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XIV. všesokolský slet - Praha 1. 7. - 7. 7. 2006

Mezi seniory není asi mnoho tìch,
kteøí by nevìdìli co je to Sokol a jak
významnou roli sehrála tato národní
tìlovýchovná organizace v našich
dìjinách.
Autory sokolské myšlenky byli
pøedevším dva mui - Dr. Miroslav Tyrš
a Jindøich Fügner, ale jejího národního
ducha ctili napø.Josef Mánes, který namaloval v roce 1882 prapor pro Sokol
Praský i T. G. Masaryk, který své legie
vytvoøil pøedevším z muù v Sokole
tìlesnì i národnostnì pøipravených.
Sokolská obec to nemìla doma v
naší zemi vdy jednoduché, od svého
zaloení v roce 1882 byl Sokol u nás
ètyøikrát státní mocí zakázán. Vdy ale
pøeívala a byla udrována jeho
kontinuita v zahranièí, v komunitách
èeských a slovenských krajanù na
všech kontinentech svìta.

V roce 1990 byl i u nás po ètyøiceti
letech Sokol znovu obnoven. Navázal
ovšem na sokolské programové
tradice, ale dnes ji jde o organizaci
moderní, vyhovující souèasným
poadavkùm zdravého ivotního stylu.
Kadých šest let prezentuje Sokol
výsledky své práce na všesokolských
sletech.
Pøípravy na letošní slet probíhaly
také v našem kraji. Nacvièovaly celky
všech vìkových kategorií, od pøedškolních dìtí, pøes áky, dorost, eny a
mue a po seniory Vìrné gardy.
Cvièenci pøedvedli v našem kraji své
skladby na 1. krajském sokolském sletu
v Krnovì a na dalších vystoupeních v
Bohumínì a v Moravské Ostravì.

Atmosféra tìchto vystoupení byla
vynikající, úèast i nadšení divákù bylo
veliké. Stejnì tomu bylo i v Praze.
Krásnì barevný sletový prùvod
procházel od Václavského po Staromìstské námìstí praskými tøídami,
lemovanými mávajícími a zdravícími
diváky, jich byly plné i tribuny
Rošického stadionu na Strahovì. Mezi
diváky byl i prezident republiky Václav
Klaus a stovky zahranièních hostí.
XIV. všesokolský slet nebyl jen
jednorázovou slavností a vzpruhou pro
další sokolskou èinnost. Byl také velkou
pøíleitostí k setkání nadšených sokolských bratøí a sester ze zámoøí i
blízké ciziny, byl pro nì pøíleitostí pro
návštìvu staré vlasti.

OHLÉDNUTÍ

V expresivní atmosféøe
Hukvaldy mají kromì Leoše
Janáèka i jiné slavné rodáky. Jsou jimi
napø. akademický malíø Jan Václav
Sládek (ji zesnulý) nebo akademický
malíø Antonín Kroèa, který má v obci i
galerii. Tento expresivní malíø, narozený
v roce 1947, ije v èásti zvané Dolní
Sklenov.

Foto z návštìvy ateliéru A. Kroèi

Absolvoval øadu samostatných
výstav a jeho díla jsou zastoupena v
soukromých sbírkách u nás i v zahranièí. Odborníci z øad znalcù
výtvarného umìní nazývají Antonína
Kroèu Janáèkem barev, na znamení
toho, e se ve svých obrazech nebojí
odváné kompozice a kombinace.
V jeho tvorbì jsou jak námìty
figurální malby, tak i námìty aktù,
krajinomalby a samozøejmì realistických výjevù. O tom vypovídají i samotné názvy jeho výtvarných malíøských prací jako napøíklad: Krajina, Tetka
honí kury, Velká zabíjaèka, Hospodská
vøava, Magnolie a další svérázné
umìlecké námìty.
V roce 1995 zøídil Antonín Kroèa s
pochopením a podporou obce
Hukvaldy veøejnì pøístupnou galerii,
její expozièní náplò tvoøí díla z
umìlcova ateliéru.

Právì Galerii Antonína Kroèi
navštívili pøíznivci umìní, èlenové klubu
Spoleènosti senior. V rámci cyklu
oblíbených pøednášek „Prùøez dìjinami
umìní“ji absolvovali s lektorkou PhDr.
Alicí Gregorèíkovou, øeditelkou ZŠ na
ulici Gajdošovì v Ostravì. Tato škola je
mimo jiné proslulá svojí "Galerií na
chodbì", v ní se co dva mìsíce koná
výstava umìleckých dìl.
Text a foto: Jiøí Muladi
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Moc se nesmìjte!
„Není to nièí vina, e
jste pøišel o iluze, je jen
vaše vina, e jste nìjaké
mìl,“ káral v jednom z
kreslených vtipù psychiatr zhrouceného pacienta v depresi.
Ono na tom nìco
bude, pomyslel jsem si, kdy jsem proèítal závìry
výzkumníkù zabývajících se kvalitou ivota.Pokud
chcete dlouho ít, nesmíte být chudí a nesmíte se moc
smát! Tvrdí to vìdci z USA na základì studie
publikované v èasopise The Journal of Personality and
Social psychology. Výzkum, který trval pøes šedesát let
na vzorku tisícù muù a en, ukázal, e rozumní a
svìdomití lidé ijí déle.
„Neblahé dùsledky chudoby jsou u dostateènì
známé, objevné je však další naše zjištìní. Pøes
rozšíøenou tezi, e smích a optimismus jsou zdraví
prospìšné, nenašli jsme pro její potvrzení ádný
dùkaz,“ varuje profesor J. Friedman. Veselost a
náchylnost k humoru pøedpovídají kratší ivot právì
kvùli nerealistickému optimismu, který vede k
ignorování rizik, upozoròuje tým amerických
psychologù.

Pøemýšlím-li tak nad tím, je moné, e své názory
formovali nejen zjištìnými fakty, ale i historickou
zkušeností. Vdy to byl právì bohatý americký
finanèník, který právì den pøed èerným pátkem na
newyorské burze sebejistì pronesl památnou vìtu:
„Èekají nás zlaté èasy!“
Jak asi dopadl, to si mùeme snadno domyslet a
kam asi dopadl si radìji nebudeme pøedstavovat. Na
druhé stranì není nutné hned všechno vidìt èernì. Jisté
dìjinné zkušenosti jsou jen obtínì pøenositelné i v
dnešním globalizovaném svìtì. Zvláštì, chceme-li je
transplantovat do nátury Švejkových potomkù,
vyznávajících zásadu, e ivot není ádná sranda a bez
srandy by to nebyl ádný ivot. Kdy to podtrhnu a
seètu, má-li pan profesor pravdu, pøi své povaze se
penze nedoiji, protoe se z pøedstavy brzkého konce
ve vìdecké reii nejspíš uchechtám.
A co vy? Patøíte k tìm zodpovìdným, take radìji
uvaujete o tom, jak po vzoru krále z klasické èeské
pohádky zakázat ve své domácnosti smích?
Nedìlejte to - taky nemusíte vyzkoušet všechno,
co si pøeètete v novinách. A pak, praxe u dostateènì
prokázala, e leckdo vdìèí za své úspìchy doporuèením, jich neuposlechl. Kolegové mi snad
prominou - obèas se jedná i o doporuèení vìdecká a
lékaøská...
MUDr. Hugo Pøibyl, Ph.D.
INSPIRACE

Stojednaletá modelka
Úkaz, který doktoøi a dietologové nemohou umìt vysvìtlit
Kadou sobotu chodí v
létì do ostravské restaurace
Dakota na pivo, co samo o
sobì není nijak zvláštní.
Kadý den hodinu cvièí,
co u lze oznaèit za ponìkud
výjimeèné.
Ale jestli toto vše dìlá
Josefa Odehnalová ve vìku
101 let, uznejte, e je to
Josefa Odehnalová
unikátní.
Jak jsme se dozvìdìli na oslavì jejích narozenin,
nejstarší obèanka ostravského obvodu Jih v sobì má
neuvìøitelnou vitalitu a jediné co ji trápí, je
nedoslýchavost.
„Proto jsem její tisková mluvèí,“ øíká s úsmìvem
vnuèka Petra Hrubá. „Pøed chvílí si dala trochu
plzeòského, pøímo z láhve, jak to má ráda. Poøád musí
nìco dìlat, proto si tøeba nemùeme poøídit ani myèku,
nebo nádobí chce umývat sama. Bere prášky jenom
na roztahování cév, jinak je zdravá. A jaké jídlo má
nejradši? Hranolky a maso, zeleninu nijak nepreferuje.

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory:
Mìsto Ostrava

Jako zákusek si s radostí dá paøíský dort a kadý den
odpoledne, pøesnì ve tøi hodiny, pùleèku rumu do kávy.
Ostatnì, do 90ti let kouøila, tøebae sporadicky.“
Jaké dárky jí udìlají nejvìtší radost? „Èokoláda,
flaška likéru a kvìtiny.“ Josefa Odehnalová musí
znamenat pro doktory a dietology nejspíš èernou mùru.
Narodila se v Brnì a za svým manelem, horníkem, se
do Ostravy pøistìhovala v r.1955. Vypomáhala v jeslích,
ale pøevánì se starala o domácnost. Dovolenou tráví
kadý rok na Beèvách, kde to pak týden vypadá jako na
dìtském táboøe, protoe se tam sjede celá rodina.
Ještì nyní se snaí paní Odehnalová v chodu
domácnosti leccos dirigovat a kdy veèer sedne pøed
zprávy v televizi, obèas si s chutí zanadává na politiky i
na parlament, jaké e paskvily to zase uzákonili. Ète
pravidelnì Blesk a detektivky, luští køíovky.
Líbí se mi Rodinná pouta a Vyvolení,“ øíká
oslavenkynì. „Fandila jsem Vladkovi. Ale ráda se
dívám také na MASH a jiné seriály. Ze starších èeských
hercù jsem obdivovala Karla Hogra.“
Opravdu ráda cvièíte?
„Já bych bez toho nemohla být. Tøicet døepù,
patnáct minut rotoped, prostné cviky, krouení trupem,
procházky...“ A hned ukazuje, jak se dlanìmi dotkne
zemì pøi napnutých nohách. Mezi babièkami by
nepochybnì byla excelentní modelkou.
Na rozlouèenou si pøiukne štamprlí Magistru a
øíká: „Na zdraví.“
Opravdu na zdraví!
(di)
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"Rodino, stì doma?"
Pojedete-li z Frenštátu pod
Radhoštìm na Ráztoku, nezapomeòte uprostøed Trojanovic na rondelu u Køíe, odboèit doprava a
smìrovky vás dovedou a k
Památníku Jana Knebla a bratøí
Strnadlù, slavných trojanovických rodákù.

Památník v Trojanovicích

Byl postaven v letech 1985-1989
podle návrhu architekta Aleše
Krkošky. Expozici výstavy zpracovali pracovníci Vlastivìdného muzea v Novém Jièínì. V pøízemí je
zachycena ve zkratce historie obce
(napø. kopie peèeti z r. 1766) a
zpùsob ivota v minulosti. V expozici nechybí ani enský a muský
kroj z Trojanovic. Sochaøská díla busta spisovatele Bohumíra Èetyny
a socha alegorie hospodáøské krize
jsou od Jana Knebla. Valašský
betlém je z roku 1930 a zhotovil jej
frenštátský øezbáø Josef Knìzek.
Spisovatel Bohumír StrnadelÈetyna se v Trojanovicích narodil, v
rodné chalupì il a do své smrti a
právì v ní tvoøil díla. Jeho koníèkem
byla historie a ta mu byla inspirací i k
jeho románùm:Jednou za slunovratu, Zbojníci, Valašský vojvoda,
Koliby v soumraku, ivly, Besedy na
staré valše i dalším. Jeho romány
jsou øazeny mezi pøední díla èeské
pováleèné prózy. Vìtšinu jeho dìl
výtvarnì doprovázel jeho bratr
Antonín Strnadel.
Trojanoviètí vystavìli na místì,
kde stála jeho rodná chalupa, její
repliku. Je v ní zase velká jizba, v ní
se èasto beseduje a scházejí se tam
paseèané u rùzných pøíleitostí.
Na nì "shora" dohlíí nejen
radující se Èetyna, ale i jeho strýc
Jan Knebl, od jeho narození v
trojanovické chalupì uplyne v
prosinci 140 let, a bratøi Antonín a
Josef Strnadlovi.

"Rodino,stì doma"? Tato otázka
vdy doprovázela zaukání na
okno a ze tmy se na sklo pøilepil
oblièej se silnými èoèkami. To se
kolem nás vracel z nìjaké besedy
Èetyna. Rodina doma byla kadý
veèer, a Èetyna jak se rozvyprávìl
s rekreanty na Horeèkách, pokraèoval u nás. Jeho znalosti z
historie kraje a vypravìèské umìní
byly vynikající a my jsme ho
milovali. Povídání se vdy protáhlo
hluboko do noci. Èetyna, tak jsme
ho oslovovali. Jenom mùj tatínek
mu øíkal Bohušu.
Velká jizba v chalupì slouila
Èetynovi jako pracovna a byl moc
pyšný na to, kdy po válce bratr
Antonín, u opravdu umìlec a
profesor na Vysoké škole umìlecko prùmyslové v Praze, jizbu
vybavil krásným valašským vyøezávaným nábytkem. Èetyna rád
upozoròoval na „kútnicu“ posazenou v rohu mezi okny. Takovou v
Trojanovicích nemìl nikdo.
K Èetynovi jsem chodívala
velmi èasto. Vìdìla jsem, co píše,
a kdy mu která kníka vyjde.
Všechny jsem je dostala darem. Ve
Zbojnících mám vìnování:„Hanèi
Strnadlové s pøáním, aby si
namluvila švarného zbojníka."

Nìkdy se rozvyprávìl o svých
studiích na arcibiuskupském gymnaziu na Velehradì. Jeho matka,
tìtka Froliška by ráda z nìho mìla
panáèka, jene Èetyna maminèinu
touhu nenaplnil.
Stará chalupa mìla ještì dolní
jizbu, tam Èetyna spával, ale hlavnì
ukrýval své poklady. Mìl tam velikou
knihovnu a sotva vyšla nìjaká
zajímavá kniha, u mì s ní
seznamoval.
Mnoho èasu jsme strávili povídáním o ètvrtém rozmìru. Pøece
musí existovat, tvrdil a vyprávìl mi,
jak jednou leel na posteli a najednou se nad ní vznášel. Prý se mu
to opravdu stalo, dušoval se. Napsal
o tom dokonce jednu kníku, ale tu
jsem u v naší knihovnì nenašla.
Bohumíru Strnadlovi - Èetynovi
by bylo 29. øíjna 2006 sto let. Èetyna
odešel, ale v chalupì zùstal jeho
duch.
Hana Juraèáková, roz. Strnadlová
Památník se nachází v Trojanovicích - Karlovicích a je otevøen
kadý ètvrtek od 14 do 17 hod.
V pøípadì potøeby také po
pøedchozí telefonické domluvì
na tel. 556 839 241, 604 875 324
Vstupné: 10,- Kè
Navštívite-li ostravsku zoo mùete
mládì pozorovat ve výbìhu afrických
zvíøat spoleènì s antilopami a irafami.

Novým pøírùstkem v ostravské
zoo je mládì pštrosa dvouprstého,
které se vylíhlo v èervenci 2006. V
pøípadì úspìšného dochování mládìte, by se jednalo o historicky první
odchov tohoto ptáka v ostravské zoo a
navíc pøirozenì, tedy pod rodièi..
Doposud byla vejce odebírána do
líhnì, kde se však odchov nikdy nezdaøil. Podobnì jako v pøírodì, i u nás
si vejce vysedìl samec "Jeníèek" (na
fotografii), který o mládì peèuje
rovnì po jeho vylíhnutí. Pohlaví
mládìte zatím známo není, ošetøovatelé si jej pokøtili jako "Metelka".
Domovem pštrosa dvouprstého je
africký kontinent. Neumí sice létat, ale
je vynikajícím bìcem. Pštros
dvouprstý je nejvìtším ptákem svìta,
a i jeho vejce jsou veliká - hmotnost se
pohybuje okolo 1,5 kg, co odpovídá
asi 24 ks slepièích vajec.

16. 9. 2006 mají senioøi vstup do zoo
zdarma. Prohlídka s odborným výkladem probìhne zcela jinak, ne kdy
navštìvujete zoo s vnouèaty.
Zahájení prohlídky bude v 10 hodin
ve vstupu do zoologické zahrady.

Pštrosí mládì "Metelka" se samcem
"Jeníèkem", který vejce vysedìl

4. strana

SeniorTip èíslo III/ 2006

Rok 1939 pøinesl nedobrovolný odchod zpìt na Moravu.

V našem miniseriálu jste se seznámili s mnoha
osobnostmi. Tentokrát poznáte èlovìka, který pro
náš region mnoho znamená, a to i pøesto, e jeho
rodištì leí mnoho kilometrù odtud.
Doc. PhDr. Ivan Mìrka - mu mnoha profesí a jak
se dozvíte, nejen tìch s hudbou svázaných.
Ivan Mìrka se narodil pøed 80 lety v Košicích èeským
rodièùm. "Otec, støedoškolský profesor byl z tìch
intelektuálù, kteøí odešli po roce 1918 pomáhat
slovenskému školství." A náš host pokraèuje...
Tatínek Vojtìch byl rodák z Hané, studoval filozofiijeho uèiteli byli T.G.Masaryk, Otakar Hostinský, ale
také Jaroslav Vrchlický - studoval mnohé jazyky, vèetnì slovinštiny. Však i mé jméno Ivan urèil mùj kmotr,
slovinský spisovatel a tátùv kamarád Ivan Lah. Jen pro
zajímavost, tatínek také jako vášnivý muzikant uèil na
klavír mladièkého Jiøího Wolkera, nadchnul mladíka pro
slovinskou literaturu a výsledkem bylo spoleèné dílo
Bratrská poezie. Otec doslovnì pøekládal a Wolker
pøebásnil. A druhá zajímavost. Tatínek ještì na Moravì
miloval tolik jednu dívku, e jí do okna poloil kytici rùí
a do vedlejší schránky vhodil pro ni zamilovaný dopis.
Druhý den mu pøinesl Wolker báseò Poštovní schránka
a pøiznal, e tatínka prve pozoroval.

Ano, po strastiplné cestì ze Slovenska, nejdøíve krátce
Prostìjov, pak Brno, tam nám vtrhlo do bytu gestapo,
které hledalo otcovy materiály dokumentující jeho
vztahy s Lublaní, vše zachránila duchapøítomnì maminka, a koneènì Ostrava, znamenající pro tátu pøedèasnou penzi, pro mne gymnázium v Pøívoze a také
soubìné studium hudby na Masarykovì ústavu hudby
a zpìvu. A nebyl to lecjaký ústav, mými spoluáky byli
Bruno Bìlèík, Irena Kaèírková , Ilja Hurník a mnozí další.

FOTO

PhDr. Ivan Mìrka s Alešem Kaspøíkem
A také kantoøi, øeditel F. M. Hradil, Antonín Kunz, zpìvu
Vás uèil vìhlasný profesor Vašek a asi ti všichni
dohromady, s obrovským vlivem tatínka, zpùsobili, e
letadla byla zapomenuta a hudba zvítìzila na celé èáøe.

Také za to mohl ostravský rozhlas, kde jsem se hned po
maturitì v 45. roce stal zástupcem koncertního mistra
pro violoncello, kdy u jako oktaván jsem hrál krátce v
divadelním operním orchestru. Celkem zákonitì zaèalo
mé studování filozofie a muzikologie na Masarykovì
univerzitì v Brnì a po roce jsem si pøidal i Janáèkovu
akademii muzických umìní, obor violoncello. A tohle
spojení u mne provázelo celý ivot.
Naši ètenáøi si u urèitì budou pamatovat Vaše pùsobení
v Slezském klavírním triu, Brnìnském kvartetu a zcela
bezpeènì není zapomenuto Vaše pìtatøicetileté úèinkování v Ostravském kvartetu.
PhDr. Ivan Mìrka s profesorem Milošem Sádlem
Košické rodinné prostøedí se starším bratrem bylo asi
krásné, ale okolní ivot v u tehdy luïáckém klimatu,
nebyl zcela jednoduchý.

To je pravda, vzdor tomu, e tatínek se velmi brzy nauèil
slovenštinu a já tento jazyk dodnes vyznávám jako
„materinsky“. V roce 1930 se naše rodina odstìhovala
do Nitry, mìsta mých her s místními kluky, prvnímu
usednutí k houslím a také debutu na veøejnosti. Hrál
jsem na veèírku Babièèin maršovský valèík a mìl jsem
prý menší trému ne má profesorka, která doprovázela
na klavír. A ještì jedna láska mne potkala. V Nitøe byli
vojenští letci, mnozí z nich pak odešli do Anglie a slouili
u RAF. Asi nepøijít „Slovenský štát“ splnil bych si svùj
tehdejší sen a stal se pilotem. Dodnes rád létám, co se
mi hodilo pozdìji pøi koncertních zájezdech.

K tomu jsem se stihl oenit, uèit na JAMU, Janáèkovì
konzervatoøi v Ostravì, pùsobit v rozhlase i jako
dramaturg a s manelkou Olgou mít dvì dìti. Bohuel
manelka i dcera mì opustily hodnì pøedèasnì.
To jste nezmínil, e jste byl osm let koncertním mistrem v
dnešní Janáèkovì filharmonii, e jste psal rozhlasové
poøady a zaslouil se o hudební soutìe Beethovenùv
Hradec a Heranovu cellovou soutì v Ústí nad Orlicí. Ale
také jsem nevìdìla, e jste té profesionálnì zpíval.

Ale to snad byl nìkdo jiný (letošní jubilant se potutelnì
usmívá), to byl pøece Jan Hruda. Zpíval jsem rád, vdy
jsem studoval u prof. Vaška, uèil se i na Akademii, jen
nastal problém zejména v rádiu, kdy hlasatelka mìla
ohlásit:“Na violoncello hraje Ivan Mìrka, zpívá Ivan
Mìrka““, proto pseudonym Hruda. Zpíval jsem
tenorové árie z oper Smetany, Pucciniho i Mozarta, rád
jsem mìl i operety a chansony...
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Tak proè jste nepokraèoval, tenoøi bývají slavnìjší ne
violocellisté?

Protoe jsem v roce 1956 "umøel" po tìké autohavárii.
Uloili mne do márnice, manelce pøedali úmrtní list a
jen díky øádové sestøe Kateøinì, která z umrlèí komory
zaslechla slabounké sténání, jsem se vlastnì pøed
padesáti léty znovu narodil. Jen u jsem nemohl zpívat,
ta zranìní byla hodnì váná.

Ale koncertoval jste dál doma i ve svìtì, publikoval, psal
uèebnice i knihu, natáèel desky, jene jsem v úvodu
zmínila i Vaše aktivity, které plnì nesouvisely s
hudbou…

Po roce 1989 jsem se stal øeditelem Janáèkovy
konzervatoøe. A tenkrát jsem si stanovil, e škola
koneènì bude mít novou budovu, kterou si urèitì
zaslouí, vdy vychovala a vychovává nejen spoustu
vynikajících muzikantù, ale i hercù a taneèníkù.
Škola stojí a snad mi dáte za pravdu, e nejen mé úsilí
(hlavnì jsem shánìl peníze) zpùsobilo, e v Ostravì
máme krásný a úèelný dùm. Jen já jsem v nìm
vychoval jedenapadesát violoncellistù.
A jak skvìlých!
Obvykle se v tomto seriálu ptám na vztah zpovídaného
k Ostravì. Tentokrát mám jistotu, e rodilý Košièan je
dnes „ostravak“ jak se patøí, a pøestoe od letoška
konèí svùj oficiální kantorský ivot, má práce jako za
mlada. A to je dobøe. Nevím jak se francouzsky,
slovinsky, nìmecky èi slovensky (pan profesor by
rozumìl) pøeje k narozeninám, èesky to umím, ale
konèím módnì: Happy Birthday - dodateènì k
osmdesátinám i k tìm neuvìøitelným padesátinám!
Pavla Pešatová
P.S. Vùbec jsem nezmínila ceny, které za dobu svého
ivota "mistr" Mìrka získal. Tak jmenuji alespoò jednu:
SENIOR PRIX 2000, udìlenou Nadací ivot umìlce.

DOPORUÈUJEME

Èerná Hora a Bulharsko nejádanìjší
destinace èeských turistù
Poloili jsme øeditelce spoleènosti KOVOTOUR PLUS
Bohdanì Reljièové následující otázky:
Co je hitem letošní sezóny?
Hitem letošní sezóny je dovolená na Jadranu, v Èerné
Hoøe, a to hlavnì dovolená letecky. Vzhledem ke
skuteènosti, e máme v Èerné Hoøe výborné zázemí,
nabízíme klientùm v Èerné Hoøe velmi rùznorodou
dovolenou v hotelích, apartmánech, vilách i
penzionech. K výbìru jsou pro klienty pøipravena
èarovná místa, jako je Boka Kotorská, historická
Budva, tradièní Beèiæi, romantický Sveti Stefan a
oblíbené Sutomore a Ulcinj.
Za jaké ceny si mohou klienti uít dovolené s
cestovní kanceláøí KOVOTOUR PLUS?
Sám slogan naší cestovní kanceláøe nejniší ceny v
ÈR, letecky týden v hotelu *** s polopenzí za 7 990 Kè,
hovoøí za vše. V letošní sezónì mají klienti dokonce
monost cestovat do Èerné Hory ji od 4 990 Kè za
osobu a týden, letecky - napøíklad apartmánové vily v
Budvì.
Ze kterých èeských mìst odlétají vaše charterové
lety?
Kadou sobotu, pondìlí a ètvrtek odlétají charterové
lety z Ostravy, Brna, Pardubic a Prahy.
V posledních letech je stále vìtší zájem o
dovolenou v Bulharsku. Máte Bulharsko také v
nabídce?
Ano, zaznamenali jsme enormní zájem o tuto
nádhernou destinaci a pøipravili jsme pro naše klienty
dovolenou v bulharských letoviscích Primorsku,
Èernomorci, Kitenu, Sozopolu a v Ravdì. Nabízíme
pouze letecké zájezdy s odlety z Ostravy a Prahy s
délkou sedm, deset, jedenáct a ètrnáct dní. Opìt v
mimoøádných cenách od 5 990 Kè/osoba/týden.
Kde si mohou klienti koupit Vaše zájezdy?
KOVOTOUR PLUS sídlí v Ostravì a je èistý touroperátor, který prodává svou dovolenou prostøednictvím více ne jednoho tisíce autorizovaných
smluvních prodejcù v celé Èeské republice. Velkým
hitem je koupì dovolené pøes internet, kde staèí
navštívit naše webové stránky www.kovotour.cz
SLEVA PØI REZERVACI PØES INTERNET !
V pohodlí domova získáte od nás pøi rezervaci zájezdu
pøes internet 3% slevu z ceny zájezdu.
Telefonní kontakty: 596 122 342; 736 630 003
Fax: 596 122 406
E-mail: sekretariat@kovotour.cz
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Èlovìk musí umìt pracovat s lidmi
Velmi solidní manaerské vedení se v ÈSOB Pojišovnì vyplácí
Nová televizní reklama s bobrem
prudce zvýšila známost ÈSOB
Pojišovny na veøejnosti. V oblasti
pojištìní není pouití natolik
kreativního pøíbìhu v ÈR pøíliš obvyklé, je toti velmi
sloité spojit humor a nadsázku s tématikou pojištìní
tak, aby to potenciální klienty neodrazovalo. Spot s
bobrem na lyích natoèil americký reisér Jake Knowles a kameraman Alexander Surkala. V reklamì od
agentury McCann Erickson Prague si zahrál i dvojnásobný olympijský vítìz a svìtový rekordman ve skoku
na lyích Pavel Ploc.
„To jsou samozøejmì informace,
které by mohly
seniory zajímat,“
usmívá se oblastní
øeditelka ÈSOB
Pojišovny v Ostravì Jana Soušková,
„ale co se týèe
s a m o t n é h o
praktického ivota, Jana Soušková, oblastní øeditelka
máme pro nì ještì lepší informace. Jsou z oboru našich
produktù. A u jde o zajištìní úspor proti ivelným
pohromám, krádeím, èi pøímo o investování penìz.“
Není ádným tajemstvím, e v ÈSOB Pojišovnì je
vyšší zúroèení financí, ne v kterékoli bance. Navíc se z
nich neplatí dìdická daò.
„Další moností, jak opravdu dobøe naloit se svými
úsporami, je penzijní pøipojištìní, které je zvýhodòováno pøíspìvkem od státu,“ podotýká Jana
Soušková. „Ale i pro tak banální vìc, jakou je zákonné
pojištìní na starší auta, poskytujeme pøíjemné
pøekvapení v podobì slev. Toté platí pro pojištìní
domácností a staveb, pøièem v pøípadì, e klient má
zájem o více produktù, lze tyto slevy provázat.“
Velkým štìstím se toto provázání slev ukázalo být
pro jednu klientku ve starším vìku, která si pøišla vyøídit
zákonné pojištìní automobilu. V ÈSOB Pojišovnì jí
nabídli, e kdy si k tomu pøidá i pojištìní domácnosti,
dostane slevu. Tomu neodolala a za ètrnáct dnù jí v bytì
prasklo topení.
„Nikdy by jste nevìøili, jakou radost mùe mít
èlovìk, který je vyplaven,“ øíká Jana Soušková se
smíchem. „Za necelou tisícovku pojistného roènì od
nás dostala sedmdesát tisíc a byla jak v Jiøíkovì
vidìní.“
Jen z veselých okamikù se však profese Jany
Souškové neskládá. Jako oblastní øeditelka øídí patnáct
pojišovacích agentù plus kontaktní místo pro okres
Ostravu. „Je to práce nároèná na èas i na zvládání
stresù,“ uvádí, „a èlovìk pøitom musí umìt pracovat s
lidmi, jak s kolegy, tak s klienty. Samozøejmì, e klienti
chodí mnohem více se stínostmi, ne s pochvalami,
ale musím to zaklepat - dosud se mi kadou podaøilo
vyøešit a to k oboustranné spokojenosti mé i našich

Z lidských vlastností si Jana Soušková nejvíce
cení upøímnosti. „Mám dvì dcery a na nich vidím, jak
se upøímnost vyplácí, máme spolu velmi kamarádský
vztah, prostì super. Ne, e by zdravì nekritizovaly, ale
je to pøimìøené vìku.“
Tím, e má ÈSOB Pojišovna zahranièního
vlastníka, patøí k nejvìtší finanèní skupinì v ÈR. Ovšem
v zahranièí je také pojištìna. „V objemu pojistného jsme
ètvrtí v republice a díky velmi solidnímu manaerskému
vedení u nás zisk nekolísá, je stabilní. Proto také
napøíklad zhodnocení penzijního fondu je u nás jedno z
nejvyšších. Ostatnì, kadý si mùe pøijít pro informace
takøíkajíc z první ruky,“ uzavírá Jana Soušková (kontakt:
tel. 596 279 913, mobil 604 294 847).
Jiøí Muladi

x

!PENZIJNÍ

Umíme poradit !
Spoleènost senior pro vás pøipravila
poradnu, ve které mùete konzultovat
všechny vaše problémy, týkající se
pojistných smluv.
Finanèní poradce vám dokáe
analýzou všech vašich smluv sdìlit,
zda-li vaše uzavøené smlouvy jsou
efektivní, zda-li nìkteré pojištìní
neplatíte zbyteènì.

PØIPOJIŠTÌNÍ

Víte e:
- na penzijní pøipojištìní pøispívá stát a to a 1800
Kè/roènì?
- lze z penzijního pøipojištìní vyèerpat bez jakýchkoliv
postihù a 50% naspoøených penìz?
- existuje penzijní fond, kde mùete vkládat a vybírat
mimoøádné vklady?

!STAVEBNÍ SPOØENÍ
Víte e:
- mùete mít více smluv na stavební spoøení?
- ještì mùete navýšit cílovou èástku u starých smluv
se zachováním státní podpory 25% ?
- se chystá zmìna podmínek na stavebním spoøení,
tedy opìt sníení státní podpory?
- po zmìnì zákona se budou moci naspoøené peníze
èerpat jen na bydlení a ne tøeba na dovolenou?

! MAJETKOVÉ POJIŠTÌNÍ

Neplatíte nìkterá rizika zbyteènì (povodeò, záplava)?
Víte kolik vám pojišovna vyplatí v pøípadì škody?
Je vaše spoluúèast pøimìøená?

! INVESTICE - garantovaný úrok
Na poádání bezplatnì provìøíme vaši smlouvu.
Pøipravíme vám dle vašich návrhù a pøání nabídku!
Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18, Ostrava 1
(za Krajským úøadem), 1. patro èíslo dveøí 34
Kadé Pondìlí od 14 do 16 hod.
E-mail: pojisteni@seniortip.cz
tel.: 775 220 067; 775 220 068
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Tvùrèí dílnì docházejí peníze
Pøístupnost všem, bez rozdílu
vìku - to byla hlavní myšlenka, se
kterou Oldøich Pelikán v roce 2004
zakládal svùj ateliér. Do veøejného
projektu však vloil soukromé
peníze. Vyhrál soudní spor s
mlékárnou Kunín, která nezákonnì
vyuívala jeho grafický návrh, a
chtìl, aby tyto finance poslouily
dobré vìci. To se sice stalo, jene…

Ve volných prostorách Èeského
rozhlasu na Šmeralovì ulici ádné
úlevy nedostal, musí platit plné
ekonomické nájemné. Zamítavá
stanoviska mu pøišla také pøi
ádostech o granty. Naproti tomu za
návštìvu v ateliéru platili dùchodci a
dìti zpoèátku korunu za hodinu,
ostatní deset korun. Nyní je
poplatek vyšší, deset a tøicet korun.
Ani tak to ovšem nestaèí ani na
pokrytí nájmu, nato na materiály,
se kterými návštìvníci pracují, nebo
dokonce na mzdu Oldøicha Pelikána, výtvarníka a nìkdejšího
pedagoga na støední umìleckoprùmyslové škole. Jeho pøítel,
psycholog Miloš Míèek, to oznaèil za
velice rafinovaný zpùsob ekonomické sebevrady. „Jsem optimista“
øíká Oldøich Pelikán, „ovšem tento
projekt mì u stál ètyøi sta tisíc korun
a jestli se po finanèní stránce
nezmìní nìco k lepšímu, budu
muset, hodnì zadluený, nejpozdìji
v prosinci skonèit.“
U krátce po zaloení výtvarné
tvùrèí dílny ji zaèali navštìvovat
rodièe s dìtmi, mláde i senioøi. „O
jednoho osmdesátiletého dùchodce
se rodina „starala“ tak, e mu
doporuèovala, a radìji šetøí na
pohøeb a neutrácí za výtvarné
školení, ale ustál to,“ vypráví Oldøich
Pelikán. „Jedna z úèastnic mi také
øekla, e poté, co manel vidìl její
výtvarná díla, zaèal si jí více váit,
vnímat ji úplnì jinak.

Chodí sem softwaroví inenýøi,
studenti i uèitelé a nejednou mají z
vlastní tvorby tak velké emoce, e
se jim koulejí slzy po tváøích.“
Taková èinnost, podle Oldøicha
Pelikána, osvobozuje mysl od
konvencí, protoe na papíøe je
dovoleno vše. Jde o to nabudit lidi,
aby pochopili sami sebe. Pak tvoøí
ze sebe a je to ivé a citlivé. Výbìr
technik je pøitom skuteènì pestrý:
kresba, malba, grafika, design,
modelování, grafika a sochaøství.
Studentka Veronika Telèerová:
„Pøístup pana Pelikána mì oslovil
hned na zaèátku. Snaili jsme se
prostøednictvím obrázku vyjádøit
pocity - vztek, pohodu atd. Vysvìtlil
nám principy zachycení perspektivy, svìtlo a stíny a urèitì jsme se
dozvìdìli mnoho vìcí, ke kterým
bychom se jinak nedostali. Zdaleka
jsem nebyla jediná, kdo z ateliéru
pana Pelikána odcházel naprosto
odreagovaný a v pohodì.“
Podobné nadšení projevila i
Jaroslava Kundratová: „Pùvodnì
jsem mìla zájem zjistit, zda mùj
tøináctiletý syn má výtvarné vlohy.
Nyní, u bez syna jsou návštìvy
ateliéru pro mì vítanou relaxací,
odpoèinkem od bìného stresu a
pøíjemným setkáním s podobnì
ladìnými lidmi. Mohu pracovat v
klidu, tichu, na vysokém stojanu a
na velkém archu papíru, co
dohromady zaruèuje pocit
spokojenosti a vydaøeného díla.“

Lidem, které by tøeba mohlo
nìco takového napadnout, jsi dal
monost výtvarného vyjádøení a oni
zkrátka nezlobí.

Ne nadarmo tomu øíkám artterapie, léèba umìním,“ objasòuje
tvùrce ateliéru. „Navíc, mezi základní lidská práva patøí právo na
tvorbu. Není sice nikomu upíráno,
ale není spoleèností podporováno.
Od pøírody je kadý èlovìk originální
tvùrèí osobností a staèí ho odvést od
snahy napodobovat a pøivést k
vlastnímu vyjádøení sebe sama,“
uzavírá Oldøich Pelikán.
Není náhodou, e má na programu
své tvùrèí dílny heslo:
Umìlec ví, co neumí. Amatér neví,
co umí.
Jiøí Muladi

ATELIÉR PELIKÁN
Tvùrèí dílna pro všechny
Ateliér pana Pelikána - Tvùrèí
dílnu pro všechny, najdete na
ulici Dr. Šmerala 6 v centru
Ostravy - (poblí Èeského
rozhlasu Na Hradbách).
Telefon pro pøípadné zájemce o
lekce kreslení: 596 203 615.

Právì z vydaøených dìl svých
návštìvníkù poøádá ateliér Pelikán
èas od èasu výstavy. V návštìvní
knize k jedné z nich je mimo jiné
napsáno: Oldo, jsi apoštolem nového výtvarného ivota. Díky tobì
moná ubylo v Ostravì a okolí
nìkolik sebevrad, rozvodù, sexuálních deviací a podobnì.

Pan Oldøich Pelikán vyuèuje
kresbu uhlem a køídovými pastely,
modelování, keramiku, sochaøství, malbu, grafiku a design.
Aktuální ceny:
dospìlí platí 30,- Kè za hodinu
dìti 10,- Kè za hodinu.
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Sigmund Freud a nitro èlovìka
Svìtovì proslulý èeský rodák Sigmund Freud spatøil
svìtlo svìta pøed sto padesáti lety ve mìstì Pøíboøe na
Moravì. Zde strávil šastné dìtství, ovšem od pìti let il v
chudých pomìrech ve Vídni, kde byli jeho rodièe odkázáni na
pomoc idovské komunity. Po vystudování medicíny
pracoval nejdøíve na vídeòské psychiatrické klinice a v roce
1886 si zaloil soukromou lékaøskou praxi.
Jeho pravnuèka, kdy jsme se setkaly, se mne zeptala:
„Co myslíte, byla to árlivost, kdy usiloval o to, aby klavír
jeho sestry musel z bytu?“ Odpovìdí jsem si nebyla jistá.
„Moná, e v tom postoji bylo nìco takového pøimixováno,“
øekla jsem, „Sigmund Freud ale rozhodnì nebyl antimuzikální a urèitì se na studium potøeboval soustøedit a hra na
klavír by jej rušila. Ostatnì, byl to on, kdo odstartoval
humánní smìr v psychiatrii.“
Na základì klinické práce s pacientem - a musela v tom
být i geniální intuice - se Freudovi podaøilo proniknout do
pacientova nevìdomí a vynést na svìtlo traumatický záitek,
jen souvisel se vznikem jeho nemoci. Vycházel pøitom ze
základní myšlenky, e pøíèinu mnoha duševních nemocí lze
nalézt v záitcích z dìtství. Pøi komunikaci s duševnì
nemocnými navíc pouíval metodu volných asociací, pøi ní
pacient sdìluje také své sny. Upøesnil té význam sexuality
pøi utváøení lidské osobnosti i pøímý vztah mezi potlaèeným
libidem a projevy hysterie.
Pøednášky a studie o sexuálním pudu vyvolaly ve Vídni
skandál a zpùsobily, e Freud byl v lékaøském prostøedí
dlouhodobì izolován. Dnešní vìda vìtšinu jeho teorií potvrzuje, zvláštì v oblasti nevìdomí, neuróz a významu psychoterapie v ivotì moderní spoleènosti. Psychoanalýza
odstranila mnohá utrpení duševnì nemocných i øadu spoleèenských pøedsudkù a vyzdvihla tvoøivou sloku osobnosti.
Za studia mne zaujaly Freudovy objevné myšlenky, e
jsem zatouila studovat psychologii. Dostala jsem se však k
ní a oklikou pøes studium pøedškolní pedagogiky.

Klášter jako ruina neskonèil
Od pùlky èervence znovu zaèal slouit veøejnosti kostel
svatého Josefa v areálu bývalého kláštera kapucínù ve
Fulneku. Opravy stály pøes tøicet milionù korun, pøièem
zhruba tøetinou pøispìje Evropská unie. Moravskoslezský
kraj dal ze své pokladny jedenáct milionù a ministerstvo
kultury podpoøilo projekt šesti miliony korun. Opravy
probíhaly od bøezna loòského roku.
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KULTURA V KRAJI
Nejrannìjší vìk èlovìka pøedznamenává skuteènì jeho
urèení v dalším ivotì. Právì tehdy toti mají tzv. ivotní facky
a jiná psychická zranìní dalekosáhlý význam. Èasem se sice
èlovìk fyzicky zmìní, ale
hluboko v nitru zùstává stejný.
Mám tøi dìti a také z pozorování mnoha dalších vím, e
tato teorie se praxí potvrzuje.
Letos v kvìtnu se na
poèest stopadesátého výroèí
narození Sigmunda Freuda
konala øada akcí nejen v
mìstech naší republiky, ale i
svìta napø. v New Yorku,
Vídni, Londýnì a dalších. V
našem Moravskoslezském
kraji, na základì ohlasu ji
probìhlých akcí, pøipravila
Spoleènost Sigmunda Freuda
ještì další akce v následujících termínech:
- 2. 10. Krajský úøad Ostrava - vernisá prací výhercù 10.
roèníku mezinárodní výtvarné soutìe "Mùj sen", která si
klade za cíl propagaci velikána našeho regionu - S. Freuda.
Výstava je podìkováním autorùm i pedagogùm za
dlouhodobou spolupráci.
- 14.10. Výstava trojice velikánù našeho kraje - Janáèek,
Freud, Burian v Domì kultury mìsta Ostravy.
Zejména bych však chtìla upozornit na konferenci, která se
uskuteèní ve dnech 20. a 21. øíjna 2006 v Ostravì, ve velkém
sále bývalého kina Vesmír, nyní aule VŠB na Tyršovì ulici, pro
cca 300 lidí. Poøadateli této odborné konference jsou
Spoleènost Sigmunda Freuda a VŠB -Technická univerzita.
Vìøíme, e tématika konference, poøádané na poèest
našeho svìtovì proslulého rodáka psychiatra, vzbudí zájem
nejen lékaøù, psychologù a pedagogù, ale i široké veøejnosti.
Mgr. Marie Šupová
pøedsedkynì Spoleènosti Sigmunda Freuda v Pøíboøe

„V roce 2003 jsme pøevzali tento klášter od státu jako
jednu z nejcennìjších, ale také nejzdevastovanìjších
památek svého druhu na území kraje,“ øíká námìstek
hejtmana Jiøí Carbol. „U rok pøed tím se v novinách
objevovaly titulky jako Klášter ve Fulneku mùe zachránit jen
zázrak. Ale místo toho, aby se klášter svatého Josefa stal
ruinou, stal se symbolem spolupráce na obnovì evropských
kulturních hodnot a koøenù našeho kraje.“
Kapucínský klášter mìl, zejména v minulém století,
pohnutou historii. Bìhem tøísetleté existence pøeil poáry i
války, ale osudnými mu mìla být padesátá léta. V noci na 14.
dubna 1950 byl klášter obsazen StB, øeholní komunita byla
pozatýkána a odvezena k internaci. Bìhem dalších let tu byly
sklady firmy ROMO, Zeleniny i dílny a komplex chátral.
„Rekonstrukce kostela, jen je výjimeènou barokní
památkou u nás, byly provedeny s maximálním ohledem na
jeho historickou hodnotu,“ uvádí Jiøí Carbol. „Po opravách je
pùvodní podlaha kúru i døevìné zábradlí, èást dlaby v
presbytáøi a boèní kapli. Restaurovány byly také møíe v
oknech a dekorativní malby interiéru. Zároveò se do kláštera
vrátil starý zvon. Jeho zvuk je po dlouhé øadì let symbolem
obnovy kláštera a jak u jsem øekl, také obnovy kulturních i
duchovních tradic a evropské spolupráce.“
(di)
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Regionální folk a pohoda
Za podpory Moravskoslezského kraje
a desítky sponzorù uspoøádala Matice
slezská a obec Dolní Lomná ve svém
Národopisném areálu ètrnáctý roèník
Festivalu na pomezí. Tato pøehlídka
folkové, country, bluegrassové,
trampské a jiné hudby se bìhem
uplynulých let stala jedním z
nejznámìjších a nejpohodovìjších
festivalù v rámci celé ÈR.

Diváci si mohli vybrat z bohaté
pøehlídky èeských, ale také slovenských a polských skupin. Mezi nejvíce
ocenìné patøila kapela Divoèel z
Prešova, která pøijela z festivalu
Zahrada, kde získala prestiního
„Krteèka“. Velký úspìch mìla také
praská folková skupina "Pouta" a
samozøejmì známá skupina "Spirituál
kvintet." Krásný folk-rockový závìr
prvního dne patøil skupinì Koòaboj. Po
ukonèení programové èásti pokraèoval
festival country bálem se slovenskou
skupinou Country limit club, a to a do
ranních hodin.

Nejstarší a nejvìtší na Opavsku
Kulturní festival Bezruèova Opava je
ji øadu let nejstarší a nejvìtší kulturní
akcí regionu Opavska, která svým velkorysým pojetím, monotématickým
zamìøením kadého roèníku a objevnou dramaturgií získala v posledních
letech celorepublikové renomé. Letos
v záøí probìhne ji 49. roèník festivalu
pod titulem „Dítì v nás“.
Festival organizuje Statutární mìsto
Opava a jedná se o výjimeènou akci,
která se snaí svým tématem a
jednotlivými poøady (loni to bylo 70
samostatných programových blokù)
obohacovat kulturní atmosféru mìsta.
Festival se vdy snaí pøinášet
zajímavé téma, které oslovuje a
inspiruje pøíznivce umìní, zdravì
provokuje k vymýšlení zajímavých
projektù. Poøadatelé spolupracují se
všemi významnými kulturními institucemi mìsta, jako je Slezské divadlo,
Slezská univerzita, knihovna Petra
Bezruèe, Slezské zemské muzeum,
Matice slezská apod.

Ostravské muzeum -

Minerály k evropské unii
Výstava, která
byla instalovaná
do konce srpna
ze sbírek Moravského zemského muzea v
Brnì, vznikla jako
pøíspìvek ke
vstupu ÈR do EU.
Obsahovala minerály, pocházející ze známých
naleziš zemí Evropy a evropské èásti
Ruska. Návštìvníci mohli v Ostravském
muzeu vidìt vedle sbìratelsky zajímavých kouskù i význaèné rudy nebo
nerosty, typické pro urèité státy èi oblasti
Evropy (napøíklad pazourek z Dánska,
køišál z Alp, nebo rumìlku ze
Španìlska).

Svìtová hvìzda v Katedrále
Boského spasitele
Abyste ocenili hudbu Stephana Micuse,
musíte být jako on: otevøeni svìtu, bez
hudebních pøedsudkù, schopni vnímat
zvuky stejnì jako ticho. I kdy Micus
hraje na exotické nástroje, nepøedstírá
e je Ind èi Afrièan, zachází s nimi po
svém a podobnì jako japonští zenbudhisté si váí jednoduchosti. Jeho
hudba není ádné prvoplánové „ethno",
Micus vytváøí a komorní a vysoce
osobní kompozice.
Souèástí letošního roèníku festivalu
Colours of Ostrava bylo právì vystoupení této „hvìzdy meditativní hudby z
Nìmecka“ Stephana Micuse v Katedrále Boského spasitele v Ostravì.
Pøestoe je Evropan, jeho hudební
tvorba dýchá pøedevším hudebními vlivy jiných ne evropských kultur. Po øadu
let il v Japonsku a Indii a stal se velkým
sbìratelem všech moných nástrojù z
celého svìta, které velmi dùmyslnì
vyuívá ve svých nahrávkách.
Poté, co objevil indickou hudbu, odjel
studovat sitar pøímo do Indie, kde il tøi
roky v rodinì svého uèitele. „Musel jsem
po tøi roky kadý den osm hodin cvièit,
potøeboval jsem spoustu disciplíny, ale
na druhou stranu jsem byl velmi
šastný,“ vzpomíná na své zaèátky
Micus.
Pátý roèník multiánrového festivalu
Colours of Ostrava se uskuteènil ve
dnech 20. a 23. èervence 2006.
Hlavním dìjištìm pøehlídky byl, stejnì
jako v posledních dvou roènících,
osvìdèený Slezskoostravský hrad s
pøilehlým podhradím a za øekou leící
areál výstavištì Èerná louka.

Mezinárodní hudební festival
Janáèkovy Hukvaldy
Do svého tøináctého roèníku vstoupil
festival 1.èervence a skonèil 13.srpna.
Zahajovací koncert patøil houslistce
Martinì Baèové a klavíristovi Alexandru Starému, duu, které v letošním roce
vystoupilo na Mezinárodním hudebním festivalu Praské jaro.
Martina Baèová byla v záøí 2002
jmenována sólistkou Janáèkovy
filharmonie Ostrava a v souèasné
dobì studuje ve tøídì prof. Zdeòka
Goly na Institutu pro umìlecká studia
Ostravské univerzity.
Tìšínské divadlo pøivezlo na festival
èinoherní muzikál „Jedna noc na
Karlštejnì“, která má pro tento soubor
takøka symbolický význam. „Nocí na
Karlštejnì od Jaroslava Vrchlického
zahájilo divadlo pøed šedesáti lety 6.
øíjna 1945 svoji èinnost. Právì proto, a
nejenom proto, má tato inscenace
pøedstavovat vrchol sezony,“ uvádìjí
divadelníci.

Z komorních souborù zavítalo na hrad
Hukvaldy Wallingerovo kvarteto, které
vzniklo v roce 1986 a rok poté zvítìzilo
v soutìi Beethovenùv Hradec. Na
umìleckém rùstu tohoto tìlesa se
významnì podílel èlen Smetanova
kvarteta Lubomír Kostecký. Z jeho
úspìchù lze vzpomenout cenu Prix
Espace 2 a speciální uznání na soutìi
ve francouzském Evianu. V dnešním
sloení hraje od roku 1990 a pøedstavilo se v koncertních sálech Evropy,
Ameriky, dokonce i Afriky.
Festival kadoroènì uvádí také operní
pøedstavení, kterým byla tentokrát
osvìdèená Prodaná nevìsta Bedøicha
Smetany, v podání souboru Slezského
divadla z Opavy. Souèástí pøehlídky
byl rovnì koncert Gabriely Jílkové se
svými hosty a cimbálovou muzikou
Javory Hany a Petra Ulrychových.
Festivalová pøehlídka u tradiènì
pøilákala návštìvníky nejen svými
pùsobivými prostory hradu na Hukvaldech, ale rovnì øadou mladých
talentovaných, jako i osvìdèených
interpretù, operních i èinoherních
pøedstavení a dalších akcí.

INZERCE
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Stárnu, stárneš, stárneme!
At¡chceme èi ne, èas neúprosnì
bìí a stoupající vìk pøináší s sebou
zákonitì zmìny v našem organismu
a to pøevánì k horšímu nikoli k
lepšímu
Vìk 60 a 65 let se povauje za
zaèátek stáøí, ale mnohdy u mnohem døíve nás na nì upozorní slábnoucí zrak, event. sluch. Stárnutí je
ale proces individuálnì velice
variabilní. V kategorii vìku jsou
urèující dva zásadní pojmy: a to vìk
kalendáøní, na nìm nic nezmìníme, je to údaj z našeho rodného listu
a pak rozhodující vìk biologický, s
ním se to má jinak. Èlovìk jej vìtšinou ovlivòuje sám svým chováním a
zpùsobem ivota u od mládí a tak
pak mùeme potkat padesátileté
starce a sedmdesátileté mladíky.
Zákonitì však pøináší zvyšující se
vìk v tìle významné zmìny.
Nejpatrnìji se mìní sloení organizmu ve smyslu úbytku svalové
tkánì a poklesu svalové síly.
Hmotnost má proto mírnì sestupnou tendenci, a zde bychom si mìli
uvìdomit význam pohybu a tìlesného cvièení pro udrení pøimìøené
svalové hmoty. Dále se zmenšuje
také obsah tìlesné vody, co zpùsobuje, e kùe je ménì pruná a vláèná, stává se tenkou a zøasenou.
Zároveò s tìmito zmìnami dochází
k úbytku kostní tkánì a èlovìka
ohrouje osteoporóza.
Ménì nápadné, ale o to nepøíznivìjší jsou zmìny ve výmìnì
látkové, které spoèívají napøíklad.
ve smyslu menších energetických
potøeb. Statistické údaje hovoøí o
sníení základního metabolizmu a
o 20%. Mìli bychom tedy sníit
pøíjem potravy, ale el, s vìkem se
mìní i vztah k jídlu.
Mnoho seniorù ztrácí s vìkem
své dosavadní zájmy a jejich zbývajícím zájmem se èasto stává jídlo,
v nìm, s rukou na srdci máme
nejradìji dobroty pìknì mastné a
sladké. Dùsledkem pak je stoupající obezita (ivná pùda pro
diabetes 2.typu), ohroující hlavnì
naše periferní i srdeèní a mozkové
cévy, (atheroskleróza), o vysokém
krevním tlaku nemluvì.
Pomalu pak, také se stoupajícím
vìkem, nastupují degeneratívní
zmìny kloubních
chrupavek

(osteochondroza) i kostí, slábne
imunitní systém a stáváme se
náchylnìjšími k infekèním nemocem.
Choroby probíhající ve stáøí,
mají své zvláštnosti. Èasto probíhají atypicky - napøíklad vyznaèují
se tím, e nìkteré, pro danou
chorobu typické projevy zcela chybí
nebo jsou málo výrazné, napø.
zánìtlivé onemocnìní probíhající
bez teplot nebo bezbolestný prùbìh
srdeèního infarktu.
Jinou zvláštností je polymorbidita, tzn. souèasný výskyt více
chorob najednou.Ve stáøí pøistupuje
ještì další riziko a to pøedpisování a
uívání lékù. Svìtová zdravotnická
organizace doporuèuje ve stáøí pøedevším minimalizaci a individualizaci podávání lékù. Bohuel setkáváme se spíše s tím, e pacient
uívá velké mnoství lékù a tuto
situaci komplikují ještì i léky volnì
prodejné. Pøi nadmìrném uívání
lékù mùe pak dojít i k poškození
jater a ledvin, orgánù, které odstraòují metabolické zbytky lékù z tìla.
Existuje však i opaèný pól, pacienti,
kteøí odmítají veškeré léky. Zde je
tøeba si uvìdomit, e neléèená nemoc mùe napáchat velké škody.
Shrneme-li to tedy: s vìkem
klesá naše tìlesná výkonnost a té
výkonnost nervového systému, hùøe se pøizpùsobujeme novým podmínkám, hùøe si pamatujeme,
nemáme valnou chu jít do nového.
Ale do nìèeho nového bychom se
pøece jen mìli pustit hned. A co by
to mìlo být? Zaènìme hýèkat své
tìlo a svou mysl. Dopøejme tìlu
pravidelnou zdravou výivu a
dostatek pohybu a ve své mysli
rozšiøme prostor pro pøíjemné a
radostné duševní pochody. Prostì,
zaènìme se mít rádi. A proè to? No
pøece abychom sniovali svùj biologický vìk a ještì dlouho nemuseli
být nikomu na obtí.
MUDr. Blanka Malá
CENTRUM POMOCI
ONKO - AMAZONKY
adresa: Ostrèilova 19, Ostrava 1
návštìvní doba: pondìlí a úterý
10 - 12 hod., støeda 14 - 16 hod.
tel. 595 136 383 se záznamníkem,
email: onko.amazonky@volny.cz

ZDRAVÍ, RELAXACE

Dùleitá je prevence

Amazonky byly podle báje eny,
které si v dávné dobì uøezávaly prs,
aby mohly pevnì dret luk a tak lovit
zvìø. I v dnešní dobì musí eny
projít podobným operaèním zákrokem, není to však z dùvodu
obivy, ale pro jejich zdraví.

Týká se to tìch, u kterých byl
diagnostikován karcinom prsu. Po
tomto zjištìní musí projít nároènou
léèbou, t.j. operací, ozaøováním,
pøípadnì chemoterapií. e je to krutá nemoc, a neménì pøíjemná je i
léèba,to vìdí "AMAZONKY", èlenky
ostravského obèanského sdruení.
Vzniku sdruení pøedcházela
potøeba a chu pacientek se pravidelnì scházet a pøedávat si
zkušenosti. Poznaly samy na sobì,
jak je dùleité hovoøit o svých pocitech, psychicky se podporovat.
Vycítily, e vzájemné pøedávání poznatkù a zkušeností je nenásilným
krokem k cestì za zdravím. Vyplnily
tak urèitou mezeru, sluby poskytované zdravotním systémem se
toti zamìøují jen na základní
lékaøskou péèi, neøeší pocit osamìní, vyøazení za spoleènosti a otázku
dalšího uplatnìní.
Sdruení nabízí svým èlenkám
mnoství hodnotných programù.
Dùleité jsou i ozdravné pobyty.
Díky pøednáškám a besedám
získávají poznatky o chorobì,
zdravém ivotním stylu a formují si
také své osobní postoje k ivotu.
Velký dùraz je kladen na
prevenci, aby se pøedešlo pozdnímu odhalení choroby a následnému nákladnému léèení. Jak je
prevence dùleitá poznáváme v
našem Centru pomoci. Rakovina je
nemoc, které se bojí kadý. Kdy ji
pøijmeme, dá se s ní proít velmi
kvalitní a radostný ivot.
Ludmila Váchová
pøedseda obè. sdru.
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Klub dùchodcù pøi Mìstském úøadì v Pøíboøe
Pøíborské námìstí - ètvercový pùdorys je ohranièen
pùvabnými mìstskými domy, které jsou ze tøí stran
lemovány podloubím - však tu také ostravská televize
nejednou natáèela zajímavá zákoutí…

Foto ze zdaøilého zájezdu po západoèeských lázních
Autorka snímku: Vlasta Macošková

Na dolním rohu námìstí je kašna - socha Hygie tu
gracióznì shlíí na skupinky lidí zralého vìku, kteøí
kadý všední den dopoledne a jednou týdnì i odpoledne smìøují do jednoho z tìchto honosných mìšanských domù. Zde v pøízemí má toti své sídlo "Klub
dùchodcù pøi MìÚ v Pøíboøe." Témìø 200 èlenù tohoto
klubu se zde støídavì schází k popovídání si se svými
pøáteli. Nahlédnutí do podrobné zprávy o èinnosti za
uplynulý rok mi potvrzuje, e prùmìrná denní návštìvnost klubu èítá 34 osob. „Výbor klubu pro své èleny
zajistil 18 akcí, z toho 12 zájezdù za poznáním
kulturních památek, 4 akce posezení v klubu pøi
specialitách a 2 akce spojené s velikým úklidem prostor
v klubu...“ uvádí pøedseda klubu pan Vyvial, pro kterého
bylo organizování akcí pro klub po dlouhou dobu
velkým koníèkem. Nyní ze zdravotních dùvodù pøedal
tento štafetový kolík mladším. Organizaènì zabìhnutý
chod klubu jistì usnadní novým osobnostem v èele
zdárnì pokraèovat v zajišování bohaté klubové
èinnosti. Zajímalo mì, co stojí za tak vysokou
návštìvností klubovních prostor.
Vyuila jsem tedy pozvání k osobní návštìvì.
Pøivítala mì vùnì kávy a pøívìtivé pozvání èlenek
klubu, které dnes „mají slubu“. Poèkám, a si
pøítelkynì u stolu vymìní nové recepty na aktuální
jahodový koláè a ovocnou buchtu, dozvím se o
monostech získání pøíspìvku pro eny, které ovdovìly
pøed rokem 1996, poslechnu si záitky z výletu do
Francie a mnoho dalších informací...
Koneènì se dostávám k jádru vìci. Obracím se na
své spoleènice se zvìdavou otázkou: „Co vás sem láká,
co vás donutí opustit pohodlí domova a pøijít sem do
klubu?“ „ Já jsem sama, manel mi umøel. Kdy je mi
doma smutno, pøijdu tady do klubu mezi své pøítelkynì
a vrstevnice, vymìníme si rady, recepty, postøehy,
stezky, popovídáme si a rozejdeme se spokojenì za
svými povinnostmi…“

Pøidává se další z pøítomných: „Co ja mou øec, co ja
pozoruju, tak je dùleite, kdy naši lude navštivja ty, keøi
zustali uplnì sami a su tøeba nìmocni, nìmou u sami
pøiji mezi nas do klubu… Kdy nìgdo nìma vùbec
nikoho, tak na nim je vidì, jak je rad, e si na nìho gdosi
vzpomnìl… Nìkeremu je uplnì do breku od radosti, e
mu pøišli povinšova, povykládat si s nim, e na nìho
nìzapomìli…“ " A vemtì si ensku, aby se sebrala a šla
sama do hospody… A tu se moe sejit se svojimi
kamarádkami. Jak se øika, dobra rada nad zlato…
Èlovìk se tu ledacos dozvi. Kdo je sam a je mu smutno,
tak se tu potìši…"
A na závìr se ozve pragmatické „A kde bychom
dostali kávu a èaj za ètyøi koruny?“ I toto je v dobì volné
tvorby cen pro mnohé seniory dùleité hledisko.
Cestou z klubu se ještì nezapomenu zastavit u
pøítelkynì, její tatínek za svého ivota zde do klubu rád
a pravidelnì docházel. Ptám se: "Co si myslíš ty, co ho
sem lákalo?" "Urèitì to spoleèenství vrstevníkù, pøátel,
spolupracovníkù," odpovídá. "Doma jsme si také popovídali,ale byl to pøece jen rozdíl jedné generace," dodala.
Nezbývá ne ètenáøùm „SeniorTipu“ popøát také
takovýto pøíjemný prostor pro pravidelné pøátelské
setkávání.
Marie Šupová, Pøíbor

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 také
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.)
Všichni zúèastnìní mají 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 el. pošty
Inf.o kurzech: tel.è. 603 930 321, 606 411 643
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Setkání s opravdovým hrabìtem
Pøiznám se, e nevím kolik lidí
„modré krve“ v našem regionu ije.
Pøed lety jsem se sešla jako
hlasatelka s panem biskupem z
rodiny šlechtických Lobkowitzù, dokonce jsem si tenkrát troufla ho
zpovídat jaké e šaty si oblékla jeho
maminka k slavnostní pøíleitosti
otevírání ostravského sídla a jaký
tam bude mít nábytek. S tímto
potomkem šlechtické rodiny se jistì
mnozí setkáváte v katedrále, ale i na
veøejnosti, tøeba na koncertech i
leckdy v divadle na pøedstaveních.
S panem hrabìtem Pálffym je
setkání sloitìjší, pokud zrovna
nepatøíte mezi souèasné nebo
bývalé zamìstnance firmy Borsodchem MCHZ, s.r.o. v Ostravì. Právì
tomuto podniku Ing. Alexander
Pálffy úspìšnì øediteluje a na své
pracovníky, i na ty v dùchodu, nedá
dopustit. Asi i proto pøijal pøed
prázdninami pozvání seniorù do
klubu Atlantik k pøednášce s
diapozitivy o „své“ fabrice.

Musím øíci, e víc ne chemická
výroba, èi její dopady na ivotní
prostøedí, mne zajímala osobnost
pana øeditele (docela roztomile
míchá èeštinu se slovenštinou), a
tak jsem pøedtím prolistovala svou
kníku z dìtství. Jmenuje se
„Povìsti slovenských hradù a
zámkù“ a díky ní jsem byla
pøipravena pana hrabìte zpovídat
hned po té, co pøednáška skonèila:
Znáte historii svého rodu?
Náš rod existuje mnoho století, byli
to zámoní šlechtici, jen letmo
jmenuji z našeho bývalého majetku
pohádkový zámek Bojnice, èi hrady
Smolenice, Èabrad - bylo jich více,
asi bych si na všechny tak rychle
nevzpomnìl. Pøedkové spravovali
svá panství, byli vzdìlaní, milovali
umìní, zkrátka byli to aristokrati
kadým coulem.

A pøišla má chvíle, èetba dìlá divy i
s èlovìkem, který byl vzdìláván
komunistickým školstvím...
Pane øediteli víte, e zakladatel
Vašeho rodu podle povìsti
nebyl pùvodnì šlechticem?
(kníku nezná, tváøí se trochu
udivenì a já mohu pouèovat.)
Nìkdy v 17.století byl poøádán na
Smolenicích hon. Páni štvali mohutného jelena, který se pøed nimi
a smeèkou psù zachraòoval skokem ze skály. Pod ní zrovna jel
povoz, v nìm sedìl slovenský uhlíø
Pavel s jediným synkem. Zchvácený jelen dopadl na vùz a poranil
chlapce. Smolenický pán se o
neštìstí dovìdìl, pracovitého
uhlíøe i se synem pozval na hrad, a
protoe sám nemìl potomky,
odkázal posléze hrad, majetky i
tituly onému uhlíøskému klukovi.
A jméno PÁLFFY? Znamená z
maïarštiny Pál fia, t.j Pavlùv syn.
Ten jelen, který to všechno vlastnì
zpùsobil, zùstal ve znaku rodu.
Pane øediteli, prý máte rád eny,
nejen ty krásné, ale hlavnì pracovité, citlivé, komunikativní.
To je asi dùvod, proè jsem se do
dnes neoenil, a pak na Slovensku
nebyly restituce, zámky ani hrady
mi nevrátí, take nemám zatím
místo pro onu povìstnou kolébku..
Mám tedy dost èasu vìnovat se
napø. výrobì anilinu a dbát o to,
abychom v továrnì nezpùsobili
nìjakou havárii, která by udìlala ve
mìstì neplechu.

Byla jsem zvìdava jak vypadají
provozy vedené potomkem uhlíøù a
jela se tam podívat. A koukala jsem
opravdu pøekvapenì. Nápaditì barevné fasády budov, sestøíhané
trávníky, upravené zastávky veøejné
dopravy, místo komisních vrátných s
pistolemi u boku sympatická dívka v
recepci, na chodbách výstava
obrázkù dìtí z nedaleké školy.
A ještì nìco! Jejich senioøi jsou
bráni jako kdyby stále ještì pracovali. V Borsodchem MCHZ na nì
rozhodnì nezapomínají.
Asi více továren by mìlo být
vedeno opravdovým hrabìtem,
mimochodem majitelem titulu
"Manager roku 2004". Vdy i platy
zamìstnancù jsou nadstardní, jak
jsme se dovìdìli na pøednášce v
Atlantiku.
Pavla Pešatová
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Seniory nadchly Malé Karpaty, Bratislava i
sídla rodù Pálffyù
Zájezd do Bratislavy a Malých Karpat, s návštìvou
hradu Èervený kameò a zámku Smolenice, absolvovali
èlenové Klubu seniorù BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Prvním cílem na trase plné zajímavých míst byl vrchol
hory Bradlo, na nìm se tyèí mohyla k uctìní památky
Milana Rastislava Štefánika, jednoho ze zakladatelù
Èeskoslovenské republiky. Z pøekvapivì rozlehlé stavby
z travertinu, ve stylu indického mauzolea, se pøed všemi,
kdo v poledním horku vystoupali a na vrchol, otevøel
malebný pohled do slovenských rovin i do zelenì
karpatské vrchoviny. ivot jedné z nejvýznamnìjších
osobností èeskoslovenských dìjin i Štefánikovu
tragickou smrt pøi pádu letadla u bratislavského letištì
pøipomnìl úèastníkùm zájezdu pøedseda Klubu seniorù
Ing. Miroslav Knopp, který byl také zasvìceným a
nadšeným prùvodcem výpravy Bratislavou.
Slovenské hlavní mìsto se na jedné stranì stává
moderní metropolí s výstavnými mrakodrapy a velkolepì
øešenými rychlostními komunikacemi, na druhé stranì je
jeho upravené a èisté historické centrum s opravenými
fasádami domù a mnoha pohostinnými zahrádkami pøed
kavárnami a hospùdkami neodolatelným, pøívìtivým
lákadlem turistù.
Pìší procházka Bratislavou pøi teplotì okolo tøiceti
stupòù nad nulou byla sice fyzicky nároèná, pøesto však
po ní zvládli témìø všichni úèastníci zájezdu ještì výstup
na Dìvín. Na vrcholu centra Velkomoravské øíše byli
odmìnìni pohledem do krajiny s majestátným
veletokem Dunaje a jeho soutokem s Moravou. Zatímco
ceny za obèerstvení v bratislavském centru vypovídají o
èilém turistickém ruchu a blízkosti Vídnì, pod Dìvínem
se mohli všichni osvìit za sumy celkem pøijatelné.

Bratislava - pohled na hrad

Pohostinnou støechu nad hlavou jim po prvním
perném dnu poskytla Harmónie u Modry, v centru
malokarpatského vinaøského kraje. Také obec Modra se
pøedstavuje návštìvníkùm jako velmi sympatické místo.
Øada památek a pomník v nadivotní velikosti jim
pøipomíná vùdèí osobnost slovenského obrozeneckého
hnutí, revolucionáøe Ludovíta Štúra, který zde strávil
posledních osm let svého ivota a je pochován na
místním høbitovì. Dnešní turisté zamìøují v Modre svou
pozornost i na tradièní modranskou keramiku a
oblíbeným suvenýrem je rovnì lahodné víno.

K známým památkám Slovenska patøí hrad
Èervený kameò. Roènì ho navštíví na dvì stì tisíc
turistù a do letošních statistik bude zapoèítána také
témìø padesátièlenná výprava Klubu seniorù.
Rod Pálffyù, jemu nemovitost a do roku 1945
patøila, pøipomíná v rùzných podobách se opakující
erb s bílým jelenem a zlomeným kolem i Pálffyho
káva, kterou nabízí hradní kavárna. Komnaty hradu
jsou zaøízeny nábytkem z rùzných evropských dílen a
vyzdobeny mnostvím obrazù, zrcadel, lustry a
kachlovými kamny. Èervený kameò je pozoruhodný
také svými rozlehlými sklepy se znaènou výškou
stropù, které jsou údajnì nejvyšší ve støední Evropì.
Rodu Pálffyù patøila v minulých staletích také
Smolenice. Jako kongresové centrum Slovenské
akademie vìd ije dnes zámek velmi rušným ivotem,
jeden odborný kongres zde støídá druhý. Veøejnosti se
otevírá jen v prázdninových mìsících, ale díky
vstøícnosti provozovatele si jej mohli prohlédnout i
senioøi, které navíc pozval generální øeditel Ing.
Alexander Pálffy ke spoleènému stolu na hody s
peèenými husami, lokšemi a bílým vínem z Pezinoku.

Hrad Èervený kámen

Na nádvoøí ve Smolenici

Poslední zastávkou na putování
Slovenskem byl
poutní chrám v Šaštínì, kde úèastníci
zájezdu obrátili svou
pozornost od materiálních poitkù k
hodnotám duchov- Šaštín
ním. Vznik basiliky
sahá a do roku 1736, kdy zaèali tehdejší basiliku
spoleènì s pøilehlým klášterem stavìt øeholníci
svatého Pavla - pavlíni. Dnes je klášter i basilika ve
správì Øádu salesiánù.
Pøes velkou nároènost dvoudenní cesty, k ní
pøispívaly vysoké teploty, byli její úèastníci natolik
svìí, e si v autobuse na zpáteèní cestì ještì s chutí
zazpívali.Zájezd se podle mínìní jeho úèastníkù velmi
povedl. Všichni ocenili zájem souèasného vedení
spoleènosti o bývalé zamìstnance a péèi, kterou jim
vìnuje. Obzvláštì dìkují generálnímu øediteli Ing.
Alexandru Pálffymu za mimoøádnou osobní pøízeò.
Moná i vy navštìvujete známá i neznámá místa.
Podìlte se také se ètenáøi o své záitky. Ne všichni
mají to štìstí cestovat.
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Víme jak budeme varováni pøi hrozbì nebo vzniku mimoøádné události ?
Trvalá existence rizik, ohroující ivoty a zdraví
obyvatelstva a jeho majetek, vyaduje zøízení a
provozování systému umoòujícího varovat pøed
hrozícími nebo ji vzniklými mimoøádnými událostmi a
krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísòové
informace. Jde o souhrn organizaèních, technických a
provozních opatøení zabezpeèujících vèasné pøedání
varovné informace o reálné hrozící nebo ji vzniklé
mimoøádné události, vyadující realizaci opatøení na
ochranu ivotù a zdraví obyvatelstva kraje.

Vèasné a správné provedení varování a
následného tísòového informování je jednou ze
základních podmínek úspìšné realizace opatøení na
ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánù
krizového øízení s ohroeným obyvatelstvem. Pro
zabezpeèení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován “Jednotný
systém varování a vyrozumìní.“
Za základní zpùsob varování obyvatelstva je
povaováno vyhlášení varovného signálu. K
prostøedkùm varování patøí poplachové rotaèní
(motorové) sirény, elektronické sirény a místní
informaèní systémy s vlastnostmi elektronických sirén
(napø. obecní rozhlasy). Jedná se o zaøízení schopná
odvysílat stanovené zvukové varovné signály a verbální
informace. V našem kraji je k zabezpeèení varování
obyvatelstva vyuíváno 176 elektronických sirén, 450
rotaèních sirén a 13 místních informaèních systémù
(obecních rozhlasù). Jejich spuštìní je mono provádìt
dálkovì z vyrozumívacích center nebo místnì.
Elektronické sirény, jako nejmodernìjší prvky
varování, mají schopnost odvysílat akustické signály,
reprodukovat 7 pøednastavených verbálních zpráv z
pamìti zaøízení, poskytovat tísòové informace napø.
prostøednictvím vestavìného mikrofonu. Elektronické
sirény jsou konstruovány tak, aby byly funkèní i po
výpadku elektrické energie, a to po dobu minimálnì 72
hodin. Rovnocenný význam mají i místní informaèní
systémy, které zabezpeèují nejen varování pøi
mimoøádných událostech, ale i informování obyvatel
orgány místní samosprávy.

Území kraje je pokryto z 85% varovným signálem
vysílaným z rùzných druhù sirén a místních rozhlasù,
pøièem nejsou pokryta pouze neobydlená území.
K zabezpeèení plošného informování a varování
obyvatelstva pøi vzniku mimoøádné události budou dále
vyuívány hromadné sdìlovací prostøedky, pøedevším
regionální rozhlasové a televizní vysílání, ale i další
vyrozumívací prvky jako mobilní telefony, internetové
stránky HZS, telefonické a faxové zprávy.
Pøi hrozbì nebo vzniku mimoøádné události je
vyhlašován signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o
kolísavý tón sirény trvající 140 sekund. U elektronických sirén a místních rozhlasù je signál doplnìn o
informaci upøesòující druh ohroení.
Pro organizaèní, technické a provozní zabezpeèení varování a vyrozumìní jsou vytvoøena vyrozumívací centra. Prostøednictvím tìchto center realizují
obsluhy systému poadavky na varování. Centra jsou
umístìna na operaèním a informaèním støedisku IZS
kraje v rámci Centra tísòového volání Ostrava, na
Krajském øeditelství HZS Moravskoslezského kraje a
na pracovištích operaèních støedisek územních odborù
HZS Moravskoslezského kraje. Prostøednictvím tìchto
vyrozumívacích center lze dálkovì ovládat sirény a
místní rozhlasy na daném území.
K ovìøování provozuschopnosti systému varování
a vyrozumìní je provádìna kadou první støedu v
mìsíci vdy ve 12 hod. akustická zkouška. Jedná se o
trvalý tón sirény po dobu 140 sekund. O této skuteènosti jsou obèané informování z hromadných sdìlovacích prostøedkù.
Josef Brettschneider
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Pøíštì : Naše èinnost po varovném signálu
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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 byly odevzdány
jiným. V rubrice „Váš pøíbìh“ se snaíme zabránit této
ztrátì. Spolu s vámi chceme popisovat dìjiny všedního
dne obyèejných lidí od dìtství, pøes poznávání svìta k
podmínkám ivota a práce, a po pøekáky, které bylo
potøeba pøekonávat. Tìšíme se na obálky, oznaèené
heslem „Váš pøíbìh“. Do jednoho „pøíbìhu“ se teï s
námi pøeneste…

Setkání se vzácným èlovìkem
U pøíleitosti 120. výroèí narozenin a 22. výroèí
úmrtí seniora èeských hercù Františka Kováøíka bych
chtìl vzpomenout na osobní setkání s tímto vzácným
èlovìkem.
Koncem prosince roku 1976 bylo v pøíloze jednoho
deníku uvedeno hercovo vyprávìní. František Kováøík,
tehdy ji 90letý, se v èlánku vyznal ze svého hereckého i
ivotního údìlu. Uvádìl, e vdy v ivotì mìl radost i z
malé, nenápadné rolièky. Proè by ji nemìl hrát, vdy
hodnì lidí hraje jen malé role, a pøesto na nich stojí
svìt. Jeho otec, kameník, øíkával:" Kdy budeš slušný
èlovìk, tak se mezi lidmi udríš, a kdy nebudeš, tak holt
to odneseš."
Mìl rád lidi tvrdé práce - horníky a hutníky. Èasto
jezdil mezi nì do Kladna. Ve svém vyprávìní tenkrát
uvedl - „strašnì rád bych se ještì podíval i do Ostravy,
mezi své chlapce. Vysoká pec, to je vesmír s hvìzdami.“
Pracoval jsem tehdy ve vítkovickém vysokopecním
závodì. Po pøeètení èlánku jsem byl, ke splnìní jeho
pøání,vedením závodu povìøen panu Kováøíkovi napsat
pozvání k návštìvì. Za nìkolik dnù pøišel dopis psaný
jeho synem v tom smyslu, e tatínek byl velmi potìšen
pozváním, a e je velmi rád pøijímá. Pak následovaly
dva dny, které vìtšinou strávil v závodì mezi „svými
chlapci“, na odlévárnách vysokých pecí, kde se
zanícením pozoroval odpichy surového eleza, na
velínech, v dílnách a dalších pracovištích. Slova uznání
tohoto skromného èlovìka kadého vzala u srdce.
Po ukonèení návštìvy závodu se mi dostalo té cti,
e jsem mohl herce doprovázet na jeho zpáteèní cestì
do Prahy. Cesta se pro mne stala záitkem, který si stále
pøipomínám. Pøed odjezdem ještì pobyl krátce v naší
rodinì jako host, kde mu manelka pøipravila malé
obèerstvení a také nám napsal pìkné podìkování.
Pak u zaèala nezapomenutelná cesta, kdy
vyprávìl o svých divadelních a filmových rolích a
záitcích, o svém bohatém ivotì.
Podìlím se vzpomínkou o nìkteré postøehy a
dojmy z této cesty. Miloval naši krásnou èeskou zem.
Proto se po zkušenostech z ochotnického divadla v
Americe, kde divadelní spoleènost hrála pro èeské
krajany, vrátil pøed 1. svìtovou válkou zpìt domù, aby
mohl radost rozdávat lidem ve staré vlasti.

Vysvìtlil, proè nechtìl letìt letadlem do Ostravy takto:
"Kdybych sedl do letadla, tak po pùlhodinì jsem v
Ostravì a nic bych nevidìl. Pøi jízdì autem mohu
kdekoliv zastavit a pokochat se krásou naší krajiny.“
O jeho skromnosti a postoji k ivotu svìdèí i to, e
nerad pouíval titul národní umìlec, který mu byl
propùjèen. Dodával, e on je jen herec a toto povolání
uvádìl za svým podpisem.
Jeho skromnost se projevila i cestou, kdy mì
poádal, abychom nìkde zastavili k malému odpoèinku
a obèerstvení. Navrhl jsem mu hotel, co odmítl s tím,
e se spokojí pouze s obyèejnou restaurací. Pøi
zastávce byl ihned obklopen štamgasty, kteøí ho
poznali z tehdy právì uvedeného populárního filmu
„Mareèku, podejte mi pero!“ a chtìli mu splnit kadé
jeho pøání. Probìhla neplánovaná autogramiáda, pøi
které mìl pro kadého vlídné slovo.

František Kováøík ve slavném filmu, který se svými
prùpovídkami zapsal do pamìti vìtšiny divákù Mareèku podejte mi pero...

Uvádìl, e svou vitalitu si udruje ve svých letech
manuální prací na své chatì na Karlštejnì.
Za velké umìlce povaoval František Kováøík
charakterní herce - napøíklad Jaroslava Marvana,
Josefa Kemra, Jozefa Krónera a další...
Øíkal, e mu pomìrnì èasto ještì volají z televize
nebo rozhlasu, e pro nìj mají malou roli, aby ji vzal.
Odmítal se slovy „vdy u jsem tak starý, e vám pøi
natáèení nebo nahrávání umøu, budete mít jen škodu“.
"Ale, kdy nedají jinak, tak pøikývnu. Pak si øíkám ty
starý blázne co jsi to zase slíbil. Ale v duchu mám
radost, e i v tomto vìku mohu být ještì uiteèný."
Bydlel v bytì na poschodí v jednom vinohradském
domì s dcerou a patnáctiletou vnuèkou. Mnoho vìcí si
však zajišoval sám, aby, jak uvedl, byl co nejménì
odkázán na pomoc jiných. „Díky našemu konzervárenskému prùmyslu se stravuji sám“ dodal.
Z mnoství postøehù jsem vybral pouze nìkolik,
které mi poskytly obraz o charakteru tohoto vzrùstem
malého, ale duchem, láskyplností a lidským pøístupem
velkého èlovìka - Františka Kováøíka, herce.
Ing. Jiøí Petráš
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Vyzýváme k ostraitosti !
Tímto èlánkem bychom chtìli
vyzvat všechny seniory, mue i eny
k vìtší ostraitosti. Patøíte k okruhu
osob, které mohou být ohroeny
více ne jiní.
Terèem pachatelù jsou vìtšinou
lidé ve vìku nad sedmdesát let,
èasto se zdravotními obtíemi,
obèané s velkou dávkou dùvìøivosti.
Zlodìji vyuívají jejich sníené
pohyblivosti a skuteènosti, e se tito lidé zøídka dostanou do
velkých nákupních støedisek, kde je moné nakoupit rùzné
zboí do domácnosti.
Pøicházejí s prodejem napøíklad revmatických dek,
ortopedických matrací, polštáøù, nerezového nádobí, pøíborù,
kuchyòských noù, povleèení nebo koeného obleèení apod.
Podvodníci, kteøí se dùvìøivým lidem vnutí do bytu, nechají
vyzkoušet tyto vìci, napøíklad zabalí èlovìka do deky, a si
vyzkouší a zjistí její úèinky a mezitím prohledávají byt. V
nìkterých pøípadech zboí tito obchodníci skuteènì
prodávají, ale vìtšinou za mnohem vyšší cenu, ne je v
obchodní síti bìné. Jindy nabídku vìcí pouívají jen jako
zástìrku, aby se dostali do domu, obhlédli domácnost a
kradli. Dochází také k pøípadùm, kdy pachatelé sepíší
smlouvu o prodeji urèitého zboí, poadují zálohu a garantují,
e jejich firma v nejbliší dobì zboí dodá. Ale u se tak
nestane!
Stává se také, e pachatelé vylákají finanèní hotovost od
seniorù pod záminkou, e jsou pøáteli jejich syna èi vnuka,
který je posílá pro peníze potøebné napø. na opravu
poškozeného automobilu.
Èasto se podvodníci vydávají za pracovníky plynáren,
elektráren, kteøí jdou provést revizi plynových èi elektrických
spotøebièù. Je zaznamenáno také mnoho pøípadù, kdy
podvodníci pøišli údajnì vrátit rùzné pøeplatky (napø. za vodu,
za odbìr energie), odškodné za II. svìtovou válku nebo
poadují rozmìòování bankovek vyšší hodnoty. Pøevánì se
jedná o pìtitisícové bankovky. Starší èlovìk je vìtšinou
pozitivnì naladìný, ochotný spolupracovat s tím, kdo mu
pøináší peníze a nevìdomky prozradí tajné domácí úkryty
hotovosti. Pachatelé potom lstí, napøíklad prosbou o sklenici
vody, pouití toalety nebo dùvodem, e si potøebují
zatelefonovat v soukromí, odcizí cenné vìci a pøedevším léty
pracnì naspoøené úspory.
Senioøi by nemìli být tolik dùvìøiví a neznámé lidi vùbec
nevpouštìt do bytu. A u pøichází pod jakoukoliv záminkou.
Bezpeènìjší je komunikovat pøes dveøe zajištìné bezpeènostním øetízkem nebo jinou mechanickou zábranou. Pokud
vás kontaktuje cizí osoba s tím, e chce vejít do vašeho bytu,
chtìjte tel. èíslo na firmu nebo úøad, který má cizí osoba
zastupovat, zavolejte tam a ovìøte si, zda tam tento èlovìk
skuteènì pracuje a byl k vám poslán. Pokud vám nìkdo
nabízí nìjaké peníze, a u jako finanèní pøíspìvek (napø. na
léky z mìstského úøadu) nebo tøeba výhru, poádejte jej, a
vám peníze pošle sloenkou. Pokud vám nechce vyhovìt, je
velice pravdìpodobné, e se jedná o podvodníka !
Jestlie máte podezøení, e se po domì potulují podezøelí
lidé, ihned volejte na bezplatnou tísòovou linku 156 (Mìstská
policie) nebo 158 (Policie Èeské republiky). Na místo pøijede
hlídka a vše ovìøí.
Dle statistik dochází nejèastìji k návštìvám podvodníkù
mezi 10 a 14 hodinou. Velmi èasto jde o dvì eny, a v
pøeváné vìtšinì pøípadù na nì èeká pøed domem v
motorovém vozidle spolupachatel.

Nìkteøí podvodníci se zamìøují právì na seniory, kterým
se snaí vetøít do jejich blízkosti, získat si jejich dùvìru (napø.
tím, e je oslovují pøíjmením, které si však pøeèetli na vizitce)
a to s jediným cílem, aby se na jejich úèet obohatili.
NEDOVOLTE JIM TO!
Bylo u podvedeno a okradeno mnoho seniorù. Je
dùleité, aby jste se nebáli a všechny tyto pøípady nahlásili na
Policii Èeské republiky. Pokuste si zapamatovat co nejvíce
dùleitých údajù o pachateli (pohlaví, vìk, výška, úèes, barva
vlasù, oèí, fyzické zvláštnosti, chùze, tiky, obleèení, zpùsob
øeèi apod.). Mùete tak pøispìt k odhalení pachatelù!
Vladimíra Baronová
Oddíl prevence a dohledu Mìstské policie Ostrava

Zástupci Mìstské policie na besedì mezi seniory

Pár rad na závìr:
! Patøíte k okruhu osob, které mohou být ohroeny

více ne jiní. Opatrnost je také prevence.
! Zamykejte svùj byt, a to i kdy ho opouštíte jen na

!

!

!
!
!

!
!

malou chvíli. Poøiïte si dveøní panoramatické
kukátko, bezpeènostní uzamykací systém a bezp.
øetízek. Ten vám bezplatnì namontuje i Mìstská
policie Ostrava, na doporuèení soc. pracovníka
vašeho obecního úøadu, pokud váš vìk je 65 let a
více a neijete v domì s peèovatelskou slubou.
Na dveøním štítku je vhodné uvádìt pøíjmení v
mnoném èísle nebo v muském rodu, zvláštì v
pøípadech, kdy v bytì ije jen ena.
Nenechávejte v bytì vìtší mnoství penìz v
hotovosti, šperky a jiné cennosti. Velmi cenné vìci
uschovejte v bezpeènostních schránkách banky. O
cennostech, které vlastníte si poøiïte fotodokumentaci a evidenci.
Buïte ostraití, do svého bytu dovolte vstoupit jen
osobám, kterým dùvìøujete.
Èekáte-li opraváøe nebo jiného øemeslníka,
poádejte nìkoho z pøátel, aby byl s vámi doma.
Pozor na osoby nabízející pochybné zboí a sluby,
pøíslušníky nejrùznìjších náboenských seskupení
a sekt. Nepodlehnìte zvýšenému nátlaku tìchto
osob, slušnost na nì neplatí. Zavøete pøed nimi
dveøe.
Nevìøte nabídkám výhodných koupí nebo rychlého
zbohatnutí.
Udrujte dobré sousedské vztahy. Cítíte-li se
ohroeni, zavolejte sousedy nebo policii. Nalepte si
dùleitá telefonní èísla (i sousedù) na váš telefon!

SeniorTip èíslo III / 2006

19. strana

HORNICKÁ OSTRAVA
Hornická Ostrava není minulostí
V Ostravì - Petøkovicích je Klub pøátel
Hornického muzea OKD (KPHM) a
sdruuje asi 350 èlenù, pøevánì bývalých zamìstnancù dolù a dalších org.
OKR. Souèasnì má 30 kolektivních
èlenù. Souèásti KPHM jsou poboèky v
Kladnì, Petøvaldì a Karviné. Èlenové
se scházejí kadé první úterý v mìsíci v
budovì Hornického muzea v Petøkovicích. Na kadé setkání je pøipravena
populárnì-vìdecká pøednáška,pak pokraèuje diskuse v restauraci Harenda.
V letošním roce ji byly uskuteènìny
zajímavé pøednášky o tìbì ve Zlatých
Horách, geologii a paleontologii
Štramberku, ale i o kriminalitì v Moravkoslezském kraji.
Na druhé pololetí roku jsou pøipraveny
pøednášky o péèi s.p. DIAMO o
hornické památky, o dùlních koloniích i
další. V prosinci se kadým rokem
konají oslavy patronky horníkù - sv.
Barbory. KPHM poøádá jednou roènì
tematický zájezd pro své èleny a jejich
rodinné pøíslušníky.
Na podzim letošního roku se pro velký
zájem uskuteèní zájezdy dva a hlavním
cílem je elektrárna Dlouhé stránì v
Jeseníkách a prohlídka zámku a
papírny ve Velkých Losinách.

KPHM vydává kadé ètvrtletí Zpravodaj, kde jsou otiskovány odborné a
vzpomínkové èlánky, rùzná jubilea,
program akcí KPHM, hornické písnì,
výòatky z Ostravského slovníku apod.
Jednou roènì je vydáván kalendáø s
perokresbami dolù. KPHM vydal ji
nìkolik publikací, které se týkají
jednotlivých dolù v revírù, hornického
školství, tìních vìí, významného
výroèí Dolu Dukla, Martinské štoly apod.
Èlenové KPHM pøednášejí v rùzných
klubech a domovech dùchodcù o historii
ostravsko-karvinského revíru, Staré
Ostravì, historických dùlních mapách a
dalších zajímavých tématech. Také ji
pìtkrát organizovali výstavu historických dùlních map, které se našly v
rùzných zemských archivech. Originály
map byly odbornì vykopírovány a kopie
jsou s velkým úspìchem vystavovány.
Spolu s Hornickým muzeem umoòujeme bývalým pracovníkùm z
ostravských dolù setkání v areálu v
Petøkovicích, a tak se kadoroènì
scházejí tøeba bývalí pracovníci dolù
Šalomoun a Hlubina. V letošním roce se
navíc setkali bývalí pracovníci Dolu
Maršál Jeremenko (dø. Dùl Louis),
nebo letos v kvìtnu uplynulo 115 let od
zaloení tohoto dolu.

Klub pøátel Hornického muzea OKD
svou èinností se maximálnì snaí
zaznamenávat historii hornictví v
našem kraji, aby pro budoucí generace
zùstalo dostatek informací.
Vítìzslav Hettenberger
èlen výboru KPHM
Dne 3. èervna t.r. nás neèekanì opustil
Ing. Stanislav Vopasek, øeditel Nadace
Landek, dritel báòského záchranáøského køíe, výtvarník a autor mnoha
publikací o hornictví, èelný pøedstavitel
Klubu pøátel hornického muzea.
Stìejní náplní posledních let jeho ivota byl boj o zachování maxima ostravských technických památek. Odešel v
nìm neúnavný, zanícený a tvùrèí
odborník. Èest jeho památce.

NAŠE POZVÁNKA

Podzim seniorù v roce 2006

Senioøi pøijïte mezi nás

16.9.2006 probìhne Den seniorù v Zoo Ostrava. Tento den
budou mít senioøi vstup zdarma. Prohlídka s odborným
výkladem probìhne zcela jinak, ne kdy navštìvujeme
Zoo s vnouèaty. Zahájení bude v 10hod. ve vstupu do Zoo.

Pokud chcete být
informováni o záleitostech prospìšných
pro ivot seniorù a
zdravotnì postiených,
a u pro jednotlivce
nebo celé organizace,
navštivte nás.
Schùzky Koordinaèní rady seniorù a zdravotnì
postiených Ostrava, která sdruuje více ne ètyøicet
organizací se konají v Kulturním zaøízení Jízdárna v
Ostravì (za Krajským úøadem) v 9 hodin, a to kadý mìsíc
v termínech:
20. 9.; 25.10; 22.11. a 13. 12. 2006.
Tel. kontakt - 596 632 772
Ing. Lubomír Pásek, pøedseda rady KOC

20.9.2006 - Knihovna mìsta Ostravy - hudební oddìlení zve
na Podzimní komorní koncert - Landek Quartet.
Zaèátek v 17.00 hod. - Mor. Ostrava, ul. 28. øíjna 2 (u
Sýkorova mostu) - 3. patro, spoleèenský sál.
14.10.2006- V rámci Mezinárodního dne seniorù se uskuteèní také letos "Pochod, nejen seniorù", který tradiènì ji po
desáté organizuje Zdravotní ústav. Prùbìný start je z
parkovištì pøed Zdravotním ústavem v Ostravì, Partyzánského námìstí è. 7, od 9.30 -11 hodin. Cesta povede pøes
Komenského sady a Èernou louku na Slezskoostravský
hrad. V cíli budou probíhat preventivní zdravotní aktivity,
(mìøení TK, stanovení BMI apod.)
11.-13. 10.2006 se uskuteèní Dny seniorù v rámci "Gerontologických dnù". Program pro laickou veøejnost bude
probíhat v pøísálí Domu kultury Mìsta Ostravy. Pùjde o
zdravotní program, zajišovaný Zdravotním ústavem.
Pøednášky a poradenská èinnost bude od 13,00 do 16,00
hod. V rámci tohoto programu se budou prezentovat i
ostravské kluby seniorù se svou èinností.
V rámci Dnù seniorù bude v Internetovém centru Spoleènosti Senior, které se nachází pøímo na místì v Domì
kultury, probíhat "Den otevøených dveøí", kde si senioøi
budou moci prohlédnou poèítaèovou uèebnu a pøihlásit se
do kurzù práce s poèítaèi.
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Radomír Michniak:
Tady se dá a musí pro lidi ještì hodnì udìlat
Zaèarovaná studánka stojí
v zapomenutém koutì pøírody
obvodu Mariánské Hory, v
oblasti zvané Benátky. Nádherné okolí mnohem více pøipomíná Beskydy, ne Ostravu,
jene samotná studánka u
bezmála pùl století èeká na
svého zachránce.
„Vzpomínám, jak jsem spolu
s babièkou a otcem jezdil
s dvoukolákem právì k této studánce pro vodu,“ øíká
rodilý Ostravan ing. Radomír Michniak. „Bylo to v
šedesátých letech minulého století. Bydleli jsme na
ulici Vršovcù a doma jsme mìli veøejný rozvod vody,
která byla neustále rezavá. Na pití a vaøení jsme proto
zásadnì pouívali pouze pramenitou vodu.“
Dnes by se to stát nemohlo. Zdìná stavba, která
studánku chrání od roku 1874 (!) je dosti zdevastovaná, poèmáraná sprejery a zamèená. Nehledì k
tomu, e pøímo v jejím okolí je mokøina - a baina.
„Je mi velmi smutno z toho, jak pøedstavitelé
obvodu nechali tak pùvabné zátiší zchátrat,“ pokraèuje
Radomír Michniak, „pøitom kousek odtud stojí domov
dùchodcù, take senioøi by zde nepochybnì nalezli
krásné místo k procházkám i k odpoèinku. Navíc by
oprava této studánky a postavení lavièek kolem urèitì
nestály ádnou závratnou sumu penìz. Spíš si myslím,
e chybí dobrá vùle.“

Radomír Michniak má však na adresu seniorù i
další dobrý nápad. „Tatínek mi zemøel v osmdesáti
letech a dobøe vím, jak by uvítal vìtší mobilitu, aby
mohl navštìvovat své pøátele,“ vypráví. „Tak mì
napadlo, e k tomu, aby senioøi mìli lepší spojení s
okolním svìtem, by v Ostravì mohl jezdit seniorbus.
Proè by si dùchodci nemohli naprosto v bezpeèí zajet
nìkam na kafe, do divadla, nebo do Zoo? Kromì toho
by mohli navštìvovat své vrstevníky v ostatních
domovech. V rozpoètu mìsta by se na takový
seniorbus jistì našly finance. Navíc je docela moné,
e na takový projekt by pøispìly i shoppingparky a
nejrùznìjší sponzoøi.“
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NA SLOVÍÈKO
Jak dopadne zaèarovaná studánka? A bude v
Ostravì jezdit seniorbus? Na to hledáme
odpovìï...

Sám Radomír Michniak se v dobách, kdy byl
spoluvlastníkem obchodní firmy, o sponzoring snail.
Podle jeho vlastních slov by mìl kadý, kdo
prosperuje, èást nadhodnoty vìnovat právì sociálnì
slabším lidem.
„Víte, sociální cítìní do mì vštípili rodièe u za
mlada, vèetnì uznávání køesanských hodnot,“
vysvìtluje. „Proto jsem pomáhal tìlesnì postieným
pøi rùzných akcích, byli s námi i na republikové
olympiádì. Mám rád, kdy je pomoc pøímá a
konkrétní a v tìchto pøípadech to šlo a do osobních
vazeb. Dodnes si tìch lidí velmi váím, nebo
vykazují obrovskou vùli k tomu, aby nìco zlepšili. Je
a paradoxní, jak ti, co mohou hodnì, se obvykle
snaí málo a ti, co mají handicapy, vykazují obdivuhodné výkony.“
Aè Ostravan, pøímo v Mariánských Horách se
Radomír Michniak cítí být patriotem. „Vdy tady
jsem jako kluk hrál kulièky,“ øíká. „Tady jsem proíval
vìtšinu radostí a strastí, vèetnì toho, e tatínek
umøel, ani by byl odškodnìn za totální nasazení do
šachty v Magdeburgu bìhem druhé svìtové. Ale
pochopitelnì nejsem sám, kdo má Mariánské Hory
spojeny se spoustou emocí…“
Ing. Radomír Michniak se na chvíli zamyslí a
pak dodává:„Tady se dá a musí pro lidi ještì hodnì
udìlat. Jsem jednoznaènì rád, e na Hulváckém
kopci bude stát komunitní centrum pro péèi o seniory
a postiené lidi. Nicménì ivot se skládá i z
malièkostí a musím pøiznat, e napøíklad ta
zaèarovaná studánka mi nedá spát. Jsem
rozhodnutý udìlat vše pro to, aby seniorbus nebyl
jen snem a aby se u studánky dalo opìt odpoèívat.“
(di)
Moná i ve vašem mìstì, obvodu èi vesnici je nìco
co vás také trápí. Ale moná je u vás mnoho
zajímavého, co by stálo zato pochválit...
Napište nám o tom!
Redakce

