a Organizace vozíèkáøù. .
Zapomenout nelze ani na Agenturu domácí zdravotní
péèe pøi poliklinice v Hrabùvce, spolu s okrsky
peèovatelské sluby, kluby dùchodcù.
To je docela pestrý seznam.
„Zdaleka není koneèný. Z mého pohledu je
pìkné, e zasíláme blahopøání seniorùm k výroèí 70
a 75 let. Také se pravidelnì jednou za rok setkáváme
se seniory staršími 80 let, èasto i s jejich rodinnými
pøíslušníky. Chceme jim dát tak na vìdomí, e na nì
nezapomínáme, e si váíme všeho, co pro obvod i
pro spoleènost doposud vykonali a urèitì podle svých
sil a moností ještì vykonají.
(di)

NA SLOVÍÈKO
Obvod Ostrava-Jih je jedno velké sídlištì. Ale
nebylo tomu tak vdy. Vznikl ze samostatných
obcí Výškovice, Hrabùvka a Zábøeh. Dubina pak
zasahuje a na katastr Staré a Nové Bìlé.
Hodnì o mìstském obvodu vypovídá
jeho znak, který byl vytvoøen zcela
novì a schválen v roce 1994. První
pole ètvrceného štítu pøevzalo
symboliku z peèeti Zábøehu. Jedná se
o tøi støíbrné kuely v èerveném poli, které v minulosti
vyjadøovaly pøíslušnost obce k olomouckému biskupství. Støíbrné váhy ve druhém poli jsou odrazem
výškovického znaku. Hrabùvka je prezentována
støíbrnou rybou ve tøetím peèetním poli modré barvy,
co pøedstavovalo zdejší rozsáhlé rybníkáøství.
Støíbrnoèervenì šachované pole pak je heraldickou
stylizací soudobé sídlištní zástavby. Modrá barva ve
znakových polích je pøevzata ze znaku mìstského.
V roce 1924 se obce Hrabùvka i Zábøeh staly souèástí tzv. Velké Ostravy. Výškovice byly pøipojeny k
Ostravì v roce 1966 a dùvodem byla rozpínavost
mìsta a snaha uspokojit poptávku po bydlení.
Ves Jindøichova - takto byl v minulosti oznaèován
Zábøeh, a do pol. 17. stol. byl lénem olomouckých
biskupù. Zábøeh výraznì ovlivnilo v 19. stol. dìní v
sousední obci Vítkovice. S industrializací obce nesouvisela jen výstavba elezáren, ale také vybudování továren na katastru Zábøehu, jako napø. továrny
na lepenku Posnansky-Strelitz, zpracování dehtu J.
Rütgerse nebo pískovna I. Goldberga.
Výškovice byly nejdøíve
souèástí starobìlského
biskupského léna, potom
zábøeského a od roku
1652 u patøily stejnì jako
Zábøeh k petøvaldskému
panství. Zemìdìlský charakter si zachovaly a do
Sídlištì Výškovice poloviny 20. století, kdy
do jeho katastru rovnì zasáhla nová výstavba
sídlištních celkù.
Budova radnice
Hrabùvka pøíslušela a do
r. 1848 k paskovskému
panství, které bylo souèástí
lenních statkù olomouckých biskupù. Do poklidného ivota obce také velmi
významnì zasáhl rozkvìt
hutí ve Vítkovicích. Jak je
uvedeno ve školní kronice
z konce 19. století - "poèet
obyvatelstva je znaènì kolísavý a pøíèinou zmìn tìchto jsou stále stìhující se
rodiny dìlnictva zamìstnaného v rozsáhlých závodech Vítkovských". Od r. 1880 do r. 1921 se poèet
obyvatel v Hrabùvce zvýšil z 796 na 3 005.
Archiv mìsta Ostravy

