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Ètvrtletní zpravodaj obèanského sdruení

Souznìní 2005 -

prosinec 2005

Mezinárodní festival adventních a vánoèních zvykù, koled a øemesel
Ostrava 16. 12. a 18. 12., Kozlovice 17. 12. 2005
Sváteèní slovo zazní v podání
herce Národního divadla moravskoslezského v Ostravì, Tomáše
Jirmana. V sobotu 17.12. probìhne
v Kozlovicích Vánoèní jarmark v
9.00 hod. s lidovými umìleckými
øemesly a prodejem vánoèních
stromkù. Obchùzky s koledou
zaènou od 10.00 hod.
(hol)

Hudební festival „Souznìní 2005“
pøinese letos zajímavé novinky.
Nabídne špièkové domácí i zahranièní umìlce, napø. z Ukrajiny,
Polska a Slovenska. Po loòském
úspìchu se festival vydá opìt za
posluchaèi a diváky do Beskyd.
Hostitelem tentokrát bude podhorská obec Kozlovice, známá
svými bohatými lidovými tradicemi.
Pøedstaví se ojedinìlým poøadem
adventní, duchovní hudby a zpìvy,
budete svìdky premiéry v kostele
sv. Václava v Ostravì (16.12.2005,
v 19 hod.). Pozvání pøijali: pìvkynì,
dvojnásobná dritelka ceny Thálie
Eva Døízgová-Jirušová, dirigent
Paolo Gatto, cimbalista Daniel
Skála a Janáèkùv komorní
orchestr s umìleckým vedoucím
Zdeòkem Dejmkem.

Ostravané si pøipomenuli Den veteránù
Na sedmi místech si pøipomenuli Ostravané 11. listopadu
2005 "Den veteránù", který se slaví
v zemích Evropy, USA a Kanadì u
pøíleitosti ukonèení první svìtové
války. Poloením kvìtù a minutou
ticha uctili památku veteránù všech
válek, ijících i mrtvých pøíslušníkù
ozbrojených sil Èeské republiky, v
Komenského sadech námìstek
primátora Mirko Jašurek a vedoucí
kanceláøe primátora Lumír Palyza.

Kytici kvìtù poloili za mìsto
Ostrava M. Jašurek a L. Palyza

PØIPOMÍNÁME

Vánoèní slavnosti 2005
Mìstský obvod Moravská
Ostrava a Pøívoz i letos inicioval
"Vánoèní slavnosti" v Ostravì,
jejich souèástí budou i tradièní
trhy na Masarykovì námìstí.
Zaènou 26. listopadu a skonèí a
den pøed Štìdrým veèerem.
Návštìvníkùm nabídnou bohatý
kulturní program.

"Hlásíme se k tradici èeskoslovenských legionáøù a našich
vojákù na obou frontách za druhé
svìtové války. Uznání si zaslouí i
vojáci nasazení v mírových misích
OSN v posledních patnácti letech,"
uvedl velitel ostravské vojenské
posádky Pavel Gluc.
Pietního aktu se zúèastnili
zástupci Èeského svazu bojovníkù
za svobodu, Èeskoslovenské obce
legionáøské a Vojenského sdruení
rehabilitovaných.

Pondìlí 5. prosince bude ve
znamení Mikuláše.
V programu jednotlivých dnù na
pódiu, které je umístìno na
Masarykovì námìstí vystoupí
dìtské a studentské soubory
zájmové umìlecké èinnosti, ale
také hvìzdy profesionálního
hudebního svìta, jako jsou napø.
Maxim Turbulenc, Natalika èi
Laura a její tygøi.
(hol)
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Even Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Hejtmanem kraje jsem
druhé funkèní období a mohu
øíci, e po celou tu dobu
vìnujeme sociální problematice
opravdu velkou pozornost.
Kadoroènì vynakládá kraj
nemalé èástky na podporu
aktivit pro obèany s jakýmkoli
handicapem a nezapomíná
logicky i na naše starší spoluobèany, seniory. Naši
rodièe i prarodièe dnes mají spousty moností, jak si
uchovat èilost fyzickou i psychickou, dovoluje-li jim to
jejich zdravotní stav. Bájeèné jsou univerzity tøetího
vìku, kluby pro seniory, kulturní i jiné spoleèenské akce.
S rostoucím vìkem je u ale tøeba jaksi poèítat s tím, e
ne všichni si udrí svìest a èilost a veøejné instituce a
neziskové organizace jim mohou být prospìšné více
ne kdokoli jiný.
V pøíštím roce se napøíklad chceme ještì více
zamìøit na domácí péèi. Chronicky nemocní, ale i lidé
napøíklad po operacích a samozøejmì také senioøi se
zdravotními problémy si mohou s pomocí této sluby
zkrátit pobyt v jakémkoli zdravotnickém zaøízení na

minimum a být se svými blízkými. Podporujeme a opìt
samozøejmì podpoøíme domovy dùchodcù, práci
osobních asistentù a další sociální sluby.
Jediné, co nás mrzí, je, e státní pøíspìvky na tyto
uiteèné sluby spíše stagnují nebo se sniují. I našim
seniorùm jistì pomohou konkrétní výstupy krajského
plánu vyrovnávání pøíleitostí pro obèany s postiením.
Náš kraj byl iniciátorem a také investorem prùzkumù
bezbariérové pøístupnosti obèanské vybavenosti. A u
víme, e naprostá vìtšina veøejných staveb ještì
bezbariérové pøístupy nemá, co je tøeba postupnì
samozøejmì zmìnit.
V oblasti zdravotní péèe si kraj zmapoval
poradenská centra pro vybrané typy problémù a napø.
jsme u podpoøili vznik nových poradenských støedisek
pro choroby, které trápí pøedevším naše seniory.
Kus práce je v tomto ohledu pøedevším za všemi
neziskovými organizacemi, které se práci pro starší a
handicapované vìnují - tìm je tøeba takto nahlas
veøejnì vyslovit dík.
Pøeji vám do dalšího roku všechno dobré!
Ing. Even Tošenovský

SLOVO GERIATRA

Štìstí není na pøedpis
Pøišel za mnou do
ordinace a místo
obvyklého veselého
pozdravu a nejnovìjšího
vtípku, který mi dával k
dobrému, u ode dveøí
jen vyštìkl:
„Dìdkovatím, doktore!“
A tìce dosedl na idli pro pacienty.
A ani by mnì pustil ke slovu pokraèoval: „Vejdu do
obchodu a málem se praštím o vánoèní zvonek. Pøijdu
do hospody a málem se pøerazím o stromek, z televize
na mnì juká magor slibující neuvìøitelné svátky na
splátky a baby v autobuse nemelou o nièem jiném ne o
nákupech a cukroví...“
„To je normální, blíí se svátky,“ øíkám ve snaze ho
povzbudit.
„Moná, e je to pro vás normální, ale já poprvé mìl
chu dát za ten stromek hospodskému pìstí! Vdy
øíkám, dìdkovatím. Všichni mnì s tou sváteèní
atmosférou pìknì...“ a následoval jadrný výraz hodný
umístìní mé ordinace ve mìstì, kde je èasto jadrný
výraz povaován za nejtrefnìjší zpùsob vylíèení reality.
Upøímnì jsem chápal jeho rozpoloení, pøesto mi
však ucukly rty, protoe se mi hlavou mihl Jiránkùv
kreslený vtip, kdy psychiatr telefonoval kolegovi a pøi
pohledu na osypaného pacienta mu do sluchátka øíkal:
„Pøijïte se honem podívat, mám tady krásný exempláø
nenávisti k lidem!“

S tím mým pacientem to nebylo a tak zlé, nebyla
to nenávist ani dìdkovatìní. Byl to strach. Za jeho
alergií na vánoèní pøípravy se skrývalo vìdomí, e letos
bude sám. Poèátkem roku mu zemøela ena, syn
pracuje v zahranièí a pøátele prý nemá. Nemá nebo
nechce mít? To je tìké posoudit. Vím jak obtínì se v
jistém vìku navazují nová pøátelství, vím, e èlovìk
více klopýtá pod tíhou všednosti, vím co se seniory
udìlá smutek a stesk, jene v jistém vìku také platí, e
èas neèeká. Tìch pár okamikù, které nám ivot dává,
odezní moná rychleji ne komercí pokøivené koledy.
A tak pøestoe bych vám od srdce rád, milí ètenáøi,
naordinoval všechno dobré - pøedevším hodnì lásky,
vìdomí potøebnosti a štìstí, protoe to je ta nejlepší
prevence na stáøí a choroby s tím spojené, nemohu.
Štìstí není na pøedpis, a s doplatkem èi bez, je v
ádné lékárnì nekoupíte. Štìstí máte kadý hluboko ve
svém srdci. Kdy se dobøe podíváte, jistì v nìm kousek
i po celém dlouhém ustaraném ivotì zbylo. Tøeba je
schované za zapomenutým koníèkem, tøeba za
kamarádem, kterému jste u dlouho nezavolali a tøeba
je štìstí v poznání, e na svìtì existuje pøinejmenším
jeden èlovìk, se kterým vám mùe být fajn, budete-li ho
mít rádi, jste to vy sami.
Tak si ten nadcházející rok spolu ve zdraví
pìknì uijte!
MUDr. Hugo Pøibyl
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Tip na výlet
Období podzimních a zimních
mìsícù vìtšinou neumoòuje
podnikat celodenní túry do Beskyd,
èi jiných míst našeho kraje. Ale pro
ty, kteøí nechtìjí v tuto dobu jenom
sedìt doma, moná pøijde vhod tip
na 8 km dlouhý vycházkový okruh z
Bìlského lesa do nejblišího okolí
Staré Bìlé. Jeho výhodou je i to, e
se dá na nìkolika místech ukonèit a
vyuít pøitom mìstskou hromadnou
dopravu. Okruh je znaèen modrou
znaèkou ve tvaru ètvereèku, tvoøeného dvìma k sobì pøiléhajícími
trojúhelníèky, z nich jeden má
barvu bílou a druhý (v tomto
pøípadì) modrou. Znaèení je nyní v
péèi Klubu èeských turistù.
Nejvhodnìjším nástupovým
místem je koneèná zastávka linky è.
11 "Zábøeh", která má ve všední dny
interval 10 minut a o víkendech a
svátcích 20 minut. Celá popsaná
trasa leí ve 3. zónì DP Ostrava. Po
vystoupení z tramvaje je znaèka
dobøe viditelná a mùeme si zvolit
jeden ze dvou smìrù. Pokud
budeme pokraèovat v tom, kterým
jsme pøijeli, nejdøíve projdeme v
blízkosti typicky prvorepublikové
stavby, na které je znak Ostravy a
která je majetkem vodáren.
Dostaneme se na panelovou
cestu a asi po 400 metrech na
køiovatku, ze které znaèka
odboèuje vpravo. Pokud bychom
pokraèovali rovnì, pøišli bychom za
chvíli na další køiovatku, z ní se
døíve chodilo na ostravské letištì.
Ale my pokraèujeme dále po
modré znaèce, kterou køiují v
pravém úhlu úzké stezky, jimi se v
pøípadì potøeby mùeme vrátit k
tramvaji. Proto je tato trasa výhodná
hlavnì v zimních mìsících. Asi po
pùl hodinì vyjdeme z lesa a uvidíme
první domky Staré Bìlé.

Jedna z ulic, Chrobákova, by
nás dovedla na aut. zastávku linek
è. 26 a 59, jimi se mùeme vrátit
do Ostravy.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
ve Staré Bìlé

Po znaèce zanedlouho dojdeme do støedu Staré Bìlé. Tento
mìstský obvod má dnes asi 3300
obyvatel a první písemný záznam o
nìm je z roku 1272. Souèástí
Ostravy je od roku 1975. Významnou stavbou je zde kostel sv. Jana
Nepomuckého, který byl vysvìcen
r. 1801 a je dnes státem chránìnou
kulturní památkou. Zde ji máme
polovinu trasy za sebou a mùeme
se obèerstvit v Lidovém domì nebo
v restauraci Sokolovna. K návratu
mùeme pouít linek DPMO.

Restaurace Sokolovna

Pokud budeme pokraèovat
dále, pøidá se k nám èervený okruh,
mìøící asi 15 km.

Ulicí "Na Popí" vyjdeme z obce
na velkou louku z ní jsou, za
pøíznivých podmínek, vidìt hlavní
vrcholy Beskyd. Znaèky pak zaboèí
vpravo do dalšího lesa, nazvaného
"PALESEK". Po nìkolika minutách
èervená znaèka odboèuje vlevo k
rybníku stejného jména, který je v
souèasnosti témìø vyschlý. Ale naše
modrá znaèka nás za chvíli vyvede z
lesa do jiné èásti Staré Bìlé.
V ní se za chvíli dostaneme ke
komunikaci nazvané "Mitrovická",
kterou pøekroèíme a pak ji musíme
trochu dávat pozor na znaèení,
protoe nìkolikrát mìníme smìr
cesty. Pøejdeme silnici spojující
Starou Bìlou se sídlištìm Výškovice
a objeví se opìt Bìlský les. Po naší
pravé stranì míjíme budovu zdravotního zaøízení, které døíve patøilo
pod Závodní nemocnici Vítkovice.
Kolem ní vede pìšina, po které
bychom se dostali na ji zmiòovanou
Chrobákovu ulici.
Znaèka nás vede do lesa a za
chvíli mùeme uvidìt modøe
znaèenou odboèku k místu, kterému
se døíve s nadsázkou øíkalo "bìlské
Lurdy". I tento pramen je dnes témìø
zcela vyschlý, ale zastavit se u nìj
není na škodu.
Kdy se pak vrátíme na
okruhovou znaèku, máme to ji do
cíle kousek pohodlné cesty. Pøed
východem z lesa je po levé stranì
úlabina a na jejím dnì vydatný a
kvalitní zdroj pitné vody, hojnì lidmi
vyuívaný. Ale v zimním období je k
nìmu špatný pøístup a hrozí
nebezpeèí úrazu. A to ji slyšíme
naši "jedenáctku".
Ještì kousek pøed ní vlevo je za
pøíznivého poèasí výhled na
Sanatoria nad Klimkovicemi.
Trasa se dá samozøejmì projít i
v opaèném smìru a také v tom
pøípadì mùe být tento popis
pouitelný.
Zdenìk Švelb

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:
Mìsto Ostrava

Mìsto Studénka

Mìsto Havíøov

Mìsto Opava

4. strana

Co televizní divák nevidìl
31. prosince 1955 se po prvé
rozsvítilo nìkolik obrazovek
televizorù Tesla v Ostravì. Je to
neuvìøitelných padesát let!
Pro svùj rozjezd mìla ostravská
televize v roce 1956 zoufale málo.
Vlastnì nic, protoe vysílaè patøil
spojùm a televize byla souèástí
Èeskoslovenského rozhlasu, kde jí
bylo pøidìleno nìkolik místností. To
bylo pro programové zaèátky vše.

Eva Mudrová (Kunertová),
první hlasatelka ÈT Ostrava

SeniorTip èíslo IV / 2005

našla jsem poznámku kameramana
Jaromíra Zaorala: „Dnes bylo ve
studiu 55 stupòù, dìlejte s tím nìco!“
U stropu bylo signalizaèní zaøízení,
které signalizovalo zvýšenou
teplotu. A tak se nám stalo, kdy
jsme s Ivanem Šedivým èetli
komentáøe k filmùm, e tam vrazil
vrátný a na mikrofon zakøièel:
„Otevøtì si okna, bo hoøitì!“
Na vysílaè jsme jezdili léta. Mìli
jsme u docela dobøe vybavené studio u Havránkù, ale hlavní odbavovací stan byl vysílaè. Vysílání
vypadalo následovnì: hlasatelka z
vysílaèe ohlásila inscenaci, filmové
dotáèky se odbavovaly z vysílaèe a
studiová èást od Havránkù v
Zábøehu. Vstupù bylo bìhem inscenace nìkolik a bylo to technicky
skuteènì nároèné.
V Hošálovicích se dìlaly i
jednoduché opery, publicistické
poøady, vysílaly se odtamtud filmy,
dokonce jsme je tam i dabovali.
Jednou jsme mìli nazkoušený s
reisérem Kovalem dabing nìjakého ruského filmu. V pauze jsem u
dopøedu napsala hercùm i honoráøe, protoe, co se mùe u dabingu
stát? A stalo se. Pøijel na státní
návštìvu Chrušèov a takové vzácné
návštìvì se muselo obìtovat
všechno, i film, i kdy byl ruský.
Herci mìli tím pádem nárok jen na
tøetinu honoráøe.
Nevím, kdy se na vysílaè pøestalo jezdit a vysílalo se z
odbavovacího pracovištì ve studiu
Bezruè. By vysílání odtamtud
prodluovalo naši pracovní dobu
nejménì o dvì hodiny, a o slubu
øidièù, jezdívala jsem tam ráda. Od
onoho prvního dušièkového listopadu v roce 1959 a po onen den
neznámý, kdy na vysílaèi zùstali
pracovat jen technici spojù.
Stìny malinkého studia v
Hošálkovicích by mohly hodnì
povídat o tom co se tam dìlo, o tom,
jak jsme tam jezdívali s nadšením,
kterým se dorovnával nedostatek
profesionality. Tìmi profesionály byli
na poèátku jen technici, a i ti se uèili.

U 4. ledna l956 se vysílal první
publicistický poøad. A o èem? Pøece
o tom, èeho bylo v Ostravì nejvíc, o
uhlí. Prodanou nevìstu z tehdejšího
Státního divadla v Ostravì vidìli
diváci pøímým pøenosem. To
znamenalo, e Ostrava u mìla
pøenosový vùz, jeho vedoucím byl
u tenkrát a potom dlouhá léta a do
odchodu do dùchodu Jan Jaroš.
Obec Hošálkovice se proslavila. Hlídal ji první vysílaè a pod
ním rovnou studio. Studiem se to
dalo nazvat jen s pøimhouøením oèí.
Místnost velikosti vìtšího obývacího pokoje, vybavená jednou a
pozdìji dvìma ikonoskopovými
kamerami, které vyadovaly k
zasvícení a tøi tisíce luxù. To si
Úryvek z knihy Hany Juraèákové
dovedete pøedstavit, na kolik stupòù
„Co televizní divák nevidìl“, která
se pak malý prostor vyhøál.
Nedávno jsem si prohlíela vyšla u pøíleitosti 50. výroèí ostravstaré zápisy v reijních knihách a ské televize.

Dùm kultury mìsta Ostravy
Výstavy
Vestibul
18.11. - 8.12.05
Fotoklub Ostrava
20. výroèí zaloení klubu výbìr z
tvorby klubových autorù
9.12.05 - 9.1.06
Viridian, výtvarné kurzy pro
dospìlé
Výbìr z tvorby
Divadelní pøedstavení
31.12.05 v 16 hodin/divadlo
Johann Strauss: Noc v Benátkách
Slezské divadlo Opava
17.1.05 v 19:00 hodin/divadlo
Patero dùvodù pro voo doo.
Divadlo SE.MA.FOR Praha
31.1.2005 v 19:00 hodin/divadlo
Johnie Mortimer & Brian Cook: Kdy
koèky nejsou doma.

Koncerty
4.12. - 29.12.05 vdy v 19
hodin/divadlo
RelaXmas
Vánoèní kolekce špièkových souborù a
sólistù èeské hudební scény.
16.12.05
Dagmar Andrtová Voòková
Písnièkáøka, která je svým pojetím
tvorby a hry na kytaru nezamìnitelnou
postavou našich i zahranièních
hudebních pódií.
16.12.05 v 9,30 hodin
Rockové koledování
Sbor Sv. Pluka
Známé i ménì známé koledy, napøíklad
Pastuškové vstávejte, Dej Bùh štìstí,
Pásli ovce Valaši, Štìdrej veèer nastal.
20.12.05 Sestry Havelkovy
Evergreeny svìtového swingu v
aranmá osmièlenného doprovodného
orchestru.
26.12.05 Vladimír Merta
Koncert legendy èeského folku,
pohybující se v širokém rozmezí
hudebních stylù.
26.1.06 v 19 hodin/divadlo
Son de Cuba
Brazilská samba, bossa nova, argentinské tango, flamengo andaluských
cikánù - vystoupení kubánské hudební
a taneèní skupiny.
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700 let obce Sedlištì
Obec Sedlištì se nachází poblí
Frýdku a letos slaví významné
výroèí - 700 let vzniku obce. První
písemná zmínka o ní pochází z roku
1305, kdy je obec uvedena v seznamu desátkù vratislavského biskupství. V urbáøi z r.1636 je zajímavý
údaj o tom, e nejvíc rybníkù z
panství frýdeckého bylo právì v
Sedlištích. Na katastru obce jich
bylo sedm, a také zde byl mlýn.
V obci se nachází i významná památka,
døevìný kostelík
Všech svatých,
postavený roku
1638 na místì
starého kostela
z roku 1447.
Lašské národopisné
muzeum - Sedlištì
Prezentuje mimo jiné "Lašské jizby".
S nápadem pøišel místní obèan
Josef Vochala, kdy zaèal sbírat
rùzné národopisné pøedmìty a
ukládat je ve zvláštní svìtnici na
svém statku. Pozdìji byly umístìny
na pìti rolnických statcích v obci a
prezentovaly národopisné zajímavosti o kultuøe lašského etnika.
Lašské muzeum dnes sídlí v
budovì staré školy vedle døevìného
kostelíka .

Muzeum Beskyd
Výstava:Zanikající zámky Moravskoslezského kraje (7. 11. - 8. 1. 2006)

Výstava pøibliuje
historii i souèasnost nìkterých
ohroených nebo
u pøímo zanikajících zámkù.
Jsou to šlechtická
sídla v OstravìKunèicích, Ropici, Bravanticích a
Hnojníku.
K vidìní jsou kromì jiného historické
a aktuální fotografie zámkù, nìkolik
knih z ropické zámecké knihovny, èi
tøeba ukázka èásti autentického
mobiliáøe hnojnického zámku.

Bezruèova Opava 2005
48. roèník festivalu byl vìnován
pøedevším divadelnímu umìní.
Slezské divadlo v Opavì si pøipomenulo letos 1. øíjna dvousté výroèí
zahájení umìleckého provozu.
V rámci festivalu byly prezentovány nejrùznìjší druhy umìní:
výtvarná díla, fotografie, divadelní
pøedstavení, filmové projekce,
koncerty, literární setkání a konference, besedy, happeningy.

Malované Vánoce
(10. 11. 2005 - 8. 1. 2006)
Výtvarná výstava ákovských prací
na téma Vánoce døíve a dnes, která
vznikla v rámci celoroèního projektu
Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Jsou
vystaveny díla ákù mateøských a
základních škol z Frýdku-Místku a
širokého okolí. Výstavu doplòují
betlémy souèasných regionálních
øezbáøù a výtvarníkù.
Muzeum Beskyd sídlí na frýdeckém
zámku. Souèástí muzea je studijní
knihovna.

Pod Vinnou horou
Autor: A. Vitásková
Za mìstem trousí se chatky a zahrady,
nad nimi zvlnìná hùrka se vypíná,
v dávnu ji brázdily zlaté vinohrady,
název Vinná hora dnes to pøipomíná.
Listnatá úboèí a stinné doubravy
barví se do tónù všech roèních období,
úpatí lemuje øíèky proud bublavý,
olšoví a vrby jeho bøehy zdobí.
Tam pod Vinnou horou se vlahá luèina
s rákosím a bujným porostem prolíná.
Ptákùm bývá skrýší, jim bezpeèí dává,
opeøencù malých domovem se stává.
Tam pod Vinnou horou v líbezné zeleni
skví se barvou slunce pohledné stavení.

Slezské divadlo v Opavì

Festival korunovaly dvì významné
výstavy: Opavské divadlo 1805 2005 v budovì Slezského zemského muzea a výstava Mìsto a
divadlo v Domì umìní, která
prezentovala historii i souèasnost 21
èeských, moravských a slezských
„divadelních mìst“. V rámci festivalu
se uskuteènilo mnoho nejrùznìjších
divadelních pøedstavení a napøíklad
také divadlo pro neslyšící s pøekladem do znakové øeèi.
(hol)

Okna pohledem muškátù
dívají se do kraje
kdoe dny své proívá tu?
Èí tu asi domov je otázka
Tìch, jim èas, druh neoblomný,
ve vlas vdechl støíbro své
a sil zbyl jen uzlík skromný,
vzaly je dny minulé.
Stejnì jak ptáci v té luèinì blízké,
našli i oni zde domov a bezpeèí
i vlídný úsmìv, teplé slovo lidské,
lásku, co nejedno trápení vyléèí.
Podzim, aè èasem je chladu a tesknìní,
i jeseò ivota nejiná bývá,
pod Vinnou horou, v tom pohledném stavení
láska jak plamének srdce zahøívá.
(Autorka je obyvatelkou Domova dùchodcù v Hluèínì)
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aneb seriál portrétù zajímavých a dùleitých obèanù
mìsta i jeho okolí. Má jedinou vadu, toti, e náš
èasopis vychází jako ètvrletník, a tedy mùeme roènì
pøedstavit jen ètyøi osobnosti. A tak jsem se tentokrát
rozhodla, e sice "pøepadnu" jen jednoho Ostraváka,
ale budeme si více povídat i o èlenech jeho rodiny, která
se významnì zapsala do novodobých dìjin mìsta.
Pokud si myslíte, e jsem se musela pro toto povídání
nauèit rodný jazyk dirigenta, italštinu, èi mluvit s ním
anglicky, španìlsky, francouzsky èi nìmecky, tak se
náš svìtobìník bìnì dorozumí, pak jste na omylu.
Paolo i po vyèerpávajícím dirigování Rusalky v jednom
øíjnovém veèeru sedí proti mnì, vedle nìj první dáma
ostravské opery i jeho srdce Eva Døízgová-Jirušová,
pøedstavitelka titulní role, a oba mluví èesky.
Zaèínám klasicky, chci struèné curriculum vitae.
Narodil jsem se na severu
Itálie v Bergamu a musím
prozradit, e jen maminka
pro svou radost hrála na
klavír a zpívala. Muzikantské geny jsem zdìdil
asi po svém strýèkovi
Armando Gatto, který 30
let pùsobil jako dirigent v
milánské La Scale. Já sám
jsem usedl ke klavíru ve
ètyøech letech a tento
nástroj mne provázel a
vlastnì provází dosud.
Konzervatoø, pozdìji Akademii , jsem studoval v Milánì a ke klavíru jsem pøidal
kompozici a dirigování, asi podle mého idolu Leonarda
Bernsteina.
A tehdy po prvé jsem se "zamiloval", a to na celý ivot do opery. Vìdìl jsem u nìkdy v 16ti letech, e tento
hudební ánr chci dìlat, e se mu chci vìnovat. Jene
jsem musel proít svá uèednická léta. Korepetoval
jsem, asistoval starším dirigentùm, pozdìji jsem mohl
dirigovat generální zkoušky, a nakonec pøišla má první
opera-Gounodovo ménì známé dílo Filémon a Baucis.
Další opery a také koncerty u rychle následovaly.
Zamiloval jsi se do opery, ale pozdìji také do
Evièky… Jak k tomu došlo?
Ah, nejdøív to bylo zcela prozaické. Dostal jsem
nabídku k hostování v Praze, pak onemocnìl nìkdy v
roce 1993 dirigent tady v Ostravì a já jsem mìl
nastudovaného Verdiho Otella, tak jsem, jak se øíká,
zaskakoval. Tehdy jsem se po prvé setkal s Evou, jene
jsme jen zkoušeli, pracovali, vlastnì jsme se spolu nijak
soukromì nebavili. Následoval u mnou studovaný
Trubadour a další opery. Dodnes jich mám jen v
Ostravì na svém kontu osmnáct.

A jak se u nás øíká "trefil nás cupido", tedy láska a ta
zpùsobila, e dnes pøevánì bydlím v Ostravì,
vychováváme syna Nicolase. Má ètyøi roky, víc umí
èesky ne italsky, resp. se mnou mluví italsky a s
mámou èesky. Zda bude dirigovat èi zpívat to nevím,
vybrat si musí sám.

Umìlci jsou povìrèiví a neradi mluví o svých
plánech…
Tak zatím jen vím, e letos u nebudu mít ádnou
premiéru v Ostravì, budu dirigovat reprízy, kterých
bude snad dost. A protoe ivot muzikantský je ivot
koèovný, èeká mne spousta koncertù v Itálii a hlavnì ve
Francii, kde jsme s Evou trávili pracovnì i èást prázdnin.
Nesmím zapomenout také na dva velké , prestiní
festivaly, kde budu dirigovat. Ovšem ten nejtajnìjší plán
je opravdu zatím tajný, ale stejnì Ostrava bude mým
mìstem k ivotu, pøestoe není v Evropì nejdùleitìjší
kde iješ, ale s kým a mezi kým iješ.
Jak na tebe pùsobí Ostrava a jaké má publikum?
Publikum má skvìlé od první chvíle, co jsem ho poznal.
Sama Ostrava a její obyvatelé se od roku 1993 hodnì
mìní. Zpoèátku byla cítit ta komunistická slupka, která
na nich byla, ta znemoòovala mnoha lidem myslet,
cítit, chovat se jako svobodní, dost špatnì obleèení
obèané. K tomu ještì ne plné obchody, nevalná obsluha
v restauracích - ta ovšem leckde trvá - stále mnohde
neumìjí uvítat hosta a slušnì ho pozdravit, ale
postupnì se to mìní a snad zmìní definitivnì s
nástupem vlastnì druhé generace. A co miluji tady v
Ostravì a snad v celém Èesku? Je to nìco èemu øíkám
humanita - lidskost, která tu panuje, kterou neznièil ani
ten pøedcházející reim, a která snad nebude zahubena
s nástupem pøihlouplých a vulgárních TV poøadù.
Setkání s Paolem trvalo déle a stejnì dlouho povídala i
Eva Døízgová o ivotì s Italem a vlastnì dnes Ostravákem.
Byl èas se i jí zeptat na divadelní a koncertní úkoly pro
nejbliší dobu. Je jich hodnì a máme se na co tìšit. Tøeba na
pøipravované vánoèní koncerty, na hostování v Brnì v
Prodané nevìstì, ve Státní opeøe v Praze to bude její
pùsobivá Butterfly a koneènì i Kateøina v opeøe Bohuslava
Martinù na ostravské scénì. Setkání s Evou, ale pøineseme
nìkdy pøíštì.

Pavla Pešatová
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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 bychom chtìli popisovat dìjiny
všedního dne obyèejných lidí od dìtství, pøes
poznávání svìta k podmínkám ivota a práce, a po
pøekáky, které jste pøípadnì museli pøekonávat.
Tìšíme se na obálky, oznaèené heslem „Váš
pøíbìh“. Do „pøíbìhù“ se teï s námi pøeneste…

Za listem padá list
Ostrý a studený vítr strhává
poslední okrasy stromoví.
Javory je setøásly najednou, celá
ulice zeloutla a i její souèasné
vìrné prùvodkynì, øady aut,
jako by v té zlaté záplavì
polidštily. Listí nám šustí pod
nohama, vkrádá se tam, kde ho
vùbec nechceme mít a tak ho
zahrabujeme, uklízíme, skládáme na kompost. Sotva
zhrábneme poslední list, pøinese vítr další, rozfouká
je do oblak tak, e nám pøipomene hejno ptákù u
dávno odlétlých .A kdy zmizí nìkde v nenávratnu,
vynoøí se z hlubin pamìti vzpomínky. e by právì na
listí?
Èasto vidívám zábìry ze spoleèného ustájení
krav. Stání mají betonové, bez podestýlky. A tu se mi
vybaví náš malý chlév. Byl jen pro jednu krávu a jednu
kozu, ale mìly tam krásnì vystláno bukovým listím.
Poslední podzimní prací byla starost o listí na
podestýlku.Ve vìtších hospodáøstvích se podestýlalo
slámou, ale ta naše, sklizená z pouhých pìti mìøic, se
dávala jenom jako pøídavek do krmiva. Na stlaní se
muselo nanosit listí z lesa.
Ani nevím, kolik mi bylo, kdy jsem zaèala
maminku do lesa doprovázet, ale urèitì jsem byla
ještì velmi malá, protoe jsem se moc bála, kdy mi
maminka zmizela za nìkterým silnìjším bukem a já
jsem mezi tìmi obrovskými stromy zùstala sama.
Pozdìji jsem u nosila vlastní hrábì, abych mohla
mamince pomáhat. Nebyla to jen tak jednoduchá
práce. Listí muselo být poøádnì suché, ale potom bylo
jako ivé støíbro a ne a ne ho nahrabat na hromádku.
Tìch kupek listí muselo být mnoho, pak se ukládalo do loktuše a navázalo se poøádné „døemeno.“
„Døemeno“ muselo být uloeno a svázáno tak, aby
úhlednì vyhlíelo a také se dobøe neslo, protoe
náklad to byl poøádnì tìký.

A kolik tìch „døemen“ bylo, ne se kùlna naplnila tolik,
aby listí vydrelo do dalšího podzimu!
Rozvíøené podzimní listí pøiválo vzpomínku na nìco,
co dnes u nikdo nedìlá. Kdo by šel dnes do lesa hrabat
listí jako podestýlku pod krávu, aby mìla pod sebou tak
èisto, jako ta naše. Aby se brliny poøádnì vyhrabaly od
hnoje, aby se tam kravièka cítila dobøe. Dávala nám
hlavní ivobytí a takto bylo o ni postaráno stejnì jako o
èlena rodiny. A byl-li podzim deštivý, pøinášel starosti, èím
tu naši kravku v zimì podesteleme!
Ráda chodívám bukovým lesem, tou naší buèinou v
hoøe. Ráda ji mám, kdy se na jaøe zaèíná zelenat,miluji ji
uprostøed léta, kdy trhám maliny èi hledám houby.
Nejradìji se loudám buèinou na podzim, kdy listí barvy
zlata šustí pod nohama. Rozhlíím se a hledám za stromem maminku a kousek od ní hromadu listí na loktuši.
Hana Juraèáková

Poèítaè mi nièí ivot?
Poprvé jsem se s tímto zázrakem
setkala krátce po sametové revoluci v
Rakousku u mé dcery, kdy jsme ji
tam mohli poprvé navštívit. „To je naše
první koupì", pyšnil se ze. "A k èemu
je to dobrý", divila jsem se. Snail se
mi to vysvìtlit, ale marnì. „Brzy bude poèítaè v kadé
domácnosti", dodal ještì. „Pchá, tak tomu nevìøím“.
Léta plynula...
Dceru ve Vídni jsme navštívili mnohokrát, ale na poèítaèe jsem mìla stále stejný názor. "Stìhujeme se do
Kanady", oznámili jednoho dne mladí. Z poèátku jsem to
nebrala nijak tragicky. Konec koncù svìt je otevøený,
mùeme se tam za nimi kdykoliv podívat.
Ale pøece jen, Toronto je kousek dál ne Vídeò.
Pak onemocnìl manel. Èekala jsem, e se uzdraví a pak
poletíme. Ale bohuel, nemoc byla zákeøná, zemøel. Co
teï? Co si poènu sama? Koupím si poèítaè, rozhodla
jsem se! Manel druhé dcery, ijící kousek ode mne, se
toho nápadu hned ujal. Jednoho dne pøišli dva pánové,
pøinesli spoustu krabic, vybalili z nich PC a plno dalších
vìcí, tiskárnu, reproduktory, skener, vše zapojili, nainstalovali programy a odešli.
Zpoèátku mi ta bedna dávala zabrat,neumìla jsem ji
ani zapnout. Strávila jsem nad ní celé dny i noci. Dcera z
Toronta musela mít poøádný úèet za telefon v té dobì.
„Jen se toho neboj mami, je to jenom bedna". Nauèila
jsem se mejlovat, hrát hry, surfovat po internetu. S torontskou dcerou jsem v kadodenním kontaktu na ICQ.
Do Kanady jsem se zaletìla u 2x podívat. Poèítaè se
mi stal dobrým spoleèníkem, chodím na chat a mám
mnoho pøátel po celém svìtì. Necítím se sama. Ale v
jednom mi pøece jen nebyl ku prospìchu. Jeden známý,
také vdovec, se mnou vdy, kdy jsme se potkali, prohodil
rád pár slov, vypadalo to, e bychom mohli být dobrými
kamarády. Bohuel jen do doby, ne uvidìl mùj poèítaè.
Cítil v nìm konkurenci nebo mu pøipadalo, e v mém vìku
bych mìla mít jiné koníèky? Tøeba plést ponoky? Nevím,
ale ivot bez poèítaèe u by se mi zdál šedivý...
Marta Heraltová, Kopøivnice
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Svìtobìník u šálku kávy
Od natírání plynojemu k nároèným grafickým
programùm.
Netradièní sklenìný lustr,
Horovo oko, Eset, Nebthet,
scarabeus… To je výzdoba
kavárny Fenix na Husovì ulici
v Ostravì.
Její majitel, pìtašedesátiletý
Augustin Milata, má zcela
evidentnì zálibu v duchovních
symbolech starého Egypta.
Proè?
„Dost jsem toho o starém Egyptì èetl a studoval, je v
nìm monumentální duševní bohatství, vèetnì
ohromující architektury,“ vysvìtluje pan Milata nad
šálkem kávy z Hondurasu. „Zajímal jsem se o nìj i
profesnì, jako architekt.“
Teï mì napadá kdysi populární kavárna Fénix,
kousek od Divadla Jiøího Myrona, má s tou vaší
nìco spoleèného?
„Dá se to tak øíci. V sedmdesátých letech jsem
navrhoval její interiér, u tenkrát právì v duchu starého
Egypta.“
Kdo byl vaším uèitelem, tedy takovým, který
vám nejvíce dal?
„Akademik se spoustou titulù, Jiøí Kotalík. Mìl
obrovské myšlenkové bohatství a na výtvarné dílo se
díval jako na svébytný produkt lidského ducha.
Vzpomínám si tøeba na jeho pøednášku na téma
volná mysl. Stál, kouøil dlouze u okna, a pak najednou
øekl: To by staèilo, panáèkové. Mùete si pøedstavit
pøíklad svobodnìjší mysli?“
Zajímavé. Jaké máte koníèky?
„Ten nejvìtší má název výškové horolezectví, u od
mládí. Vydìlával jsem si na nìj natíráním plynojemù,
tìních vìí a podobnì, ale nikdy jsem nelitoval.“
Který vysokohorský záitek vám nejvíce utkvìl
v pamìti?
„Pobyt v základním táboøe ve výšce 5 100 metrù pøi
výstupu na Nanda Devi (7800 m). Nanda Devi
znamená Bohynì Moudrosti, a kdy jsme tam pøišli, z
mého kolegy Martina Nováka vyjelo: "Tady skuteènì ijí
bohové". Absolutnì èisté jezero, malá štìrková plá a
spousta kytek na loukách. Mìli jsme s sebou teslácký
magnetofon, na kterém jsem pustil Mesiáše od Handla,
byla tam taková akustika, e ostatní ztichli a jenom
poslouchali.“
Dostali jste se na vrchol?
„Bohuel, poèasí s námi zacvièilo podobnì, jako

nedávno s Leopoldem Sulovským. Pøesto na tu výpravu
vzpomínám rád. Pekli jsme tam chleba…“
Promiòte, øíkáte: pekli chleba?
„Ano. Tehdy mìli horolezci jiné podmínky ne dnes.
My jsme cestovali Liazem a proviant byl z vojenských
zásob. Chleba zabalený v jakýchsi asfaltových obalech
byl sice poøád mìkký, ale sotva jsme ho vytáhli na
vzduch, tvrdnul nám v rukách. Tak jsme ho zabalili do
plátna, rozdrtili šutrem, uhnìtli s vodou a z kanystru na
stolní olej jsme udìlali provizorní pec. Ta vùnì k nám
pøilákala i americkou výpravu, se kterou jsme pak chleba
mìnili za jejich liofilizované potraviny z kosmického
programu.“
Co to bylo?
„Technologii jsme nezjistili, ale kdy se mnoství,
které odpovídalo objemu krabièky od cigaret, vysypalo
do vody, vzniklo z toho tøeba pìt litrù èerstvého hrášku
nebo jahod.“
Setkáváte se dosud se svými kolegy?
„Velmi sporadicky. Nìkteøí u ani neijí, ale pøátelství
samozøejmì zùstalo. Mnohem více mì však nyní zajímá
sklo a architektura, proto se mimo jiné uèím také na
poèítaèi ovládat nároèné grafické programy... A hele,
káva je dopita. Jak vám chutnala?“ "Byla výborná!"
Jiøí Muladi

Pro objednání inzerce kontaktujte tel. èíslo 732902712, 72846610 5, 603386072
www.katalogtip.cz
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Nejen ostravská sportovní legenda
Josef M i k o l á š
nar.23.1.1938 ve Skalici, okr. Frýdek-Místek
Hokej zaèal hrát na hornickém uèilišti v týmu
Pracovních záloh v roce 1956, pak ve Vítkovicích, kde
dostal pøíleitost hned v první sezonì.V roce 1958 se ji
objevil v juniorském výbìru a v roce 1959 se stal
nejúspìšnìjším brankáøem ligového roèníku. V tomté
roce na Mistrovství svìta byl ji nominován jako tøetí
reprezentaèní brankáø za Nadrchalem a Kulíèkem.
Rok 1961 byl jeho rokem! Na Mistrovství svìta ve
Švýcarsku byl ji brankáøskou jednièkou a Èeskoslovensko se zde po 12 letech stalo mistrem Evropy a
té po prvé zdolalo tým SSSR výsledkem 6:4.
V novináøské anketì se potom stal nejlepším
sportovcem roku. V následující sezonì 1962-1963
získal trofej pro nejúspìšnìjšího brankáøe 1. ligy.
Potom pøestoupil do druholigového Chomutova, kde po
dvou letech pomohl mustvu vrátit se znovu do
nejvyšší soutìe. Sportovní kariéru zakonèil opìt ve
Vítkovicích v roce 1970. Následujících 5 let trenoval a
vychoval vynikající brankáøe Jaroslava Šindela, Luïka
Broe a Ivana Podešvu. Pak se stal sportovním
redaktorem Ès.sportu a v roce 1990 vedoucím
sportovní redakce Moravskoslezského dne. V
souèasné dobì je stále sportu vìrný, externì
spolupracuje se sportovním tiskem, rediguje mìsíèník
TJ VOKD Poruba a je tiskovým mluvèím FC Vítkovice.
Josefu Mikolášovi jsem poloil na sekretariátì TJ
Baníku Ostrava OKD, kde právì získával informace o
nedávných vynikajících výsledcích oddílu jachtingu na
mistrovství ÈR, nìkolik otázek. Odpovìdi budou jistì
zajímat i naše ètenáøe.
Jak se vám ije a stárne?
ije se mi pøimìøenì dùchodu a vìku. U nevedu
jako veterán fotbalové drustvo novináøù, jak tomu bylo
pìknou øádku let, ale na sport jsem nezanevøel.
Pomáhám øediteli TJ VOKD Poruba- Milanu Sirému se
sportovním mìsíèníkem, externì spolupracuji se
sportovním tiskem, jsem tiskovým mluvèím fotbalu
Vítkovice. A celkovì se øídím motem vaší Koordinaèní
rady seniorù a zdravotnì postiených, e toti
nejlepším receptem proti stárnutí je aktivita. Stáøí není
ádné umìní, umìní je ho èinorodì proívat, pokud
nám to zdraví dovolí a zatím to i v 67 letech jde. Víte,
mám takové heslo: Sportovat není nikdy marné, to se
pomaleji stárne
Co je pro vás v ivotì nejdùleitìjší a proè?
Je to moje rodina, které nahrazuji èasové výpadky
minulých let, které jí dluím za svoji sportovní i
novináøskou kariéru. Moje ena Marie, kdysi hráèka
národní házené v Chomutovì, dcery Šárka, Lenka a
Kateøina a tøi vnuèky Barèa, Klára a Nelinka. A jeden,
nejmladší vnuk Mikuláš. Stále je to té sport, v nìm
jsem vynikal - ve Vítkovicích vypomáhám v organizaèní
èinnosti oddílu, a dále jsou to ovšem pøátelé, pøíroda a
té nadìje, e se lidé dokáí domluvit, spojit a ít v míru
a k tomu mùe pøispìt i sport.

Kdy u nevíte jak dál, jste ochoten hodit flintu
do ita?
Nemám flintu, ani nikde blízko u nás neroste ito.
Take ne, mám tvrdou hlavu a nìkdy jdu i èelem proti zdi,
kdy to za to stojí a je ve prospìch spoleèné vìci.
Zùstáváte o dovolené doma nebo jezdíte radìji
k moøi?
Jsem vìrný naší chalupì, jsme tam se enou
nejšastnìjší. V pøírodì vdycky naèerpám sílu, tam je
náš druhý domov. Nacestoval jsem se jako aktivní
sportovec víc ne dost, dokonce jsem byl s hokejem a
v Èínì, Americe, Kanadì. Teï mám radìji klid. Letos
bylo hodnì hub, byl jsem úspìšný, zásoby máme na
celou zimu pro celou rodinu.

Hokejové legendy - Josef Mikoláš a Jozef Golonka

Máte nìjaký neuskuteènìný sen?
Snad kadý z nás mìl za svùj ivot nìjakou vidinu,
touhu nìèeho dosáhnout, nìèím být významný - naplnit
svùj ivotní sen. Záleí na tom, jak jsme v tom snìní
reální, jak to odpovídá našim monostem. Jistì, nejsouli iluze, není rozèarování,ale bez fantazie by byl ivot
fádní, neinspiroval by nás nìèeho v ivotì dosáhnout.
Mnì se toho v ivotì podaøilo dost! Díky osude! Jen
jsme do nedávna v rodinì postrádali muského
potomka. Nedávno však i tento sen se realizoval. Dcera
Kateøina pøivedla na svìt syna Mikuláše, mého prvního
vnuka. I jméno mu dali v návaznosti na mé pøíjmení a to
je mùj nejkrásnìjší dárek k letošním Vánocùm.
Vzkáete nìco našim ètenáøùm?
Pøeji jim stále tak pìkný, ètivý a podnìtný èasopis
Senior Tip, který podle mne je ojedinìlé periodikum pro
ty, kteøí do této vìkové kategorie patøí, nejen v našem
regionu, ale v celé republice. A seniorùm všeobecnì,
mezi které i já se poèítám, pøeji elán mládí, hodnì zdraví,
štìstí a lásky, dùstojné proívání tohoto tøetího vìku,
porozumìní a pochopení problémù seniorù naší
veøejností, vytrvalost a pevnou vùli bojovat proti
nechtìným pøíznakùm stáøí. Vdy seniorùm sluší i ve
stáøí potìšit si duši.
S Josefem Mikolášem rozmlouval ing. Lubomír
Pásek, pøedseda Koordinaèní rady seniorù a zdravotnì
postiených Ostrava
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…na Domov dùchodcù v Odrách
Bezprostøednì po ukonèení poøadatelské akce
devátých mezinárodních sportovnì spoleèenských her
vozíèkáøù v Odrách jsme se zeptali nejen na nì paní
Miroslavy Chodurové z obce Vrané Hynèice,
øeditelky Domova dùchodcù v Odrách.
Jak jste spokojená s právì skonèenou „olympiádou“ pro vozíèkáøe?
Nejen já, ale i všichni zamìstnanci našeho domova
dùchodcù jsme velmi šastni, e tato nároèná akce,
jejím poøadatelem byl povìøen náš domov, je úspìšnì
za námi. Pøipravovali jsme se na ni velmi peèlivì tøi
mìsíce a to jak zamìstnanci, tak i naši klienti. Vytvoøili
výborný a sehraný tým spolupracovníkù, bez nich by
se akce, tak nároèná na organizaci, nedala zvládnout.
Kdo vymyslel nápad s loupenickou tematikou?
Loupeník
Šimák vyhrál
nad husity, ti
také mìli velký
vztah k Odrám. Chtìli
jsme se odlišit
od pøedchozích her v
duchu hornickém nebo
zednickém.
Nápad byl výsledkem neobyèejné kreativity našich
zamìstnancù, kteøí zaèali s velkou chutí vytváøet scénáø
her a do detailù promýšleli všechny disciplíny, výzdobu,
kostýmy, ceny. Do pøípravy se nadšenì zapojili i klienti.
Vymalovali rybièky, plechovky, kvìtináèe pro stolovou
výzdobu. Jejich výtvarné práce byly souèástí výzdoby
dìlnického domu, take naši milí hosté a všichni, kdo na
hry zavítali mohli vidìt, co jsou schopni vytvoøit ve
výtvarné nebo keramické dílnì pøi rukodìlných
èinnostech. Všem patøí velký dík za úspìch akce.
Podìkování patøí i pracovnímu týmu dìlnického domu a
paní Ivanì Sochorové za vstøícnost, obsluhu i výbornou
spolupráci.
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Èím si vysvìtlujete trojnásobný úspìch v soutìi
o nejsympatiètìjší drustvo?
Je to nápaditost, kreativita, schopnost týmové práce a
nadšení našich zamìstnancù,asistentù, kteøí za všemi
aktivitami vidí radost, spokojenost a pohodu našich
klientù. A to se jim daøí beze zbytku.
Která zaøízení se do her vozíèkáøù zapojují?
Ta, která jsou v Asociaci ústavù sociální péèe ÈR a
mají ve svém zaøízení vozíèkáøe. Nìkteré ústavy je
nemají, nìkteré vyšlou jen jednoho, jiné dva a tøi.
Naše smíšené drustvo bylo vybráno z pìti vozíèkáøù,
kteøí ijí v našem domovì. Paní Theodorová a pan
Káòa nás reprezentovali u loni ve Stonavì, paní
Zavadilová zaila svùj vozíèkáøský køest.

Domov dùchodcù v Odrách je znám komplexní
péèí o klienty a výbornými podmínkami pro jejich
spokojený ivot. Co všechno podnikáte, aby
pohoda z vašeho domova vládla i do budoucna?
Naší snahou je vìci inovovat, být stále krùèek vepøedu. Novinkou je výbìr ze dvou jídel. Jednou týdnì
zavádíme zkušebnì monost výbìru sladkého a masitého jídla. Vdy reagujeme na ohlasy a pøání našich
klientù. Poslední novinkou je i péèe o tøi kozlíky v
areálu domova. Snaíme se i rozšiøovat zájmy klientù.
Jakým zpùsobem se mùe veøejnost dovìdìt o
ivotì a aktivitách klientù vašeho zaøízení?
Hodnì napoví náš èasopis „A tak tu ijem“. Vychází
kadý mìsíc. V nìm se veøejnost mùe dovìdìt o
kapacitì našeho domova, o tom, e o osmdesát klientù
se stará padesát zamìstnancù. Èasopis podává
informace i o jejich spoleèenském, kulturním a
duchovním ivotì, kterého se podle zájmu mohou
úèastnit. Dvakrát roènì poøádáme dny otevøených
dveøí a rádi provedeme kadého, kdo projeví zájem a
chce se pøesvìdèit, jak tu ijeme. Všechno o nás
najdete také v barevném skládaném letáèku.
Které akce dokáou vaše klienty nejvíce
„pøitáhnout“?
Jsou to zájezdy a výlety do blízkého okolí, chystání
vánoèních a velikonoèních svátkù.Pod vedením svých
ergoterapeutù se klienti podílejí na pøípravì
mikulášské nadílky, jsou schopni napéct a tøináct
druhù vánoèního cukroví.
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Velmi aktivnì se zapojují do výzdoby k rùzným
pøíleitostem jako jsou Vánoce, Velikonoce, plesy.
Tradièní únorový ples je pokadé v jiném duchu, napø.
mašlièkový, papuèový, kytièkový. Velmi nadšenì mezi
sebou vítají dìti z mateøských škol, základních škol i
studenty oderských škol, kteøí jim pøijdou zazpívat,
zahrát divadlo a jinak zpestøit ivot v domovì. Za to jim
velmi dìkuji a nám všem pøeji, aby jejich návštìvy u nás
pokraèovaly i nadále.
Co byste popøála vašemu Domovu dùchodcù?
Aby se všem, kteøí se k nám dostanou, v našem domovì
krásnì ilo, a aby všichni naši zamìstnanci pro nì vdy
vytváøeli takové
prostøedí a zajišovali
takové sluby, které
by jim co nejvíce
pøipomínaly domácí
prostøedí. To je cíl nás
všech. Pøejeme si
pohodu našich klientù
prozáøenou sluníèkem.To se stalo logem
našeho domova
dùchodcù.

A jak se ije klientùm v domovì?
Paní Jarmila Zavadilová (79) nastoupila do domova
pøed nìkolika mìsíci a hned se stala èlenkou domácího
drustva ve hrách pro vozíèkáøe.
Osud k ní nebyl pøíznivý. Do Oder pøišla v roce 1945
z Velehradu a v roce 1952 ochrnula obrnou. Byla
odkázána na péèi a pomoc svého manela. Jeho láska
byla pro ni velkou vzpruhou, podaøilo se jí chodit
„sunutím“ a ve tøiceti šesti letech se jí narodila druhá
dcera. „Po smrti manela pøed sedmnácti lety jsem
zùstala sama v sídlištním bytì, odkázaná na pomoc
svých dcer a dalších ochotných lidí. Po operaci jsem
sedm mìsícù jen leela. Situace si vyádala zmìnu v
mém ivotì a tak jsem se dostala do domova dùchodcù,“
objasòuje paní Zavadilová svou ivotní anabázi.
„Vdycky jsem se chtìla vyrovnat zdravé enì,“ dodává,
„a tak jsem nadšená, e zde mohu dìlat všechno, co mì
baví. Háèkuji, pletu, ráda pracuji v keramickém krouku.
Maluji talíøe s lidovými motivy. Dostanu se do mìsta, na
výlety, mohu soutìit. V domovì jsem velmi spokojená
se vším, protoe mi poskytuje spoustu moností jak
dosáhnout velkého cíle - znovu chodit. Zaívám úasné
a krásné pocity, které mi dávají velkou nadìji.“
Svými aktivitami pøesvìdèuje snad kadého, e si
svùj sen vyplní. A tak nezbývá ne jí popøát hodnì štìstí a
pevné vùle na cestì za splnìním velkého snu. Výborné
zázemí domova dùchodcù, vedení i všichni zamìstnanci jsou tou nejlepší zárukou.
Mgr. Marcela Mergentalová

Vdycky je co rozdávat
Maruška Šablaturová se narodila v Trojanovicích
pod Radhoštìm, skuteènì pod samým Radhoštìm.
Liduška Pavelková pøišla na svìt o dva roky
pozdìji a hned po narození se s ní maminka
nastìhovala do chalupy na Hutisku Solanci. Kdyby se
nìkdy mohla Liduška postavit na vlastní nohy a vylézt
na kopec nad chalupou, vidìla by také Radhoš, ale z
druhé strany, kde se jeho masiv nezvedá tak mohutnì
jako v Trojanovicích
Maruška v Trojanovicích vyrostla, provdala se,
usadila ve Valašském Meziøíèí. Vychovala dìti,
pracovala a v patøièném vìku odešla do dùchodu.
Liduška, dìvèátko s vysokým intelektem, to mìla
daleko tìší. U v útlém vìku bylo jasné, e se nikdy
na nohy nepostaví, ale její maminka ji však tolik
nauèila, e Liduška píše dopisy hodné srovnání s
Františkem Nepilem.
Kdy jí maminka zemøela, zakotvila Liduška v
Podlesí u Valašského Meziøíèí v Domovì dùchodcù, a
tam se cesty tìchto dvou en setkaly. Liduška tam je
stále, protoe je vázána na postel. Maruška je
dobrovolnice. Tøikrát v týdnu se vydává z Valašského
Meziøíèí do Podlesí a vymýšlí, èím a jak by obyvatelùm zpøíjemnila pobyt v domovì. Poøádá pro nì
„Odpolední kavárny“ se zajímavým programem a
našla si cestu i do pokoje Lidušky. „Já si váím toho,
e si mùeme navzájem sdìlovat radosti a starosti,
které se dotýkají všedního ivota. Myslím, e i pro jiné
obyvatele, s nimi se setkává, se stala významnou
osobou a psychickou oporou“, píše mi v dopise Liduška. „ A také v létì putovala po horách a grùních, sbírala borùvky, maliny a høiby, aby nám je pak pøinesla a
my si pochutnali na domácích dobrotách", píše dále.

Maruška uspoøádala pro obyvatele také maškarní bál. Ustrojila i Lidušku na posteli, aby jí ten
jednotvárný ivot trochu zpestøila. Rozdává v domovì
po celý rok a má z èeho. Její srdce je plné dobroty,
chápe velmi dobøe, co znamená pro zdejší obyvatele
slovo domov, a proto se zde všichni na kadé setkání s
ní velmi tìší.
Hana Juraèáková
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GEMMOTERAPIE - léèba pro tøetí tisíciletí
ijeme na prahu tøetího tisíciletí.
Vìda a technika svými pøínosy na
jedné stranì zajišují nebývalý rùst
ivotní úrovnì,ale na druhé stranì
devastované ivotní prostøedí,
hektické tempo, stresy a jiné dopady
konzumního zpùsobu ivota, vyvolávající stále závanìjší individuální problémy. Pøibývá alergií,
zhoubných onemocnìní mozkových mrtvic, infarktù a dalších
chorob, které ohroují šastný ivot
a zkracují prùmìrný vìk populace.
Protoe èasto ani vyspìlá klasická
medicína není schopna bez vedlejších následkù øadu takových
postiení øešit, vidíme dnes u
narùstajícího poètu lidí návrat k
pøírodním metodám prevence i
léèby. Fytoterapii - léèbu pomocí
rostlin a bylin vyuívá èlovìk s
úspìchem od nepamìti a je té
pøedmìtem mého zájmu ji øadu let.
Vyzkoušela jsem vysoce zøedìné
vybrané bylinky na nìkteré problémy v okruhu své rodiny a známých a
úèinky mne skuteènì pøekvapily a
po skonèení aktivní pracovní kariéry
pøivedly na novou ivotní cestu. Pøi
studiu herbáøù a zkušeností léèitelù
jsem narazila na relativnì novou
metodu gemmoterapii - léèbu
pomocí tinktur z pupenù rostlin
(gemmon = lat.pupen). Ta mne
natolik oslovila, e jsem gemmoterapeutika, na základì pùvodních
belgických a francouzských receptur, postupnì zaèala vyrábìt.
Tinktury jsou pøipraveny z mladých
pupenù, výhonkù, koøínkù a jiných
zárodeèných tkání. Extrakcí jsou
získávány, enzymy, vitamíny a další
cenné látky, které se v tomto poèáteèním vývojovém stadiu nacházejí v rostlinách v nejvyšší
koncentraci, u dospìlých nebo
sušených jedincù nedosaitelné. I
kdy výroba tìchto látek není
jednoduchá, nebo pouíváme jen
pupeny a èásti rostlin z èistých
oblastí Drahanské vrchoviny, nezneèištìných prùmyslovou èinností,
dobré výsledky a ohlasy našich
zákazníkù jsou mi nejvìtší vzpruhou
a odmìnou.
Gemmotinktury, jako preventivní i podpùrný léèivý prostøedek,

má široké pùsobení na celkovou
revitalizaci organizmu a zlepšení
imunitního systému, ale hlavnì na
øadu závaných i dnes tìko
léèitelných nemocí. Vynikající
výsledky jsou u boreliózy - díky
topolu, tamaryšek je úspìšný u
krevních onemocnìní a další druhy
pro trávicí trakt, moèové cesty,
dýchací systém, kloubní aparát aj.
Ale nejvíce mne tìší výsledky u
nádorových onemocnìní.

Úspìchu dosahujeme komplexním pøístupem, kdy gemmoterapeutika podporují a regenerují
urèitý orgán nebo ústrojí. Sestavené kùry jsou pøipraveny na
vìtšinu zdravotních problémù:
moèové cesty, ledviny, zánìt prostaty, revma, dnu, gynekologické a
klimakterické potíe, cysty a myomy, ale také pomáhají u sterility,
kde s pøispìním našich tinktur se ji
narodilo nìkolik dìtí.
Také imunitní a antibakteriální
kùry, hlavnì v období chøipkových
infekcí, jsou velmi úspìšné. Máme
dobré odezvy i na tak problematické
onemocnìní jako je lupénka, kdy
pomáhá i mast ze ètyø bylin v
kombinovaném pùsobení s tinkturami. Zlepšení pozorujeme také u
srdeèních potíí, køeèových il a
hemeroidù, stejnì jako u problémù
poslední doby rùzných alergií a
ekzémù, kde to však vyaduje èas a
trpìlivost.

Stále hledáme cesty jak
posilovat úèinnost našich prostøedkù.
Napø. vybrali jsme urèité
tinktury s vysokou úèinností v
oblasti nádorù a umístili je na
nìkolik týdnù do vèelího biopole,
aby byla podpoøe-na jejich síla.
Poslední novinkou je vytvoøení
øady patentovaných gemmoglukanù, kombinací gemmotinktur
a beta-1, 3-D-glukanu. Betaglukan,
získávaný z hlívy ústøièné, výraznì
stimuluje oslabenou imunitu aktivací makrofágù. Prof. MUDr. Miroslav
Pekárek povauje jejich pouití v
protinádorovém boji za jednu z
priorit, její úèinky byly potvrzeny
øadou výzkumù u nás i ve svìtì.
Pøedpokládáme, e spojením
glukanu a gemmotinktur lze dosáhnout zvýšení úèinnosti obou
pøírodních sloek. První praktické
zkušenosti potvrzují naše oèekávání a vìøím, e gemmoglukany
budou do budoucna velkou nadìjí
pro lidi s nádorovým onemocnìním.
Pøírodní prostøedky nejsou
náhradou klasické medicíny, ale
mohou léèbu podporovat, doplòovat a také svým preventivním pùsobením problémùm pøedcházet.
Vìøím, e gemmoterapeutika a
novì i gemmoglukany jsou správným prostøedkem jak pomoci lidem,
a to je mùj celoivotní cíl.
Mgr.Jarmila Podhorná
Brodek u Konice è.3
Tel.: 582 391 254
www.r-web.cz/nadeje
nadeje.byliny@volný.cz

(Stránku pøipravila Blanka Malá)
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Australská pøíroda nabízí øešení !
To, e reklamy pøehánìjí, èi dokonce
nám lou jsme si ji zvykli, ovšem to, e
nám obèas zapomenou sdìlit
podstatnou informaci, si ještì nìjak
neuvìdomujeme. Napøíklad všichni
jsme pøesvìdèováni, e kdy doma
pouijeme osvìovaè vzduchu, tak se
zbavíme zápachu a ještì se k nám
dostaví jarní louka, pøípadnì moøský
pøíboj. To, e se zápachu nezbavíme
není a tak dùleité. Mnohem horší ale
je fakt, e si do vzduchu, který
dýcháme, pouštíme jedovaté emise a
to konkrétnì benzen, který je
prokázaným lidským karcinogenem a
mùe vyvolat i urèité druhy leukémie.
Mùe to být také toluen, silnì neurotický aromatický
uhlovodík, dále xyleny a styreny, potenciální lidské
karcinogeny, karcinogenní polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAU) a musk slouèeniny, podezøelé z toho, e
mají negativní vliv na reprodukèní systém. A tak jsme
pøekvapeni, e nás bolí hlava, máme dýchací potíe,
vyskytují se u nás a v naší rodinì alergie.
Tak co tedy s pachy? Kde hledat øešení? Není tøeba
chodit daleko. Jako vdy nám ho nabízí sama pøíroda.

Pøed mnoha léty se jeden dobrodruh vydal do australské
buše a od domorodých aborigincù se nauèil, jaké zázraky
umí extrakty eukalyptu, kterých je v Austrálii více ne 600
druhù, citrónovníku a ostatních australských rostlin. Poté 17
let pracoval na vývoji pøípravkù, které vyuívají vhodné
kombinace extraktù k úèinnému odstranìní (neutralizaci)
pachù a pøes tuto skvìlou vlastnost jsou naprosto neškodné
lidskému zdraví i ivotnímu prostøedí. V Austrálii pomáhají ji
øadu let a nyní máme monost vyuít jejich skvìlé vlastnosti i
my Evropané. Podle pùvodní receptury z dováených
surovin jsou nyní vyrábìny i v Èeské republice pod výstiným
názvem „Likvidátor pachu“.
Chováte svoje zvíøecí miláèky v bytì nebo vám návštìva
pøátel na rozlouèenou zanechá cigaretový pozdrav?
Nezoufejte!!
Bez obav o zdraví své, svých blízkých i svých zvíøecích
miláèkù mùete na odstranìní pachù v domácnosti, na textil,
obuv i jinde jednoduše pouít nìkterý z nabízených druhù
likvidátoru. Není tøeba mít obavy pouít je na jakékoliv textílie
a povrchy, ani by narušily jejich strukturu, èi zanechaly
skvrny.
Jiøí Tomšej-A.L.P. ecology
Štítného 9, Ostrava
Tel. 775 715 477
Mail: firma@alpcz.cz
www.likvidatorpachu.cz
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Víra a vánoce
Má zvláštní dar usmiøovat a konejšit lidi.
Na besedì se seniory v kulturním støedisku
Atlantik to nìkolikrát zajiskøilo, ale on se pøesto
nenechal vyvést z rovnováhy. Kdy napøíklad lidé
hodnì protestovali proti souèasným velmi
pokleslým poøadùm v televizi, doporuèil jim, a tam
posílají své ohlasy, ale ne útoèné, nýbr konkrétní.
Mimo jiné taky popsal pøíbìh bezdomovce, kterého
se v posledních chvílích ujala matka Tereza a on z
tohoto svìta odcházel se slovy: Celý ivot jsem il, jako
pes. Teï umírám jako andìl... Pøiznám, e jsem se tìšil
na rozhovor s biskupem Františkem Lobkowitzem...
Kde jste se nauèil ovládání negativních emocí?
„Nìco je snad dáno geny, nìco výchovou. Jsem z
pìti dìtí, vyrùstal jsem v køesanském prostøedí a rodièe nás od mala uèili úctì k druhému èlovìku. I to, e
kadá hádka je špatná. Navíc vyznávám starou pravdu,
e nezáleí na tom, co dìláš, ale kolik lásky do toho
vloíš.“
Vìøíte v Boha neochvìjnì?
„Mám pocit, e asi v pubertì, v období hledání, se
ve mnì objevily otázky, skrze které jsem zapochyboval,
ale netrvalo to dlouho. Dnes vím naprosto jistì, e vìøit
v Boha, tedy mít k nìmu jaksi nabiflovaný vztah, je
málo. K Bohu musí mít èlovìk niternì osobní vztah,
teprve pak ho mùe zaèít poznávat. A èím více nìkoho
poznávám, tím více ho mohu mít rád. Proè myslíte, e
se Jeíš Kristus tøikrát ptal Petra: miluješ mì?“
Èeho jste se na cestì k poznání Boha musel
vzdát?
„Nejsem si vìdom, e bych se nìèeho musel
vzdávat. Bùh je Láska a jeho pøikázání jsou pro mé
dobro. Kdo krade, nemá èisté svìdomí. Kdo v sexualitì
nepøijme Boí øád. Jsou prostitutky šastné? Mám úctu
k síle pro pøedávání ivota, jeho tajemství. Ale èlovìku
neprospívá, kdy je v èemkoli poniována jeho lidská
dùstojnost.“

Vánoce...
mají své nenapodobitelné kouzlo a tajemnou atmosféru.
Dny jsou prostoupeny
øadou obyèejù a zvykù, které se v
prùbìhu staletí mìnily. V obøadech
pøevládá motivace køesanská - oslava
Kristova narození.
V mnohých zvycích však najdeme
pozùstatky pohanské oslavy zimního
slunovratu. Oslavy slunovratu,
Saturnálie se zmìnily s pøíchodem
køesanství ve vánoèní obøady.
Kromì dárkù se souèasnými
symboly Vánoc staly zvonky, hvìzdy,
svíèky, vìtvièky jmelí a vánoèní zeleò.
Patøí k vánoèním svátkùm jak v podobì
reálné, "ivé", tak jako souèást bytových
dekorací a u vyšívané èi palièkované.

Dají se, podle vás, víra a vìda sjednotit?
„Vìda a náboenství. Kadý mluví o nìèem jiném.
Vìda jen popisuje, co Bùh stvoøil. Navíc vìda se dá
zneuít. Ano, byla doba, kdy církev chtìla mluvit do
vìdy: Galileo, Koperník, Giordano Bruno, ti chtìli pøíliš
radikální zmìny. Nemyslete si, i pro tehdejší vìdce to
byli blázni. Ale øeknu vám perlièku. V èervnu se v
Klimkovicích zahajovala stavba dálnièního tunelu. A
pøišli za mnou, a jim výkop posvìtím, protoe bez svaté
Barbory do zemì nepùjdou…“

Myslíte, e je u nás málo vìøících lidí?
„Prùzkumy øíkají, e asi tøetina, ale ve skuteènosti to
bude víc. Dokud je èlovìk bezstarostný, tak je „hrdina“.
Ovšem poèkejte, a ho realita skøípne, vdy on najde
cestièku k Bohu.“
Vánoce jsou svátky køesanù. Kdo je køesanem?
„Ten, kdo vyznává Krista, je pokristìn - pokøtìn. Ve
vánoèních svátcích je dnes spousta komerce, ale kadý
je náchylný aspoò trochu splnit pøikázání Jeíše Krista:
Miluj bliního svého, jako sebe sama. Kadý èlovìk chce
udìlat nìco dobrého. Pro mne osobnì jsou vánoce
velkou radostí, protoe v tento èas Bùh obdaroval tuto
Zemi svým Synem. Láska je v daru.“
Dìkuji za rozhovor. Jiøí Muladi

Vánoèní stromek
nemá zdaleka tak dlouhou historii.
Pøestoe bychom mohli najít urèitou
souvislost s kulty stromù a lesních bohù
starých Germánù, vánoèní stromek v
podobì, jak ho známe, pochází a ze
17. století z Nìmecka. U nás se
prosazoval velmi pomalu a v horských
èástech našeho venkova byl znám a v
prvním desetiletí minulého stol.
Zavìšený od stropu špièkou dolù,
zdobený jablíèky a barevnými stukami.
Teprve mnohem pozdìji se jeho
výzdoba mìní. Vedle peèiva a cukroví
se stromeèky zdobily kašírovanými
ozdobami, døevìnými figurkami a
pøedevším sklenìnými ozdobami,
zpoèátku vyrábìnými z dutých korálù,
pozdìji ozdoby foukané, zdobené
rùznými technikami.

Redakèní rada SeniorTipu
pøeje všem ètenáøùm
krásné proití vánoèních svátkù
a mnoho štìstí
v novém roce 2006
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ZEPTALI JSTE SE
Váená redakce,
osbracím se na vás s následujícím
dotazem. iji sama, je mi 65 let. Ji
delší dobu jsem omezena v pohybu
a tím pádem odkázána na pomoc
jiných lidí. Mám dceru, která rovnì
bydlí nedaleko a mnohokrát jsem ji
ádala o pomoc v drobných slubách. Dcera však na mé prosby
nereaguje a stále se vymlouvá, e
je jinak zaneprázdnìná. Existuje
monost, e bych ji vydìdila?
Vydìdìní je upraveno v § 469 a
odst. 1 obèanského zákoníku.
Dùvody, pro které je mono
potomka vydìdit, jsou uvedeny
taxativnì. Znamená to, e pokud
by zùstavitel v listinì o vydìdìní
uvedl nìjaký jiný dùvod, byl by jeho
projev vùle bez právních následkù.
Ve Vašem pøípadì je mono uplatnit
zejména dùvod uvedený pod
písmenem a), podle nìj zùstavitel
mùe vydìdit potomka, jestlie mu
v rozporu s dobrými mravy neposkytl potøebnou pomoc v nemoci,
ve stáøí nebo v jiných závaných
pøípadech.

Je však potøeba øíci, e vydìdìní
nemùe být závislé pouze na libovùli
zùstavitele. V pøípadì, e vydìdìný
potomek po smrti zùstavitele podá
alobu na urèení neplatnosti vydìdìní, je dùvodnost posuzována
objektivnì. Musí být nepochybné, e
vydìdìný potomek mìl skuteènì
monost zùstaviteli pomoc poskytnout, a e zùstavitel nabízenou
pomoc neodmítal. Objektivnì se
posuzuje také skuteèná potøeba
pomoci s pøihlédnutím k tomu, zda ji
napøíklad zùstaviteli neposkytovala
jiná osoba, která s ním sdílela
spoleènou domácnost.
Musí být darovací smlouva
písemná?
Ne, nemusí. V praxi také vìtšina
darovacích smluv vzniká jako tzv.
smlouva reálná, co znamená, e
prostì dojde k pøedání vìci z ruky do
ruky. Jak uvádí § 628 odst. 2
obèanského zákoníku, darovací
smlouva musí být písemná zejména
v pøípadì, e pøedmìtem daru je
nemovitost.

Pokud jde o movité vìci, je
písemná forma pøedepsána,
jestlie nedojde k odevzdání a
pøevzetí vìci pøi darování. Dárce
toti v tomto pøípadì pouze slibuje,
e obdarovanému poskytne konkrétní dar, a obdarovaný tento slib
pøijímá, pøièem k samotnému
pøedání a pøevzetí vìci dochází
pozdìji.
Pokud by dárce v dohodnuté
dobì obdarovanému vìc nepøedal
a nepøevedl na nìj vlastnictví, mohl
by se obdarovaný domáhat svého
práva u soudu. Písemná forma ve
dvou výše uvedených pøípadech je
pøedepsána zákonem, proto je
nutno ji dodret, jinak by darovací
smlouva byla urèitì neplatná.
Na závìr je nutno zmínit, e
stranám samozøejmì nic nebrání v
tom, aby darovací smlouvu, z
dùvodù právní jistoty, uzavøely v
písemné formì i v pøípadì, e ji
zákon nepøedepisuje.
(redakce)
NAŠE POZVÁNKA

Senioøi pøijïte mezi nás
Pokud chcete být informováni o záleitostech prospìšných pro
ivot seniorù a zdravotnì postiených,
navštivte nás. Schùzky
koordinaèní rady se
konají u pátý rok.
Najdete nás v Kulturním zaøízení Jízdárna v Ostravì (za
krajským úøadem) a to kadý mìsíc.
Další schùzka je 19. 12. 2005
Tel.: 596 632 772
Ing. Lubomír Pásek, pøedseda Koordinaèní rady seniorù
a zdravotnì postiených

Dìdeèku, babièko nebojte se poèítaèù
Spoleènost senior, obè. sdruení
organizuje v poèítaèové uèebnì v DK
mìsta Ostravy kurzy práce na PC a
seznámení s internetem.
Zapojte se také a rozvíjejte své tvùrèí
schopnosti!
Na monost výuky se informujte na tel. èíslech:
603930321, 606411643, 731221291
Navštivte také naše webové stránky:
www.seniortip.cz

Trénink pamìti - kurz pro seniory
Kurz má 5 dvouhodinových lekcí
Mozek je souèástí lidského tìla. Jak slábne
tìlo, zhoršuje se i kvalita pamìti. Èlovìk má však
schopnost pøijímat nové informace a do konce
ivota.
Kurz je jedním z aktivizaèních programù pro
seniory a je zamìøen na procvièování pamìti. Je
cestou ke zvýšení sebevìdomí. Není zaloen na
memorování, cvièení není na èas, výsledky se
nezveøejòují.
Pøihlášky a informace na tel.: 606 475 522
728 466 105
Ètvrtletní zpravodaj vydává Spoleènost senior, obèanské
sdruení, za pøispìní grantu Krajského úøadu Moravskoslezského kraje a Magistrátu mìsta Ostravy.
Zodpovìdný redaktor: Ing. Ludmila Holubová
Redakèní rada: MUDr. Blanka Malá, Mgr. Pavla Pešatová,
Ing. Lubomír Pásek, MUDr. Hugo Pøibyl, Marie Kalinová,
Ing. Jiøí Muladi, Hana Juraèáková.
Registraèní znaèka MK ÈR E 14221
Adresa redakce: Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18,
702 00, Ostrava 1 IÈO 265 95 982
Tel.: 728 466 105, 606 475 522
e-mail: info@seniortip.cz
www.seniortip.cz
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Problémy se øeší pøímo
„Nìkdo to mùe vnímat pouze jako heslo, ale já
mám ivotem prozkoušené, e opravdu platí: s
úsmìvem jde všechno lépe,“ øíká primátor mìsta
Opavy ing. Zbynìk Stanjura.
„V Opavì jsem se narodil a jsem její patriot. Je to
krásné mìsto, historické centrum èeské èásti Slezska,
vdy loni jsme slavili 780 let od získání mìstských
práv, ovšem samotné sídlo zde je ještì starší.“
Jednoduchá otázka proè jste primátorem?
„Jednoduchá odpovìï, zajímá mì veøejný ivot i
komunální politika, a pak, získal jsem dùvìru volièù.
Podstatné nejspíš je, e práce s lidmi mì baví.
Pøed nikým se neuzavírám, kadý si mùe domluvit
schùzku pøímo se mnou, v kanceláøi. Snaím se být
pøedevším zástupcem obèanù a ne úøedníkem.“
Jakým zpùsobem získáváte zpìtnou vazbu na
práci radnice?
„Pøedevším tím, e iji mezi lidmi. Úèastním se
mnoha sportovních i kulturních událostí, debatujeme
spolu a výsledky jsou vidìt. Od roku 1990 se obèané
pøièinili o zásadní rozvoj Opavy. Èistota, zeleò, parky,
úroveò veøejné dopravy. Pravda, za vším stojí reálné
peníze, ale i bohatá kulturní tradice. Napøíklad pøed
dvìma sty lety bylo u nás zaloeno divadlo, pøed sto
lety tady jela první tramvaj a naše Slezské zemské
muzeum je nejstarší v republice.“
Na jaké úrovni máte kulturu spolupráce?
„To souvisí s charaktery a vlastnostmi lidí. Jsem
primátorem tøi roky a druhý den ve funkci jsem
spolupracovníkùm vyjmenoval, co nehodlám
tolerovat:neprofesionalitu, neochotu, korupci, ale také
podlézavost, despotiènost a šeptandu. Tím je dána
celková atmosféra na radnici. Co se týèe politických
subjektù, máme tøi v koalici a tøi v opozici. Opozice je
od toho, aby kritizovala. Take, i kdy se vedou ostré
spory, je to v poøádku, pøièem všichni zastupitelé jsou
na takové úrovni, e neklesají do osobních uráek.“
Populace ve mìstech obecnì stárne. Co dìláte
pro seniory?
„Obèanská sdruení, kluby dùchodcù, neziskové
organizace, my ke všem pøistupujeme stejnì. Aktivním
seniorùm umoòujeme spoleèenský ivot a pøi
jubileích dostávají osobní blahopøání. Mimochodem,
je jich asi dva tisíce za rok a všechny vlastnoruènì
podepisuji. Máme pro seniory dva penziony se
slubami, ale je pravdou, e ještì další tøi bychom
urèitì zaplnili. Naše rozpoèty jsou bohuel omezené,
nicménì vidím to tak, e u v blízké budoucnosti
budou chtít mìsta do této oblasti investovat.“
Co vás dokáe takzvanì vytoèit?
„Já se vytoèit nenechávám. Jak v osobním, tak v
politickém ivotì prosazuji a nabízím zodpovìdnost i
profesionalitu. K tomu si obèas pøipomínám vìty otce a
maminky: „nejsme tak bohatí, abychom si kupovali
levné vìci“ nebo: „chovej se slušnì ke všem lidem“.
Funguje to.“
Jiøí Muladi

O zodpovìdnosti a profesionalitì na opavské
radnici. "V Opavì jsem se narodil a jsem její patriot.
Je to krásné mìsto,historické centrum èásti Slezska".
Opava je prùmyslové, kulturní a zemìdìlské
centrum Slezska. Má bohatou historii a je také
významnou archeologickou lokalitou, kde se pøi
vykopávkách potvrdila existence slovanského
hradištì z 10.-12. století. Pøi procházce mìstem
lze obdivovat mnoho
kulturních památek,
krásné parky a sady.
Dlouholetou tradici mají
v Opavì i mnohé kulturní instituce. O divadelních pøedstaveních
jsou dochovány zprávy
ji od roku 1522 a první
budova Slezského divadla byla postavena v
roce 1805, souèasná je
z roku 1883.
První písemná zpráva o osadì, leící na køiovatce
obchodních cest a pojmenované podle øeky Opavy,
je z r. 1195, mìstské zøízení dokládá listina z r. 1224.
Poèátkem 14. stol. vzniklo v rámci Èeské koruny
Opavské kníectví a
Opava se pozdìji stala
jeho administrativním
centrem. Od roku 1742,
po prohrané válce, kdy
byla vìtší èást Slezska
postoupena Prusku,
byla hlavním mìstem
rakouského Slezska. V
roce 1820, po poráce
Napoleona, se zde
konal druhý kongres
vítìzných mocností;
sešli se zástupci tzv.
Svaté aliance - ruský car, pruský král, rakouský císaø
a zástupci Anglie a Francie k jednání o spoleèném
postupu proti revoluènímu hnutí v Itálii. A do vzniku
zemì Moravskoslezské v r. 1928 byla Opava sídlem
zemských úøadù.
Opava je dnes statutárním mìstem,
sídlem Slezské
univerzity, støedních škol, kulturních a vìdeckých
institucí. Slezské
zemské muzeum,
zaloenéné v roce
1814, je nejstarším muzeem na území ÈR a patøí k
nejvýznamnìjším ústavùm v republice. Mimo jiné zde
naleznete expozice pøírody a historie Slezska a
mnoho dalšího.
(hol)

