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V. roèník

Roèník V

Zpravodaj obèanského sdružení

Zima
není jen drsný patron,
který prochází lesem a
hází nám sníh a led do
oblièeje. Také není násilník, který žije ve vìèném
sporu se sluncem a stále
Obèas se chová tak
mu vìší pøed oèi husté
tiše,
že u kostela, kde se
mraky,aby se na nás
nemohlo aspoò na chvíli vìtšinou honí vìtry, se nepohne ani vìtøíèek a slunpodívat. To ne!
ci otvírá dveøe dokoøán,
aby mohlo ukázat svou
usmìvavou tváø.
Mnohdy zima vystaví
pøed svìtem všechno své
bohatství a pokrývá vše
nádhernými šperky. Na
vodì vykouzlí støíbrné
zrcadlo, støechy ovìší
køišálovým tøepením a na
louce rozsype záøivé
diamanty.

A co teprve les. Krása,
do které jsou obleèeny
stromy a keøe s vìtvemi
prohnutými tíhou ozdob,
které by nebyl schopen
vytvoøit žádný umìlec.
Svítí na nich hvìzdièky,
paprsky a jemné peøí a vše
se leskne na modrém
pozadí nebe. Všechno je
to tak krásné, že les
údivem pøestává dýchat,
aby mu nespadla ani jedna
vloèka a aby se nezapletla
ani jediná nitka.
Slunce se tìch šperkù
dotýká svými zlatými
prstíky, ozaøuje je a slévá
se v nich v jediný tøpyt,
jakoby chtìlo do nich
vdechnout život.
Pak ale náhle zaène

prosinec
2003
bøezen 2003
bøezen 2003

všechno tát. Odevšad se
øinou kapky a les pláèe
nad ztrátou své krásy.
Zima se rozhnìvá a zítra
opìt rozestøe své šedé
závoje mrakù, jimiž slunce
na zemi neprosvitne.
Zima a slunce se dlouho
pohromadì nesnesou.
Tak taková je zima,
poslední ze ètyø roèních
období, které jsme Vám v
letošním roèníku našeho
zpravodaje nostalgicky pøipomínali.
(hol)

CO JSTE NESTIHLI

"Vítám vás

na vzpomínkovém
veèeru, vìnovaném dílu básníka Josefa
Kainara. Opravdu jsme se na toto setkání
tìšili a jsem pøesvìdèen, že každý z nás si
z tohoto veèera odnese pìkný zážitek".
Tìmito úvodními slovy nás pøivítal pan
JUDr. Slávek Bezecný a pak už znìla
poezie a už jsme slyšeli samotného Josefa
Kainara, který "pøišel" mezi nás, aby se o
sobì nìco dovìdìl pøi vzpomínání pamìtníkù. Ivan Šedivý recitoval sugestivnì
a krásnì. Pouštìly se ukázky nahrávek
zhudebnìlých textù v podání Evy
Olmerové a dalších a byly nádherné...
Málokdy se podaøí nìco tak magického.

A najednou byl èas konèit, ale nikomu se
domù jít nechtìlo.
(hol)

Výlet na Stodolní ulici
se také vydaøil

foto:Ladislav Schäfer

Prùbìžný start byl na koneèné
tramv. è.5. Trasa o délce 2,5 km,
pohodlná lesní cesta i pro
vozíèkáøe. Takový byl letošní
"Pochod nejen seniorù".

9. øíjna 2003

Trochu jsme z toho mìli obavy, ale vše se
rozplynulo v okamžiku, kdy jsme nasáli
atmosféru této ostravské atrakce poslední
doby. Pyšnì se teï stavíme pøed svá
vnouèata a vyprávíme, jak jsme troufalí.
Dlužno však øíci, že
naši vnouèci jsou teï
také patøiènì pyšni
na svoje moderní
babièky a dìdeèky.
Urèitì se tam pøi další pøíležitosti vydáme opìt!
(hol)

13,00 hod.
Vìž Nové radnice
14,30 hod. Ostravské
muzeum - prohlídka

16,00 hod. Staré povìsti
èeské - Divadlo loutek
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Hlavnice je malá obyèejná obec s 560ti obyvateli,
usazená na mírném kopeèku. Leží 13 km západnì od
okresního mìsta Opavy na výšinì boèního výbìžku
Nízkého Jeseníku, ve výšce 380 m n.m. a poprvé se v
pramenech vyskytuje již v roce 1250, kdy patøila k
rozsáhlému majetku velehradského cisterciáckého
kláštera na Opavsku. Opravdu docela obyèejná
vesnice. Jen se mùže chlubit tím, že se tam narodil
hudební skladatel a pedagog Josef Schreiber, který má
kromì pamìtní desky na rodném domì i bystu v domì
kulturním. Letos v záøí tam pøibyla bysta další,
spisovatele A. C. Nora, který zde prožil mládí. A právì
tato malá vesnice byla místem dìje románu Bürkental,
který autora proslavil už ve vìku 22 let. Bylo to v roce
1925 když se tehdejší obyvatelé Hlavnice v románu
poznali a rozbíjeli pak tatínkovi Kavanovi okna tak
dlouho, až je pøestal zasklívat.
Co minulost napáchala, dávno odnesl èas a
souèasnost je jiná. Nynìjší obèané Hlavnice jsou na to,
že je jejich vesnièka spojená se jménem A. C. Nora (vl.
jménem Josef Kavan) tak hrdí, že od roku 1995 poøádají
celostátní soutìž pro zaèínající autory pod názvem
„Hlavnice A. C. Nora“. Vyhodnocení a vyhlášení nového
roèníku se koná vždy u pøíležitosti spisovatelových
narozenin.

Nejen váš manžel, ale i vy sem patøíte, protože
jste se narodila v Opavì a navštìvovala tamní
gymnázium. Jak jste se seznámili?
„No, pøece v Opavì! Já jsem tam chodila do školy.
Jednou byly velké oslavy odhalení pamìtní desky
prvnímu øediteli gymnázia Vincenci Praskovi a tam
jsme se vidìli po prvé. A. C. Nor už byl tenkrát slavný
spisovatel a na oslavách byl jako host. Na druhý den
jsme šly se spolužaèkou ze školy domù a na Hlavní
tøídì jsme se potkaly s A. C. Norem, který nás rovnou
oslovil: „Která ze sleèen pùjde se mnou odpoledne na
rande?“ Já jsem se odvážnì pøihlásila, pøesto, že jsem
mìla mít hodinu klavíru. Doma jsem vzala noty a místo
k paní profesorce, šla jsem na svou první schùzku, a se
spisovatelem k tomu! Tak to zaèalo a potom, potom
jsme si dlouho dopisovali, až jsme se v roce 1937 vzali
a žili jsme spolu pøes všechny radosti a hlavnì strasti
skoro 50 let".
Jednou jste mi povídala, že jste si s manželem
celé spolužití vykali! K tomu jste se rozhodli hned
na zaèátku známosti?
„Já vlastnì ani nevím. Vykal mi, já jsem mu také
vykala a snad jsme si ani nikdy neuvìdomili, proè
bychom si mìli tykat! Myslím, že jsem jednou manželovi
øíkala, proè my dva si vykáme? A on mi odpovìdìl víš,
to je proto, abych nìkdy nepoužil nìjaké neslušné
oslovení!"
Život s umìlcem, a je to malíø, hudebník, èi
spisovatel asi není procházka rùžovým sadem? Tak
jak to tedy bylo s vámi?
„Rozhodnì to nebylo tak jednoduché, jak by si to
nìkdo pøedstavoval. Bylo to složitìjší o to, že manžel se
snažil v prvé øadì velmi peèlivì zajistit rodinu. Pøece
jenom jsme mìli dvì dìti, já jsem se o nì starala, mìli
jsme domek na Spoøilovì, (chtìli nás z nìj i vystìhovat!)
z poèátku chalupu v Albeøicích než nás o ni zèásti
pøipravili. Mìl v životì mnoho pøekážek. A tvrdých. Od
roku 1948 to bylo velmi zlé. Byl i zavøený, pracoval jako
dìlník a to byly zlé doby“
Paní Norová, my si tady povídáme u pøíležitosti
výroèí narození Vašeho manžela. Co by øíkal,
kdyby se ocitl mezi námi?
„Víte, tady v té malé vesnici udìlali nìco, naè já
bych ani v tìch nejtajnìjších snech nepomyslela, nikdy
bych to neèekala a manžel, jestli se na nás nìkde dívá,
tak musí být tím nejšastnìjším nebešanem. To mu
nikdy v životì nenapadlo, že ho po smrti èeká tak veliká
pocta v místì, kde prožil své mládí. Kdyby se mohl
posadit tady mezi nás a vidìl by ty mladé lidi, kteøí se
sem sjíždìjí s batùžky na zádech z celé republiky, èetl
by ty jejich první pokusy, ( jsou otištìny v Almanachu,
který vydává jeho skoro rodná vesnice), vidìl by, že už
se zde scházejí po celých devìt let a pøíští rok to bude
jubilejnì po desáté, já si myslím, že by byl velmi
spokojen. Hlavnì proto, že je to vlastnì pokraèování
jeho celoživotní snahy a úsilí.

Každoroènì se sem sjíždìjí nejen ti, kteøí soutìží a
kteøí soutìž vymysleli, ale též ti, kterým byl A. C. Nor
nejbližší, jeho rodina. Letos pøijel jeho syn Jiøí z Toronta
- Oakwille s celou rodinou a jeho dcera Daniela s manželem, se synem a pravnukem Adamem, který zdìdil
krásné èerné oèi po své prababièce,paní Elišce Norové.
I ona, pøes svùj úctyhodný vìk, 86ti let, do Hlavnice
pøijela, jako již mnohokrát v pøedchozích letech..
Elišku Norovou jsem oslovila v místnosti, kde
sedìla u stolu, na nìmž byly fotografie spisovatelových
rodièù, drobnosti z jeho psacího stolu, kamery a rùzné
vìci, které byly blízké jemu i jeho ženì a položila jí zcela
obligátní otázku: Paní Norová, proè jste pøijela právì
do Hlavnice?
„Letos by bylo mému manželovi 100 let.Tady se už
S manželkou spisovatele A. C. Nora, paní Eliškou
devìt rokù poøádá soutìž pro adepty literatury. Jsem
Norovou, si povídala v Hlavnici paní Hana Juraèáková.
šastná, že jsem sem pøes vysoký vìk mohla pøijet.“
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TIP NA VÝLET

I když zima zalézá za nehty
Pokud zima zalézá za
nehty a snìhové kalamity
jsou pøíèinou zpoždìní
dopravních prostøedkù,
snad až na sánì tažené
psy, je bezpeènìjší cestovat za dobrodružstvím
prstem po mapì a objevovat krásu krajiny pøes
ledové kvìty na skle
kuchynì. Kdo však není
pecivál, a vyrazí roènímu
období navzdory, tøeba do
mìsta. V centru Ostravy
se v adventní dobì konají
zajímavé akce. Už slyším
ty povzdechy ženské
èásti ètenáøské obce, že
pøedvánoèní èas se nehodí na „trajdání“, ale je
urèen na peèení, drhnutí a
leštìní. Tak zùstaòte
doma milé dámy a pošlete
na výpravu pouze dìdeèky a tatínky spoleènì s
dìtmi. Stejnì by se doma
jenom pletli pod nohama.
Prvním zastavením na
výletì mùže být Divadlo
loutek. Každou nedìli
hrají dvì pøedstavení pro
dìti. Ke hrám O Budulínkovi, Karkulce, loupežnících a veliké øepì,
Strom pohádek, Brouèci
nebo Maøenka a Jeníèek
a Smolíèek Pacholíèek,
které mají v této sezónì
na repertoáru, pøidávají v
prosinci ještì èasem
provìøené pøedstavení
Pùjdem spolu do Betléma. Hraje se vždy v 10.00
a v 15.00 hodin za
jednotné vstupné 50 Kè
na osobu.
Po pøedstavení se
mùžete vydat na Masarykovo námìstí. Tradiènì
se na nìm odbývaly trhy.

Napø. v roce 1902 o
podzimním výroèním trhu
bylo v Ostravì 1292
trhovcù, 1154 stánkù a 38
bud. Valnou èást obchodníkù tvoøili haliètí židé. Ve
svých èerných kaftanech
s dlouhými vousy dodávali až do 1. svìtové války
jarmarkùm svérázný
kolorit. Tomu pøedvánoènímu se øíkalo peèkový,
podle sušených hrušek,
peèek, které se zde
prodávaly. Kupovalo se
zde vše, co bylo zapotøebí
na svátky. Sušené ovoce,
oplatky a med, který se
rozléval do pøinesených
hrnkù z velkých až tøicetilitrových beèek. Na
námìstí se trhy konají i
letos. Poøádá je obvod
Moravská Ostrava a
Pøívoz.V dobì od 12. do
22. prosince si ve vkusných stáncích koupíte
jmelí, stromeèek, kapra,
perníèky i svaøené víno a
horkou medovinu. I letos
se snad budou zpívat
koledy a pøedvádìt betlémské hry pod morovým
sloupem.
Pøíjemnì osvìženi
pùjdete dál, ke kostelu
sv.Václava. Obejdete jej
zprava a dojdete k prosklenému vstupu do sídla
Sdružení Telepace. Uvnitø
se koná další zajímavá
akce, vìnovaná vánoèním øemeslùm. 13. a 14.
prosince od 14 do 18 hod.
se nebude pouze pøedvádìt a okukovat, ale
sami pøiložíte ruku k dílu.
Pekaøky vás pøiuèí, jak se
zdobí figurky z voòavého
perníkového tìsta.
www.katalogtip.cz

Pak je naaranžujete do
chléva a mìsteèka z
papíru umístìného v
krajinì z pøírodních materiálù. Korunou betléma,
který si odnesete domù, se
stane za pomoci dráteníkù
vyrobená hvìz-da. Cena
spotøebovaného materiálu
je zahrnuta do výše
vstupného, které èiní 30 Kè
na osobu. Jako prémii vám
pøidají i jednu vánoèní
kouli, kterou si mùžete
sami ozdobit. Nejvìtší
odmìnou vám však bude
nadšení vnukù z toho, že
se mohou pochlubit
takovým šikovným dìdeèkem.
Máme tu i tip pro
opravdové dobrodruhy.
Pokud vaše toulavé boty
ani zima neudrží doma,
vyrazte do Valašského
muzea v Rožnovì pod
Radhoštìm. Muzeum bylo
slavnostnì otevøeno už v
roce 1925 u pøíležitosti
Valašského roku.
V zimním období je
provoz od 9.00 do 16.00
hodin. Areál si mùžete
volnì prohlédnout. Vstupenka stojí 50 Kè, dìti od 6
do 15 let a dùchodci nad 70
let platí polovinu.

Dá se využít také
rodinná vstupenka, která
je urèena pro dva dospìlé
a dvì dìti a pøijde na 100
Kè. Valašské muzeum
také pøipravuje na adventní dobu programy. O
víkendu 13. a 14. prosince
je to vánoèní jarmark, na
kterém mùžete potkat i
svatou Lucii, která prý noci
upije, ale dne nepøidá a 20.
a 21. prosince vždy v 17.00
hodin je instalován živý
betlém a sehrávají lidové
betlémské hry.
Do Rožnova se dostanete pohodlnì autobusem, který jezdí i o víkendech. Pokud vyjedete
kolem sedmé hodiny ráno,
mùžete být na pozdní obìd
zase zpátky doma.
Vzdálenost není velká a
autobus ji urazí asi za
hodinu a dvacet minut.
Jízdenka stojí do šedesáti
Kè. Pouze na veèerní živý
betlém je lépe se dopravit
autem, protože veèer o
víkendu je doprava zpìt
komplikovaná.
Tip na výlet pøipravila
Vìra
Vahalíková

Krásné Vánoce Vám všem
pøeje redakce
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DOTÝKANÍ OSTRAVOU

Vrame se k Vaší nedobrovolné havíøské profesi.
tentokrát s hudebním vìdcem, etnografem a letošním
Prof.Koláø se snažil mne vyreklamovat pro rozhlas,
jubilantem PhDr. Ivo Stolaøíkem, CSc.
jenže to už nešlo. Byl jsem zapojen do ilegální práce. S
kamarády jsme psali letáky k povzbuzení nálady
Pane doktore, blahopøáli
obyvatel mìsta, shánìli vitamíny pro vìznì v Osvìtimi,
Vám pøátelé, kolegové,
èi peníze a jídlo pro rodiny zatèených.
obdivovatelé a samoPosléze jsem se s tøemi kolegy havíøi stal èlenem
organizace "Jan Žižka moravskoslezský". Naší prací
øejmì rodina. Teï Vás
bylo shánìní a vynášení dynamitu a palníkù pro
prosíme o pár vzpomísabotáže, které se brzy zaèaly uskuteèòovat.
nek. Poznala jsem Vás
Vyhazovaly se vlaky a zejména stožáry vysokého
jako dvanáctiletá škonapìtí, aby byly podniky váleèného prùmyslu vyøazeny z
laèka dìtského èinoprovozu. Bylo by to dlouhé technické vyprávìní jak nás
herního souboru ostr.
gestapo objevilo, faktem je, že nejdøív pøišli pro bývalého
vojáka Ichnovského a nakonec i pro mne. Sedìl jsem v
rozhlasu. Ale jak jste se
Ostravì a posléze v Brnì v neblaze proslulých
dostal do rádia Vy?
PhDr. Ivo Stolaøík, CSc.
Kounicových kolejích, kde byli popravováni spoluvìzni i
Velmi podrobnì to popisuji ve svých vloni vydaných ve dnech, kdy osvobozující armáda stála témìø v Brnì.
pamìtech "Život není fráze", ale chcete-li struènì, pak Mìl jsem štìstí, pøežil jsem, a domù se vrátil v polovinì
tedy vše zaèalo krásným dìtstvím s rodièi a starší kvìtna.
sestøièkou Vìrkou, nadanou literátkou, která nás ve Tak to bylo Vaše první opuštìní Ostravy?
velmi mladém vìku opustila. Formovala mne škola, První, ale rozhodnì ne poslední.. Nejdøív mne èekalo
obecná, pak gymnázium ,nejdøív Matièní, ale v kvintì, v setkání s dr.Koláøem, který už vìdìl , proè jsem prve
38.roce, jsem pøešel do Pøívozu. Tam jsem poznal odmítl jeho velkorysou nabídku, pak trocha rekreace v
kantora Josefa Koláøe, øeèeného Koldu, který ovlivnil podobì brigády na rekreaèních táborech válkou
mùj profesní život. Uèil nás pøírodovìdu a zároveò pù- oslabených dìtí a koneènì konkurz na rozhlasového
sobil v tehdy prosperujícím rozhlase, kde vedl vysílání hlasatele. Uspìl jsem, jenže mì opìt èekala vojna,
pro školy a kde založil studentský èinoherní soubor. Pro tenkrát ta klasická - dvouletá. Vlastnì tak bìžná nebyla,
mne a další spolužáky znamenalo úèinkování nejen protože jsme byli nasazeni na Slovensko, kde jsme
"ulejvání" ze školy, ale i poznávání osobností jakými byli honili Banderovce.
Jiøí Myron, Marie Vášová, Eduard Dubský a mnozí Závìr vojanèení byl pøíjemný, stal jsem se jedním ze
další. Maturita v roce 1942 však znamenala totální tøíèlenné redakce Armádního vysílání v Praze. Tam jsem
pøi autorské, speakerské i režisérské èinnosti poznal
nasazení na dole František "ve funkci" vozaèe.
takové osobnosti, jakými byli Jan Masaryk, Emil
Zátopek, František Gel (komentoval Norimberský
proces), mnohé slavné generály, ale také Zdeòka
Nejedlého. Teï už s úsmìvem vzpomínám jak jsme s
Jirkou Šrámkem, také Ostravákem, prolétávali s
tehdejším mistrem republiky v akrobacii pod pražskými
mosty a tuto eskamotérskou èinnost jsme komentovali
do vysílání.
Konec r. 1948 znamená Váš návrat do Ostravy a
troufám si øíci, že toto Vaše období trochu znám i
když z pohledu dítìte. Opìt tedy rozhlas, již
zmiòovaný èinoherní soubor, založení Dìtského
pìv.sboru, dospìlácký sbor, dirigent rozhlasového
orchestru, hlasatel, reportér, autor, objevovatel
talentù - tøeba Jarmily Šulákové. Jen nevím, kdy a
Se èleny dìtského èinoherního souboru
kde jste stihl vystudovat a také se oženit.
První semestry hudební vìdy a etnografie jsem
Kdy se objevila ve Vašem životì hudba?
Už nìkdy v osmi letech jsem zaèal brát hodiny klavíru u absolvoval ještì za vojákování v Praze. Jenže po Únoru
prof.J.Schreibra, který pøidával i lekce nauky o vyhodili ty nejvìtší odborníky z univerzity, mnohé
harmonii. Už od mládí jsem také pùsobil v Husovì dokonce zavøeli, a tak jsem rád pøešel na brnìnskou
sboru v Pøívoze, kde jsem hrál na harmonium a pozdìji školu, kde jsem našel spolužáky, kteøí jsou stále mými
za okupace, kdy se jen na pùdì církve dalo jaksi kolegy a kamarády, tøeba Ivan Mìrka a Otakar Trhlík. Má
svobodnì scházet, jsem pùsobil jako sbormistr a závìreèná práce se pak zabývala Hrèavou, obcí, která
dirigent, samozøejmì amatérský. A dokonce jsem v je na hranici tøí státù a je tedy etnograficky velmi
mládí zhudebnil nìkteré básnì P.Bezruèe, K.J.Erbena zajímavá. A ta svatba? Konala se brzy po promoci v
a psal hudbu k cvièením, nadšenì jsem totiž sokoloval. roce 1952 a Dagmar, dìtská lékaøka je se mnou dodnes.
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ROZHOVOR
Zdálo by se, že Vašemu profesnímu i rodinnému
štìstí (brzy jste se stal po prvé tátou) nic nebránilo
nebo se mýlím?
Byla padesátá léta a já jsem nikdy nesouhlasil a díky
zkušenostem jsem ani nemohl souhlasit s žádnou
diktaturou, tou nacistickou ani proletariátu. Jsem
celoživotní nestraník, jenže v tìch dobách a místì,
kde jsem pùsobil to jaksi nešlo. Vzpomínám, že jeden
z tehdejších øeditelù zaèínal každodenní porady
oslovením "Soudruzi a pane Stolaøíku". Dlouho to trvat
nemohlo a já putoval nedobrovolnì do Opavy,
Slezského studijního ústavu. Dnes si už nestìžuji,
byla to pro mne plodná léta, naplnìná vìdeckou i
publikaèní èinností, poznáváním dalších zajímavých
lidí, tøeba Petra Bezruèe, Jaroslava Køièky…dlouho
bych vyjmenovával i osobnosti zahranièní. A to jsem
stíhal i TV režie mnohých programù, vyzdvihuji
zejména balet K. Kupky Piccasiáda. Snad si ètenáøi
vzpomenou.
Zmínil jste, že se Váš pracovní život pohyboval v
jakýchsi devítiletkách. To platilo i nadále?
Jistì, zmìnila se struktura ústavu, vìda hudební byla
vystøídána vìdou o dìjinách dìlnického hnutí a já byl
volný. Naštìstí se tak stalo až v r.1963, kdy se
bezpartijní Stolaøík mohl vrátit domù, a to dokonce na
post øeditele Janáèkovy filharmonie, tenkrát se však
tak nejmenovala.
Tady si opìt dovolím za Vás pøipomenout rozkvìt
tìlesa, èetná úspìšná zahranièní turné, mnoho
hostù orchestru (vzpomínám tøeba na R. Frimla),
snahu o prosazení stavby kvalitní koncertní sínì,
(dodnes marnou), ale také nadìjný rok 1968 a
následnou beznadìj, která Vás v roce 1973
sesadila na místo dramaturga J.F.O. Vaše
devítiletka Vás donutila o dva roky pozdìji opìt
opustit Ostravu a vzít místo dramaturga v
pražském Supraphonu.
K tomuto tøíletému období jen krátce. Zajímavá práce,
vesmìs pøíjemní kolegové, ale krušné pendlování
vlakem mezi domovem a Prahou. A tak jsem s úlevou
pøijal nabídku dr. Štiky, øeditele Valašského muzea v
pøírodì v Rožnovì p. R., abych se stal ve svém
posledním oficiálním zamìstnání samostatným
vìdeckým pracovníkem tamtéž, i když díky slušnosti
pana øeditele jsem mohl mít pracovní stùl i v Ostravì.
Dokonce jsem tam pracoval v polovièním úvazku i po
té, kdy jsem se v 60ti letech stal nechtìnì dùchodcem.

Projekt „Dorkas“ - Tísnová péèe
Slezská diakonie, Centrum sociální pomoci v
Ostravì zaèala s realizací služeb Tísòové péèe
pro seniory a zdravotnì
postižené obèany.
Projekt „Dorkas“ je pomenován podle øeckého
jména uèednice, která
konala dobré skutky. Její
život byl ohrožen a pouze
rychlá pomoc pøátel ji
zachránila.
Tento projekt „ožil“ díky
podpoøe programu EU
Phare 2002, dotací
MPSV, Statutárního mìsta Ostravy a pøíspìvkù
dárcù.

Hlavním cílem této
moderní sociální služby
je poskytování nepøetržité, koncepèní a odborné pomoci v krizových
situacích prostøednictvím
monitorovacího zaøízení.
Jedinou nutnou podmínkou k využívání této
služby je pevná telefonní
linka. V pøípadì potøeby
(úraz, zdravotní kolaps,
vloupání) se snadno
dovoláte pomoci .
Aktivací dálkového
ovladaèe velikosti krabièky od zápalek dojde
okamžitì k propojení s
dispeèerskou stanicí.
Operátorka (kvalifikovaná zdravotní
sestra) podle situace zorganizuje
odpovídající pomoc
- pøivolání Záchranné služby, Policie èi
Hasièù, pøípadnì
zkontaktuje ošetøujícího lékaøe, sousedy
èi pøíbuzné.

Jednorázový poplatek
za instalaci zaøízení v
bytì je 1000 Kè. Mìsíèní
poplatek za pronájem
zaøízení a za služby dispeèinku 400 Kè. Souèasnì lze využívat nìkterou
z dalších navazujících
služeb - Peèovatelskou
službu nebo Domovinku
(centrum denních služeb
pro seniory).

Øadíte-li se mezi seniory èi zdravotnì handicapované obèany, máteli v rodinì èi okruhu svých
známých nìkoho, koho
trápí pocit ohrožení a
nejistoty, kontaktujte dispeèink t. è. 596 613 513.
Zde mùžete získat podrobnìjší informace, pøípadnì se zaevidovat do
databáze uživatelù.

"Pane doktore, Váš život je bohatý, plodný a z
toho, co o Vás všichni víme, také navýsost slušný.
Moc Vám z naší seniorské redakce pøejeme,
abyste se i nadále tìšil svými láskami, tìmi
rodinnými i hudebními, aby pøibývalo podobných
ocenìní, jakými je napø. letošní srpnové èestné
èlenství v celosvìtové organizaci lidového umìní
a aby Vám zdravíèko trochu lépe sloužilo."
Pavla Pešatová

V pøípadì nenádalé situace lze pøivolat pomoc
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MNOHO CEST VEDE DO ÈÍNY
Co si vybavíme, když se øekne
Èína? Zajisté obecná fakta, která
jsme si pøipomnìli minule. Mezi
další zajímavosti patøí kulturní
památky. Mezi ty nejznámìjší urèitì

Velká èínská zeï, která je pøímo jejím
symbolem. Za tvùrce bývá nejèastìji považován
císaø Èchin Š'chuang-ti, sjednotitel Èíny, žijící v 3.
století pø. n. l. Je to prý jediné místo na Zemi,
viditelné z vesmíru.
Pøedstavuje mohutné
opevnìní, táhnoucí se
pøes hory až k obzoru.
Opevnìní, jež pomohlo
Èínì ubránit se pøed
nájezdy barbarù.
Vidìt ji snad patøí mezi
povinnosti, pokud navštívíte Èínu. Je to místo,
kam míøí drtivá vìtšina
turistù a patøí mezi nejnavštìvovanìjší místa.

Èína a Já
Ze Sanghae jsme odjeli na 2 dny do mìsta
SUZHOU. Zde jsem zažila "dobrý šok" už na nádraží,
protože lístky se nekupují na nádraží, ale úplnì nìkde
jinde ve mìstì, takže je mìl u sebe náš èínský prùvodce.
Tím pádem se nedostane do vestibulu nádraží, tak jako v
Ostravì nebo v Praze nikdo nepovolaný, kdo žebrá
peníze. Pøi èekání na vlak jsme sedìli na obývacích
sedacích soupravách. Tìsnì pøed pøíjezdem vlaku jsme
odešli na perón kam pøijel rychlovlak, kde každý z
vagónù mìl svého prùvodèího a asi ještì dalších 5 lidí,
kteøí prodávali za jízdy jídlo, pití, suvenýry, nanuky a
ovoce. Jeli jsme jednu stanici, která mìøila 250 km, takže
na pøíští zastávce jsme vystupovali.

Nìkolik perlièek, které mi utkvìly v
pamìti:

! Bílá

barva je barvou smutku,
nevìsty se vdávají v èervených,
zelených, hnìdých a popø. tmavì
modrých šatech

! Baráky jsou neudržované, radìji se zbourají a
postaví nové

! Èistota v centrech mìst je neuvìøitelná (napø. ve
srovnání s Paøíží)

! Skoro každý Èíòan chodí s voòavými tyèinkami,

neustále je zapaluje na rùzných místech svému
Budhovi a vìøí, že mu Budha, když bude
potøebovat, pomùže

! V málokterém bytì se topí, není zajištìno centrální
vytápìní, spíše všechno na elektøinu nebo v

stromy, pøed obchody apod. Prádlo
v Èínì velmi špatnì
schne

! V nejvìtším horku pijí lidé obvykle èistou
horkou vodu, která
prý výbornì osvìží

Mìsto Suzhou
V mìstì SUZHOU jezdilo asi 99% obyvatel na
jízdních kolech, takže pøejít na druhou stranu cesty se
rovnalo sebevraždì. Celé toto mìsto je jako Benátky,
tzn. na vodním kanále. Jezdili jsme tady na lodièkách a
vidìli jsme tu chudobnìjší èínskou ètvrt. Ze SUZHOU
jsme se za dva dny vrátili do Sanghae a bìhem dalších
dvou dnù jsme pøeletìli do Pekingu a zde strávili šest dnù
až do odletu domù. Z Pekingu do Vídnì jsme letìli již jen
10 hodin.
V Pekingu na námìstí se se mnou fotily Èíòanky,
které si na mne ukazovaly prstem a prùvodce mi sdìlil,
že jsou to dìvèata z venkova, která v životì nevidìla
Evropanku. Strašnì se mi smály, protože Èíòanky jsou
malé a hubené, což se o mì nedá øíci.
Ve všech mìstech, která jsme navštívili se veèer pøi
hudbì tanèí na námìstí podle reprodukované hudby a v
parcích se ráno a veèer cvièí. Prùvodce nám øekl, že je to
proto, že Èíòanù bydlí v malých bytech až tøi generace a
tak jedna generace tanèí na námìstí, druhá generace
cvièí v parku a tøetí generace si doma užívá sexuálního
života. Pak se støídají.
Pøi propastných rozdílech životní úrovnì jsme byli
informováni o krádežích v Èínì. Nìkteré obytné domy
jsou do 3. poschodí opatøeny møížemi, jsou oploceny a
mají svoji ochranku. Stejné je to i u hotelù. V Èínì jsou
rovnìž kapsáøi, ale na mnohem profesionálnìjší úrovni
než u nás. Pøi uèení krást
se cvièí vytahováním
pøedmìtù z vroucí vody a tím se stávají rychlými.
Karin Vajdíková (pokraèování pøíštì)
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Nový rok nezaèíná vždy 1. ledna
Nový rok nezaèíná pro
Èíòany 1. ledna, ale s prvním novoluním. Je tøeba
ještì vysvìtlit, že èínský
nový rok, který se øídí
mìsíèními cykly, zaèíná
vždy k jinému datu našeho
kalendáøe v prùbìhu ledna
a února. Je to dáno tím, že
rok má dvanáct mìsícù, z
nichž každý má pøesnì 30
dní a každý dvanáctý rok
má tøináct mìsícù.
Je nejvýznamnìjším
svátkem Èíòanù bez ohledu na to, odkud pocházejí
jejich pøedkové. Je rovnìž
známý jako svátek lunárního Nového roku, nebo na
rozdíl od gregoriánského
kalendáøe, vychází z kal.
lunárního. Svátek je velmi
jásavou událostí hlavnì
proto, že je èasem, kdy lidé
pøestávají pracovat a scházejí se s rodinou a pøáteli.
Zaèíná dvacátého ètvrtého
dne dvanáctého lunárního
mìsíce, kdy všichni bozi
vystoupí na nebe, aby
vzdali úctu Nefritovému
císaøi, který je nejvyšším
taoistickým bohem a podali mu zprávu o tom, jak si
jednotlivé domácnosti
vedly. Podle tradice ctí
rodiny tyto bohy pálením
rituálních papírových penìz, aby tak pokryly jejich
cestovní výdaje. Jiným rituálem je potírání úst
uctívaného Kuchyòského
bùžka rozpuštìným cukrem, aby si lidé zajistili, že
podá Nefritovému císaøi
pøínivou zprávu. K dalším
rituálùm patøí "jarní dvojverší", která se rozvìšují
po celém domì. Jarní
dvojverší jsou papírové
svitky a ètvrtky, které jsou
popisovány slovy, jako je
napø. "mnoho štìstí", "bohatství" a "dlouhý život".
Papírové ètvrtky se vìší
vzhùru nohama nebo toto

je v èínštinì zároveò homonymem pro slovo "pøíchod".
V pøedveèer Nového roku
se ti èlenové rodiny, kteøí již
nežijí spoleènì snaží vrátit
domù a zúèastnit se veèeøe.
Rodinní pøíslušníci si dávají
v èervených obálkách
"šastné peníze" a zùstávají vzhùru celou noc, aby
pøivítali Nový rok. Èíòané již
dlouho vìøí, že když celou
noc pøed Novým rokem
nepùjdou spát, budou jejich
rodièe žít déle. Po pùlnoci
poøádají náboženské obøady, aby uvítali ve svých
domovech boha Nového
roku, což je rituál, který je
èasto spjat s velkolepým
odpalováním ohòostrojù.
Prvním a nejdùležitìjším
úkonem Nového roku je
projevení pocty pøedkùm,
bohùm a následuje projev
úcty mladších rodinných
pøíslušníkù starším èlenùm
rodiny. Lidé si oblékají nové
šaty, navštìvují pøátele,
sousedy a pøíbuzné, aby si
vymìnili pøání.
Druhý den je dnem, kdy
se vdané dcery vrací do
domu svých rodièù. Novomanželky musí doprovodit
jejich manželé a pøinášejí
dárky rodinám svých žen.
Podle kouzelné legendy je
tøetí den lunárního Nového
roku dnem, kdy myši
vdávají své dcery. Toho dne
by lidé mìli jít spát brzy, aby
myši mohly poøádat své
svatební obøady.
Ètvrtý den se zaèíná
schylovat ke konci oslav.
Odpoledne se pøipravují
uvítat návrat Kuchyòského
a Nefritového boha. Návrat
Kuchyòského bùžka vyznaèuje konec svobody od
nadvlády bohù. Odtud je i
èínské pøísloví: "Nikdy není
dost brzy na to poslat bohy
pryè a dost pozdì na to
vyzvat je k návratu".

Pátého dne oslavy
skoro konèí. Z oltáøù se
odstraòují všechny úlitby
a život se vrací do normálních kolejí.
Jako v pøípadì všech
èínských svátkù hraje i v
prùbìhu oslav významnou roli jídlo. Veèeøe bývají nezvykle pøepychové
Vybraná jídla, pøipravená
v tomto èase se podávají
proto, že jsou považována za symboly štìstí.
Napøíklad ryba znamená
"mám dost na utrácení",
výhonky èesneku znamenají "vìèný", øípa
pøedstavuje "opìtovné
spojení". Knedlíèky, které
vypadají jako zlaté mají
pøivolat peníze, štìstí a
bohatství.
Svátek není jenom
nespoutanou zábavou,
ale svùj vliv neztratily ani
urèité pøedsudky a tabu.

Lidé napøíklad vìøí, že
bìhem prvních pìti dní
lunárního Nového roku se
nesmí zametat podlaha,
nebo byste také omylem
mohli vymést štìstí a
bohatství z domu.
Nepøíznivì se pohlíží i
na neslušnou øeè a také
na hovory o smrti. Když se
rozbije mísa èi talíø, musí
se co nejrychleji øíci "sui
sui ping an", což znamená
"pokoj po celý rok.
Tyèinky a oltáøní svíce
èínského bùžka štìstí
Josse musí hoøet po celý
den a noc, aby zajistily
dlouhovìkost a v nìkterých domácnostech se
schovávají nože a nùžky,
aby náhodou nìkdo omylem neodøízl nebo neodstøihl "nit štìstí" v roce,
který právì pøichází a
který vítají.
(hol)

SLOVENSKÉ LÁZNÌ 2004 - SUPER NABÍDKA

7 DENNÍ LÉÈEBNÉ ZÁJEZDY
BARDEJOVSKÉ KÚPELE - 4.200,-Kè/os,
dìti 3.300,-Kè/os.
KÚPELE DUDINCE - 3.680,-Kè/os;
dìti 2.950,-Kè/os.
LÚÈKY KÚPELE + BEŠEÒOVÁ 3.730,-Kè/os.
TERMÍNY: 04.01.-10.01.;
29.02.-06.03.;
14.03.-20.03.;
04.04.-10.04.;
02.05.-08.05.;

11.01.-17.01.;
07.03.-13.03.;
21.03.-27.03.;
11.04.-17.04.;
09.05.-15.05.;

22.02.-28.02.
14.03.-20.03.
28.03.-03.04.
18.04.-24.04.
30.05.-05.06.

Možnost termínù také v èervnu, èervenci a srpnu
V cenì je zahrnuto: 6x hotelové ubytování
(dvoulùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, TV,
telefonem, balkónem), plná penze, vstupní lékaøská
prohlídka + 10 léèebných procedur, doprava
klimatizovaným autobusem tam i zpìt, služby prùvodce,
pojištìní proti úpadku dle zákona è. 159/1999, DPH
Odjezd autobusu: Ostrava, Frýdek Místek, Havíøov,
Èeský Tìšín, Tøinec, Jablunkov
INFORMACE: CK MLK-TOURS, Pøíborská 1000,
738 02 Frýdek-Místek; Tel: 558 655 649;
Fax: 558 640 351 www.mlk-tours.cz
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Klub sbìratelù, Ostrava - Poruba
Tentokrát naše cesta vedla do Klubu dùchodcù ÈR
na ul. Marie Majerové è.1733 v Ostravì-Porubì.
Vedoucím klubu je pan Stanislav Kaštovský. Vedle
rùzných klubových aktivit jako jsou šachy, turistika a
další zájmové èinnosti nás zaujal klub sbìratelù
autogramù. Jeho èlenové se scházejí 2x mìsíènì a
klub sbìratelù vede pan Jiøí Hanibal.
„Èím vìtší osobnost, tím skromnìjší
èlovìk,“ øíká Jiøí Hanibal, devìtašedesátiletý vedoucí klubu sbìratelù
autogramù. A ví, o èem mluví, protože ve
své sbírce má pøes 4000 podpisù
nejrùznìjších svìtových osobností.
„Nesbírám podpisy tzv. na potkání. Èlovìk, o jehož
autogram mám zájem, mì musí nìèím zaujat a takový
vztah pak je obvykle oboustranný. Zrovna vèera mi
pøišla další podepsaná fotografie Brigity Bardot a
pøipsala i krátké povídání. Koresponduji také s Belmondem,Delonem,Lorenovou,Messnerem, Konkolským…“
Takový koníèek je nejspíš nároèný finanènì i èasovì.
„Je. Sleduji rùzná výroèí osobností a jen za známky
vydám spoustu penìz. Pøesto se mi pøíèí "kšeftovat" s
autogramy na burzách, kde létají pìtistovky. To není mùj
styl. Na druhé stranì, když zatoužím po autogramu,
oslovím dotyèného maximálnì tøikrát. Jestliže nereaguje, víckrát ho nekontaktuji. A takzvané autopeny èili
strojové podpisy podle šablony, také neberu.“
Jak získáváte adresy?
„To je na celém koníèku asi to nejdobrodružnìjší.
Oslovuji ambasády, olympijské výbory, nejrùznìjší
svazy, prostì jak se dá. Také lidé mì už znají a obèas
mi sami pošlou nìco do sbírky. Získal jsem tak napø.
podpis Hanky Maškové na vstupence, Gustava
Frištenského na fotografii a další.“
Máte nesplnìnou touhu po konkrétním autogramu?
„Jean Gabin,toho nemá nikdo, ten autogramy prostì
nedával. Mám pocit, že skuteèných osobností jako
Marvanù, Smolíkù, Högerù se už moc nerodí.“

Osobnì jsem pøesvìdèen, že ve skuteènosti žádný
èlovìk není bohatý svými penìzi, nýbrž svými zážitky.
Což tedy znamená, že jste boháè.
/Úsmìv./ „Zážitkù mám opravdu nepoèítanì. Snad
mi v tom pomáhá mé jméno, které s jedním n navíc
proslavil kartaginský vojevùdce i s úslovím: Hannibal
ante portas. Zároveò dost se svou ženou cestuji, takže v
Kartágu jsem políbil zem, v Tunisu se mému jménu
podivovali tak, že jsem byl odbaven jako poslední a
podobnì. Mìl jsem v ruce zlatý míè Masopusta,
Nobelovu cenu Seiferta, repliku trofeje Wimbledonského vítìze Kodeše. S hodináøem Veseckým jsem
se díval dolù z Pražského orloje a Remkùv náhradník
Pelèák mi slíbil let v Migu..."
Máte i smutné zážitky?
„Právì Vladimíru Remkovi jsem øekl, že letìl ve
špatné raketì. Zamyslel se a øekl že mám pravdu.
Projevy nenávisti, závisti a arogance, se kterými se
setkal ho mrzely.Velká vìtšina mých zážitkù s osobnostmi ale patøí mezi pìkné okamžiky mého života.“
Odcházím od pana Hanibala (nedávno mu skonèila
stodevátá výstava autogramù) a v hlavì mi zní: èím
vìtší osobnost, tím skromnìjší èlovìk. Platí to samozøejmì i pro ty, které o podpis nikdy nikdo nepožádá.
(di)
Pozn. redakce: Informace o èlenství v klubu získáte
osobnì v klubu nebo na tel.è.596 951 813

Vlevo nahoøe: Brigitte Bardot

Øekl jste, že s osobnostmi navazujete i déletrvající
kontakt. Pøerostlo to nìkdy až v pøátelství?
„Urèitì. Velmi si považuji napøíklad vztahu s Janem
Werichem. František Filipovský se mi do knihy
podepsal s dovìtkem „Milému pøíteli, panu Hanibalovi
s upøímným stiskem ruky“. A když s Radovanem
Lukavským popíjíme u nìj doma léèivý likérek, je to
pohoda a fantazie. To je jen pár pøíkladù za všechny.“

Vpravo nahoøe: Loretta Swith
Kdo by neznal slavnou major
Houlihan ze seriálu M.A.S.H.
Robert Redford:"Nikdy jsem po
Hollywoodu netoužil a netušil
jsem, že tam skonèím", øekl v
jednom z rozhovorù...
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NOVÉ PROJEKTY

CHRAÒTE SVÉ BEZPEÈÍ
(Soubor rad a informací pro seniory)
Zajímavý projekt realizuje ostravská Mìstská policie,
kdy prostøednictvím pøednášek a besed informuje o
vìcech a událostech souvisejících s bezpeèností seniorù. (Informace lze získat na tel .è. 596 467 213)
Muži a ženy v pokroèilém vìku se stávají podle
policejních statistik èastými obìtmi trestných èinù. To
znamená, že by mìli vìdìt o všech opatøeních, která
jim pomohou zajistit osobní bezpeèí.
Pøedností zralého vìku jsou moudrost a dostatek
zkušeností. Nevýhodou se mohou stát zhoršený zrak,
sluch, pohyblivost a nedostatek fyzických sil. Dobrým
spojencem je solidarita s jinými lidmi, špatným rádcem
je strach.

V minulých èíslech jsme probrali nebezpeèí, které
nás mùže potkat doma, na ulici èi dopravním
prostøedku. V poslední èásti se budeme vìnovat
závažnému problému, jakým je domácí násilí.

Násilí v rodinì
Nìkteøí starší lidé jsou vystaveni napospas
násilnému chování ze strany èlenù rodiny. Takové
jednání vìtšinou zaèíná mírnìjšími projevy. Netrpte
proto omezování a útisk. Nejste povinni snášet
napøíklad rámus (reprodukce hudby, TV program).
Nepøipuste, aby vám pøíbuzní øíkali: Ty už nic
nepotøebuješ, stejnì nikam nechodíš. To je pro tebe
dobré, to ti bude staèit. Takové chování se mùže
promìnit v násilí. Ve vlastní rodinì máte právo na
ochranu, pomoc a pocit bezpeèí.
Shrnutí základních výsledkù reprezentativního
výzkumu pro pro obè. sdružení Bílý kruh bezpeèí a
Philip Morris ÈR a.s.
Zdroj: STEM pro Bílý kruh bezpeèí a Philip Morris ÈR
Souhlas s názorem "domácí násilí má spoleènost
spíše tolerovat, protože to stejnì vyøeší rodina sama"
Urèitì souhlasí
5%

Spíše souhlasí
24 %

Spíše nesouhlasí
46%

Vìtšina obìtí násilí v rodinì volí takové zpùsoby
chování, aby se násilí vyhnula. Pøedevším se snaží
minimalizovat možnost, aby vzbudila hnìv druhé
strany, napøíklad pobývá v jiné místnosti, jde ven, snaží
se zajistit, aby v kritické chvíli byly pøítomny v
domácnosti i jiné osoby. Obì se také snaží násilníka
pøíznivì naladit a uklidnit. Tím chce zmìnit nebo zmírnit
jeho agresivní náladu. Za tyto snahy obì platí vysokou
cenu - pøizpùsobuje své chování násilníkovi aniž by
mìla jistotu, že se jí podaøí násilí pøedejít. Ztrácí
schopnost vidìt sebe sama pozitivnì a pøejímá
negativní hodnocení své osoby za strany násilníka.
Je dùležité pøedevším získat sebedùvìru a sílu k
tomu, abyste se dokázali sami rozhodnout a vyhledat
pomoc odborníkù v poradnách a centrech.

Provìøte svùj strach

Kde hrozí nebezpeèí :

Urèitì nesouhlasí
25 %

Co je možné poradit obìtem

Starší lidé jsou velmi vnímaví k ohrožení, ale i k
neštìstí druhých. Èasto také trpí pøílišným strachem,
který zcela ovládne jejich život.
Zkuste si odpovìdìt na otázky:
1. Trpíte èasto bezdùvodnými pocity strachu?
2. Užíváte medikamenty, abyste napøíklad veèer
zvládli strach ze samoty a tmy?
3. Mluvíte èasto se svými známými o kriminalitì?
4. Žijete díky strachu v sociální izolaci (radìji nikam
nechodíte, nikoho k sobì nezvete, neprovozujete
žádné aktivity mimo domov)?
5. Propadáte panice nad novinovými titulky v èerné
kronice?
6. Pìstujete si svùj strach?
Jestliže odpovìï na vìtšinu otázek zní ano,
ovlivòuje strach váš život. Pokuste se s tím nìco udìlat.
Promluvte si o tom s nìkým z rodiny, s dobrým
známým, pøípadnì s lékaøem. Obrate se na nìkterou z
krizových linek dùvìry. Vyhýbejte se zprávám o zloèinu,
nesledujte drastické filmy a kriminální pøíbìhy. Naopak
vyhledávejte dobré zprávy, klidnou èetbu a pøíjemná
setkání.
Marie Kalinová
Zpracováno s využitím materiálù BKB
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ZDRAVOTNÍ OKÉNKO

RAKOVINA
Neztrácet nadìji, žít dál!
Rakovina je velmi závažné onemocnìní. Kdokoli se
doví, že ji má, snadno propadá zoufalství, napadají jej
hrùzné myšlenky. Nemoc navenek pacienta vìtšinou
nezmìní, ale duševní šok dlouho pøetrvává. Od zaèátku
choroby je tedy tøeba léèit i psychický podíl. I sám
pacient musí mít vùli a pevné odhodlání vzít na sebe
svùj díl odpovìdnosti za prùbìh rekonvalescence, za
nový rozvrh života a nový životní styl, který mùže výraznì omezit riziko, že se nemoc vrátí a že budou pøetrvávat vleklé potíže tìlesného nebo psychického rázu.
Na kvalitu života se zdravotním postižením má
mimoøádný vliv i to, jakým zpùsobem se k ní chová
veøejnost. Že je to vìc velmi podstatná a zásadní vám
tentokrát dokumentujeme pøíkladem za všechny:
Chování veøejnosti i samotných pacientù lze do
znaèné míry ovlivnit systematickou výchovou a
osvìtou. Pøed 12ti lety založily pacientky klub, kde se
zaèaly scházet. Z poèátku jich bylo 10, nyní je ve
sdružení onkologických pacientù zaregistrováno již
pøes 120 žen, pøevážnì s nádorovým onemocnìním
prsu, ale i po gynekologické operaci, po operaci
žluèníku, tlustého støeva a jiných orgánù.
Ve svém sdružení, kde se pravidelnì scházejí, našly
smysl života, poznaly ženy, které jsou životním
dùkazem možnosti pøežití. Èlenky s delším odstupem
léèby posilují další, které jsou krátce po základní terapii
nebo ještì v léèbì. Jejich aktivita nespoèívá jen ve
schùzkách, ale poøádají i besedy s odborníky, rehabilitaèní cvièení, plavání, vycházky, rekondièní pobyty aj.
Ženy se zbavují rychle strachu a úzkosti. Zde mohou
otevøenì hovoøit o svých obavách, nadìjích a plánech.
Vždy se najde nìkdo, kdo poradí a nabídne pomoc. I
rekondièní pobyty pro onkologické pacienty mají své
výhody. Umožní strávit víkend nebo 10 dnù bez nutnosti
nakupovat, vaøit, starat se o domácnost.

Èlenky sdružení pøi jedné ze zábavných akcí

Snahou sdružení je pomáhat tìm pacientùm, kteøí
jsou diagnostikováni, ale ještì neprošli léèbou a také
tìm, kteøí jsou krátce po základní léèbì. Bylo vytvoøeno
centrum, kam mohou postižení nemocní pøijít pro radu
nebo pomoc, pøípadnì si popovídat s ostatními o své
nemoci. V centru je rozsáhlá knihovna a úèelové
publikace o rùzných druzích onkologického onemocnìní. Pacienti musí ztratit ostych a do centra pøijít, s
pomocí stejnì postižených pak prùbìh nemoci snášejí
daleko lépe. Èinorodostí a zájmovými aktivitami se též
lépe pøekonává pocit osamìlosti a strachu z nemoci.
Návštìvníky nespojuje jen stejné postižení, ale èasto
také pøátelství, které tady vzniká. Spousta z nich se
vzájemnì navštìvuji v soukromí, jezdí i na spoleèné
dovolené. Nastává i pøíprava na stáøí, smývá se vìkový
rozdíl. Nejmladší èlence je 36 let a nejstarší má 82.
Všechny jsou kamarádky a tykání je samozøejmostí. Ve
své snaze pozitívnì ovlivòovat psychiku nejsou
osamoceny. V rozvíjení jejich potøebné èinnosti jim
pomáhají i další instituce a organizace.
Pøipravila MUDr. Blanka Malá
NAŠE POZVÁNKA

Pozvánka do klubovny seniorù, KZ Jízdárna
Každé pondìlí probíhá od 13 hod. konverzaèní kroužek
nìmeckého jazyka. Od 14 hod. klubové povídání.
Každý první ètvrtek v mìsíci (v lednu 8.1.) se koná ASTRO
klub - zajímavé povídání na téma tajemno, numerologie,
výklad karet... Zaèátek v 16 hod.
Každou støedu od 15 hod. karetní kroužek (bridž, kanasta,
pasiáns). Od 17,30 do 18,30 cvièení Jógy. Na cvièení se
nepøihlašuje, každý návstìvník zaplatí pøi pøíchodu na kurz.
Cena hodiny je 30 Kè - èlenové klubu, ostatní 40 Kè/hod.
Každé úterý od 9 do 11 hod. je kroužek ruèních prací. Každý
ètvrtek od 10 do 16 hod. - poradenská a informaèní služba.
Mimo pravidelných akcí se konají vycházky, pøednášky a další
akce. Informace osobnì v klubovnì nebo na tel. èíslech
732321161, 732902712, 606274154, 606475522,
596632061.

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

Kurz tréninku pamìti
Mozek je souèástí lidského tìla. Jak
slábne tìlo, zhoršuje se i kvalita
pamìti. Nové informace však máme
schopnost pøijímat až do konce života.
Kurz je zamìøen na procvièování pamìti. Není
založen na memorování, zkoušení èi klasifikaci,
je cestou ke zvýšení sebevìdomí.
Informace na tel. èísle 606 475 522.
5 dvouhodinových lekcí, cena kurzu 300,-Kè.
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Bude Ostrava pøíkladem i pro Prahu?
Vìøte, že uvedený titulek není nadnesen. Na
shromáždìní, které poøádala asociace dùchodcù ke
dni seniorù v Praze bylo zhodnoceno postavení
seniorù v naší republice. Na shromáždìní hovoøili;
pøedseda ÈMKOS M.Štìch,o problematice dùchodù
námìstek ministra MPSV J. Hoffman, poselství gen.
tajemníka OSN tlumoèil øeditel informaèního centra
OSN v Praze, A. Nicklich. V závìru bylo schváleno
provolání k úèastníkùm setkání, hovoøící o potøebách seniorù a prožívání dùstojného stáøí. Odpoledne nás pøijal primátor Prahy, Pavel Bém. Pøi
setkání projevil pan primátor pochopení pro potøeby
seniorù, kterých je v Praze témìø 200 tisíc.
Informoval nás o akcích, které byly pøipraveny
pro seniory v Praze. Mìl jsem v diskusi pøíležitost
zmínit se o èinnosti našeho poradního sboru primátora v Ostravì, kde již od dubna letošního roku
existuje "rada starších", jak se nìkdy tomuto sboru
pøezdívá. Tento sbor bezprostøednì podává zprávy
zastupitelùm o problémech a starostech seniorù,
aby potom volení zástupci a Rada mìsta mohli
odpovìdnì rozhodovat. Primátor Pavel Bém tuto
informaci se zájmem vyslechl a zároveò požádal
zástupce Pražských seniorù o vypracování návrhu
na vytvoøení podobného poradního sboru v Praze.
Ze setkání jsem nabyl dojem, že problémy života
seniorù v Praze nejsou neznámé a že se hledají
možná øešení stejnì tak, jako v Ostravì.
Ing. Lubomír Pásek
Pøedseda Rady KOC
Èeský rozhlas Ostrava pøipravuje poøady pro
seniory. Rozhlasový mìsíèník Seniorklub dostal novou
podobu, délku i periodicitu. Z mìsíèníku se stal týdeník,
který si mùžete naladit každou nedìli v 9:30 a v repríze
pakv úterý ve 13:35. Nabízí reportáže, informace, rady i
rozhovory s lidmi, kteøí ledacos vidìli a zažili.
Dále vyšlo ostravské studio ÈR vstøíc seniorùm zavedením pravidelných dechovkových a folklórních poøadù.
Každý všední den si na jeho frekvencích mùžete po 19.
hodinì naladit hudební poøad Muziko, hraj!. A protože s
vyšším vìkem jsou spojeny i nejrùznìjší neduhy, doporuèujeme poøad Lékárna, každou støedu v 17:15.
Seniorùm dìlá radost víkendový polední poøad Pøání
plná písnièek a sobotní dechovková hodinka s titulem
Chtìl bych mít kapelu, jež zaèíná po 17.hodinì. Tìm, kdo
rádi vaøí, udìlá radost nedìlní poøad Pod poklièkou, který
pravidelnì startuje pár minut po 11.hodinì.
Informaèní zpravodaj vydává Spoleènost senior,

obèanské sdružení za pøispìní grantu Staturárního
mìsta Osravy.
Zodpovìdný redaktor: Ing. Ludmila Holubová
Redakèní rada: MUDr. Blanka Malá, Mgr. Pavla Pešatová,
Ing. Lubomír Pásek, Marie Kalinová, Jiøí Hrubý.
Registraèní znaèka MK ÈR E 14221
Adresa redakce: Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18, 702
00, Ostrava 1
Tel.: 596 138 350, 606 475 522
e-mail: info@seniortip.cz
www.seniortip.cz

Vážení pøátelé,
dìkuji Vám za zasílání èasopisu "TIP SENIOR", který si
vždy se zájmem proètu. Mám tak možnost získat širší
obzor o Vaší záslužné práci. Oceòuji pestrost rubrik,
zajímavost informací a také fakt, že v øadì z nich se
objevují i námìty k zamyšlení pro nás - èleny
zastupitelstev (a už mìsta èi mìstských obvodù). By
nepatøím ještì zcela k seniorské kategorii, ale kvapem
se k ní blížím, rád se nìkteré z Vašich akcí - pokud to èas
dovolí - zúèastním.
Pøeji Vašemu sdružení i nadále hodnì elánu v práci a
redakènímu kolektivu stále se rozšiøující poèet
spokojených ètenáøù.
Milan P e š a
èlen Zastupitelstva Mìsta Ostravy
S povdìkem jsme pøijali zlepšení vzhledu zpravodaje
pro seniory a budeme rádi, když ho neopustí snaha o další
rùst po technické i obsahové stránce. Právì zamìøení pro
pamìtníky mùže být smìrodatné, kde hledat další
hodnoty: napø. zavedení literární stránky, jež by odpovídala klasickému kulturnímu vkusu. Její náplní mohou
být jak práce ètenáøù samotných, tak otiskování ukázek
zlatého fondu naší literatury, jehož bohatost dnes mizí z
povìdomí národa. Bylo by záslužné, kdyby se tento zpravodaj stal prùkopníkem návratu nové renesance èili
obrození staré slušné kulturnosti vùbec!
Takové poslání by mohlo být lépe plnìno, kdyby
zpravodaj vycházel èastìji a ve vìtším rozsahu.
S pøáním dalšího zdaru
Petr Klein, Senovážná 10, O. -1
Vážená redakce,
jsem invalidní dùchodce a bydlím v Domì s peèovatelskou službou ve Slezské Ostravì. Jsem
pravidelným ètenáøem vašeho èasopisu Seniortip, který
vždy s velkou chutí a radostí celý pøeètu.
Sám se vìnuji tvorbì, píši povídky a básnì. Rád se
angažuji i v tvorbì pro seniory a rád bych vám tímto nabídl
spolupráci. Zároveò zasílám ukázky své tvorby.
Pøeji vašemu èasopisu hodnì dalších nových ètenáøù
a úspìchù v další vaší èinnosti.
Ladislav Smyèek, Heømanická 21, Slezská Ostrava
(Pozn.redakce: ukázku z tvorby pøineseme v pøíštím èísle)

VYHODNOCENÍ SOUTÌŽE !
Ptali jsme se vás na objekty vyobrazené na
fotografiích. Z došlých odpovìdí, které byly doruèeny
osobnì, poštou, ale tentokrát i emailovými zprávami
byl vylosován výherce. Je jím pan Karel Zaèinský z
Ostravy - Radvanic, který vyhrává vìcnou cenu.
Blahopøejeme!
NOVÁ SOUTÌŽNÍ OTÁZKA - ve kterém roce byla
slezská obec Svinov povýšena na mìsto? Správné
odpovìdi zasílejte na adresu redakce.
Výherce obdrží vìcnou cenu!
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Eva Poštová:Lituji toho, kdo nedìlá srdcem V krátkých vizitkách vám pøedstavíme nìkolik

OBVOD NA DLANI
Mìstský obvod Svinov se
rozkládá na ploše asi
dvanácti kilometrù ètvereèních a v souèasné
dobì má 4521 obyvatel.
Podle hesla: v každé
poøádné obci musí být
kostel a hospoda, tady
Eva Poštová - starostka
najdete opravdu pìkný
kostel Krista Krále z roku 1928 a nìjakou tu hospodu
byste objevili také. Ovšem restauraci pro slavnostní
pøíležitosti byste hledali marnì.
„Do Vánoc by mìla být,“ øíká starostka mìstského
obvodu Ostrava Svinov, Eva Poštová. „Mìli jsme ji v
pøízemí budovy našeho úøadu, ale dosloužilo nám
ústøední topení a to se stalo impulsem k rozsáhlé
rekonstrukci za patnáct milionù korun. Takové peníze
samozøejmì nemáme ihned k dispozici, takže práce
probíhají po etapách. Výbìrovým øízením jsme už
získali nájemce restaurace a ten na stavebních
úpravách spolupracuje.“
Nakolik jsou záležitosti tohoto druhu u vás
prùhledné?
„Tuším, kam tou otázkou míøíte a proto vám nejdøíve
musím øíci zásadní vìc: já jsem nepøišla do této funkce
zbohatnout. A všichni pracovníci úøadu vìdí, že kdyby
kdokoli zneužil èi využil svých pravomocí, nevydržel
by tu dlouho. Navíc jsem pùvodní profesí ekonomka,
takže otázku hospodaøení velmi peèlivì osobnì
sleduji, všechny pøíjmy i výdaje vykazujeme v
pøehledných, naprosto jasných tabulkách. Každou
korunu, která proteèe našim rozpoètem mùžeme
vykázat a vyúètovat.“
Investièních akcí máte ve vašem obvodu více?
„Na naše pomìry lze øíci, že máme obrovské
investice, dvakrát vìtší než døív. Napøíklad jsme
dokonèili první etapu rekonstrukce høbitova za deset
milionù korun. Aby mohly práce pokraèovat, domluvili
jsme se s mìstským obvodem Poruba na sdružení
prostøedkù. Do poloviny pøíštího roku by stavba mìla
být hotova. Ale kromì toho probíhají v našem obvodu
rekonstrukce støech, parkoviš, chodníkù, plynofikace,
budování cyklistické stezky a další. “
Døíve starobylá slezská obec, v
r.1936 povýšena na mìsto,dnes
jeden z mìst. obvodù Ostravy.
Budova mìstského úøadu.

Nádraží
1.5.1847 byla
dokonèena Severní dráha
Ferdinandova. Svinov se
stal železnièní stanicí na
dùležité trati Vídeò - Krakov.

mìstských obvodù. Tentokrát obvod, kde

starostka zná osobnì naprostou vìtšinu lidí.
Za zhlédnutí stojí øímskokatolický kostel Krista Krále,
postavený v letech 1928 - 1929
a 23. 6. 1929 posvìcený.

Jedna z investièních
akcí - cyklostezka

Jaká je odezva obèanù na vaše aktivity?
„Je známo, že lidé radìji chodí se stížnostmi, než
s pochvalami, ale zrovna vèera mne navštívila paní,
která nám podìkovala za prùlezky a houpaèky pro
dìti, které jsme dokonèili nedávno.“
Populace Ostravy stárne a týká se to i obvodu
Svinov. Jaké postavení mají ve vašem programu
senioøi?
„S ostravskou Spoleèností senior jsme se dohodli
na termínech, kdy mohou používat ke školení
poèítaèe v naší základní škole. Vedle restaurace U
slunce máme klubovnu pro ètyøicet lidí, kde se
dvakrát týdnì schází klub dùchodcù, pro který
poøádáme i autobusové výlety. Dvakrát roènì
organizujeme vìtší setkání (asi 150 seniorù) s
programem. Jsou to Májová a Mikulášská setkání.
Ke slavnostnímu setkání zveme také jubilanty 70 a
75 let. Osmdesátníkùm posíláme blahopøání a
navštìvujeme oslavence osobnì. Ve vìtšinì
pøípadù, pokud termín nekoliduje s neodkladnou
povinností, se ráda tìchto návštìv zúèastním. Víte,
na seniory nedám dopustit, jsou vdìèní, milí a umìjí
se srdeènì bavit. Jejich vzpomínání pøináší mnoho
cenných informací a obohacuje nás.“
Øekla byste, že máte na úøadì dobrý kolektiv?
„Jistì. Bez poctivé práce úøedníkù, jejich dobrého
kolektivu by se práce nedaøila. A co se týká
samosprávy? U nás se volí lidé a ne strany, proto
jsou naši radní vstøícní a otevøení všemu, co lidem
tohoto obvodu prospívá. Pak je tady ještì jedna vìc:
pro mne není prioritní osobní zisk, svou práci
nedìlám pro peníze, ale pøináší mi uspokojení, je to
záležitost srdce. Vìøte, že u nás na radnici nejsem
sama.“
Pro zajímavost, starostka Eva Poštová zná
osobnì naprostou vìtšinu lidí v obvodu Svinov.
A když se jí zeptáte na její životní krédo, bez
váhání odpoví:
Poctivost. A vìdomí, že jsme tady pro lidi.
di)

