
 
 
 
 
 
 
 

To, že se značná část seniorské populace pravidelně 
nebo sporadicky věnuje pohybovým aktivitám a sportová-
ní jako takovému, není žádným tajemstvím.

Asi ne všichni čtenáři vědí, že v roce 2016 byla uspo-
řádána celá řada sportovních soutěží od klubových, přes 
miniregionální, městské až po celokrajské, celostátní  
a mezinárodní.

Z podkladů, které máme k dispozici, nabízíme stručný 
přehled a malou přehlídku snímků z nejvýznamnějších 
klání jak v České republice, tak i na Slovensku, samo-
zřejmě za účasti seniorů z Moravskoslezského kraje.

Pokračování na str. 4 a 5

Na jiném místě píšeme o tom, 
jak volit. Ne že bychom radili, koho 
volit, ale je skutečností, že do kraj-
ských voleb v Moravskoslezském 
kraji kandiduje 25 stran a hnutí. 
Ne každá kandidátní listina má 
naději na úspěch a v zastupitel-
stvu se s mnohými kandidáty ne-
potkáme. 

My jsme se obrátili na ty voleb-
ní strany a hnutí, jejichž kandidá-
ti před uzávěrkou LMS v předvo-
lebních průzkumech figurovali na 
pozicích, zabezpečujících vstup 
do zastupitelských lavic. 

Zeptali jsme se za vás
jejich lídrů, jak to, zejména se se-
niory, v nadcházejících čtyřech 
létech, myslí. Ne všichni oslo-
vení nám či vám odpověděli. Asi 
o seniory nemají zájem. Naše 
otázky a odpovědi pravděpodob-
ných nových či staronových za-
stupitelů si porovnejte sami.

Čtěte na stránkách 2 a 3

Přehlídka uměleckých 
dovedností seniorů

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje zorganizovala 26. 6. 
2016 v Hradci nad Moravicí Krajskou přehlídku uměleckých doved-
ností seniorů, a to v různých kategoriích. Tentokrát nescházel žádný 
obor z kultur-
ního žánru. 
A m a t é r š t í 
u m ě l c i 
z Lichnova 
předvedli jak 
zpěv, scénku 
Dědek s bab-
kou a vnuč-
ky, vystou-
pení Andera 
z Košic, tak 
také krásné 
tance. 

Pokračování 
na str. 6

SENIORSKÝ SPORT V ROCE 2016

Vydala Krajská rada seniorů 
Moravskoslezského kraje

U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava
info-krs@ms-seniors.cz

Nejúspěšnější moravskoslezští seniorští 
sportovci z pražských mezinárodních 
sportovních her

moravskoslezských

2016
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Odpovídá Josef Babka – první muž 
kandidátní listiny KSČM

Odpověď na 1. otázku:
Krajskou Radu seniorů vní-

mám jako partnera, který 
v rámci své působnosti a za 
podpory Moravskoslezského 
kraje je schopen organizovat 
pro skupiny seniorů využití je-
jich  volného času  jak v oblasti 
kulturní, tak i sportovního vyžití. 
Jsem rád, že představitelé kraj-
ské rady seniorů jsou v blízkém 

kontaktu s vedením Moravskoslezského kraje při před-
kládání i zajímavých návrhů, které by mohly  usnadnit 
život a postavení seniorů v naší společnosti. Oceňuji 
rovněž skutečnost, že Rada seniorů ČR má uzavře-
nou partnerskou smlouvu s některými politickými sub-

jekty, jako např. KSČM a je vnímána i Vládou České 
republiky  jako partner při projednávání zákonů, které 
se seniorů dotýkají. Přeji Radě seniorů další rozvoj její 
činnosti tak, aby stále více reprezentovala a prezento-
vala oprávněné zájmy svých členů. S podporou vedení 
kraje může i nadále počítat. 

Odpověď na 2. otázku:
Z hlediska našich závazků pro toto i další volební 

období je nepřipustit privatizaci veřejných služeb, 
kam patří sociální služby, zdravotní služby, školství. 
Moravskoslezský kraj v případě našeho podílu na 
jeho vedení nejen že nepřipustí privatizaci veřejných 
zdravotních a sociálních  služeb, ale bude aktiv-
ně tyto služby zabezpečovat a rozvíjet ve prospěch 
uspokojení zájmů a potřeb  našich spoluobčanů, ze-
jména seniorského věku. Rada seniorů může i nadále 
počítat s naší  nejen morální, ale i materiální pomocí, 
která se bude zvyšovat i v návaznosti na rozsah jí po-
skytovaných služeb pro občany seniorského věku. 

Zeptali jsme se za vás

Je to téměř každoroční záležitost – VOLBY!
Letos budeme vybírat třetinu senátorů a krajské za-

stupitele. Předkládáme vám několik základních infor-
mací pro voliče. Pokud se jimi budete řídit, váš hlas 
nepropadne do stoupy.

1. Volby proběhnou jednotně ve dnech 7. a 8. říj-
na. V pátek 7. budou volební místnosti otevřeny od  
14 do 22 hodin, v sobotu 8. pak od osmé hodiny 
ranní do 14. hodiny.

2. V celém kraji máme 25 volebních subjektů – 
stran, koalic a hnutí – do krajského zastupitelstva. 
Zajímavostí je, že některé volební subjekty mají té-
měř stejný nebo hodně podobný název. To může 
voliče zmýlit. Proto upozorňujeme na ty s nejpodob-
nějšími názvy. V našem kraji máme dva subjekty se 
společnou částí názvu „nezávislí“. Pod číslem 47 kan-
diduje volební subjekt STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 
a pod číslem 68 kandidují NEZÁVISLÍ. Dále se na 
kandidátkách vyskytuje společný název „komunis-
tická strana“, a to u volebního subjektu pod číslem  
9 – Komunistická strana Československa a též par-
lamentní komunisté pod číslem 37 – Komunistická 
strana Čech a Moravy.

3. Pro každý volební subjekt je vytištěn samostat-
ný hlasovací lístek s plným názvem subjektu a jeho 
číslem.

4. Po rozhodnutí pro jeden volební subjekt má volič 
právo udělit tzv. preferenční hlasy. K dispozici má 
čtyři. Stačí u vytipovaných kandidátů zakroužkovat 
jejich číslo.

5. Pokud je jasné, že se ve volebních dnech nebu-

dete zdržovat ve svém volebním okrsku, máte právo 
získat voličský průkaz, se kterým můžete volit i v ji-
ných volebních místnostech, ovšem pouze v našem 
kraji, který tvoří územní obvod. Voličský průkaz vydá  
obecní úřad příslušný vašemu trvalému bydlišti. Jste-
li i mimo dosah úřadu, můžete si o průkaz zažádat 
písemně. Žádost musí být opatřena ověřeným podpi-
sem (listinně i elektronicky), a to nejpozději sedm dnů 
před zahájením voleb.

6. K volbě potřebujete platný průkaz totožnosti.
7. Může se stát, že v době voleb onemocníte nebo 

se můžete nacházet ve zdravotním zařízení. Bude- 
te-li v domácím ošetření nebo jiné neschopnosti a ne-
budete-li se moci dostavit do volební místnosti, mů-
žete požádat okrskovou volební komisi o provedení 
volby ve svém bytě, který se musí nacházet v působ-
nosti vašeho volebního okrsku (mimo něj komisaři 
nezajdou!).

8. Hlasovací lístky byste měli obdržet do do-
movní schránky. To vám umožňuje přípravu v kli-
du domova. Pokud hlasovací lístek zničíte nebo  
třeba mylně označíte preference a podobně, máte 
právo vyzvednout si lístek přímo ve volební místnosti. 
Vždy se s ním musíte odebrat za plentu a tam ho vlo-
žit do úřední obálky, poté do hlasovací urny.

Obdobně se budou volit senátoři. Je možné, že se 
nenacházíte v senátním okrsku, kde se letos senátoři 
volí. Pokud ano, pravidla volby jsou velmi podobná. 
Hlasovací lístky pro volbu do krajského zastupitelstva 
a do senátu budou barevně odlišené.

Splňte si svou občanskou povinnost a 7. nebo  
8. října přijďte k volbám.

Před říjnovými volbami 

Lídrům kandidátek do krajských voleb – na základě výsledků průzkumu preferencí – jsme položili dvě 
nezáludné otázky.

1. Jak vnímáte Radu seniorů České republiky?
2. Co hodláte pro seniory Moravskoslezského kraje udělat v nadcházejícím volebním období kraj-

ského zastupitelstva?
Necenzurované odpovědi čtěte na této stránce níže a též na stránce 3.

Otázky a odpovědi
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Odpovídá Karel Sládeček – první 
muž kandidátní listiny SPD-SPO

Odpověď na 1. otázku:
Rada seniorů ČR může 

sehrát v současné době 
ve společenském, ale i 
politickém životě ČR vý-
znamnou roli. Může zastu-
povat tuto skupinu obyva-
tel při různých jednáních 
s exekutivou i politickými 
stranami na různých úrov-
ních. Každý občan jednou 
zestárne a dostane se do 
nové životní situace, kdy 

kvalita jeho života závisí mnohdy na poskytování od-
povídajících zdravotních a sociálních služeb. Dříve 
funkční rodinné vazby bohužel v dnešní době ztrácí 
schopnost poskytnout nezbytnou pomoc při péči o 
své nejstarší členy. Proto je efektivní reprezentace 
seniorů nezbytná. Rada seniorů ČR tuto funkci zhru-
ba naplňuje.

Odpověď na 2. otázku:
Jelikož nám velmi záleží na důstojném prožití stá-

ří našich občanů, věnujeme se této problematice 
poměrně obsáhle. Na položenou otázku tedy nelze 
odpovědět v několika větách. Nicméně v následném 
volebním období  chceme sledovat a rozvíjet sociální 
a zdravotní služby pro seniory v institucích, kde je zři-
zovatelem Moravskoslezský kraj.

Vzhledem k tomu, že se stářím výrazně klesá mo-
bilita, chceme se také zasadit o to, aby integrovaný 
systém hromadné dopravy osob v Moravskoslez-
ském kraji měl takovou kvalitu poskytovaných služeb, 
která by patřila k nejlepším v ČR. Krajské úřady hrají 
klíčovou roli v objednávkách tzv. dopravní obslužnosti 
území.

Krajská zastupitelstva mají rovněž možnost před-
kládat úpravy zákonů. Budeme tedy iniciovat zrušení 
televizních a rozhlasových poplatků seniorům. Sa-
mozřejmě, že výsledek závisí na poslancích, ale pro 
prosazení takové úpravy již dnes děláme maximum 
možného. Česká televize a rozhlas poskytují svým 
vysíláním tzv. veřejnou službu a patří k nejvýznam-
nějším informačním kanálům, které má starý člověk 
k dispozici. Proto by tato služba měla být dostupná 
všem seniorům.

Odpovídá Ivo Vondrák – první muž 
kandidátní listiny hnutí ANO

Odpověď na 1. otázku:
Odpovím jedním slo-

vem: pozitivně. V rámci 
kraje vnímám morav-
skoslezskou Radu jako 
aktivního pomocníka a 
poradce u problémů, do 
kterých se starší spoluob-
čané mohou dostat a po-
něvadž v budoucnu chci 
být aktivním seniorem, 
pokud mi to zdraví dovo-
lí, tak jsou mi sympatické 
jejich sportovní i kulturní 

aktivity. V rámci republiky vnímám RSČR jako jeden  
z důležitých hlasů při přípravě legislativního rámce 
jednotlivých zákonů a domnívám se, že by měl být 
slyšet hlavně na MPSV o něco hlasitěji. Také bych 
rád, pokud se stanu hejtmanem, aby moravskoslez-
ská RS byla aktivním partnerem kraje. 

Odpověď na 2. otázku:
Senioři, stejně jako například rodiny s dětmi či 

mládež, jsou součástí naší společnosti a v našem 
programu z toho vycházíme. Jednotlivé skupiny se 
navzájem ovlivňují a jedna bez druhé nemůže fun-
govat. Pokud budu konkrétní, chceme rozhodně 
podporovat seniory v jejich volnočasových aktivi-
tách, také podporovat mezigenerační bydlení, pro 
seniory chceme zlepšit informovanost a hlavně do-
stupnost sociálních služeb a Domovů pro seniory. 
Rodinám, které se starají o seniory, chceme více 
zpřístupnit odlehčovací služby a rodině pomoci. 
Je toho celá řada, ale nad tím vším je jediné přání. 
Aby se seniorům i ostatním žilo co nejlépe v okruhu 
svých blízkých a ve společnosti, která se o ně doká-
že postarat.

Zeptali jsme se za vás

Letošní léto se neneslo pouze ve znamení kultury  
a sportu. Krajská rada seniorů ve spolupráci s dalšími 
členskými organizacemi uspořádala čtyři výpravy za krá-
sami Slovenska.

Již dnes připravujeme obdobný seriál poznávacích akcí 
pod názvem

Vlaky přátelství 2017
Chcete-li se za velice výhodných ekonomických podmí-

nek pobavit v kolektivech našich a slovenských seniorů, 
podívat se na památná místa, muzea a další zajímavosti 
Slovenska, napište nám co nejdřív. Počty účastníků jsou 
limitovány přepravními a ubytovacími možnostmi.

K odpovědi na položené otázky  
byli též vyzváni lídři ODS,  

KDU-ČSL, ČSSD a NEZÁVISLÍ.  
Jejich odpovědi  

jsme do uzávěrky neobdrželi.
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Pokračování ze str. 1
Nejprve představujeme seniorské sportování na 

již zmíněné „základní“ úrovni. Z desítek proběhlých 
soutěží vybíráme městské sportovní hry v Ostravě a 
sportování v miniregionu Stonávky. Na zveřejněných 
snímcích vidíte ostravské a stonavské seniory při pl-
nění disciplín ostravského a též střítežského senior-
ského víceboje. 

Hod na koš – košíková

SENIORSKÝ SPORT V ROCE 2016

Hod šipkami na terč

Srážení plechovek

a další více či méně náročné disciplíny.
Zlaté medaile si odnesli celkově nejúspěšnější ve 

svých kategoriích – Helena Čiklová a Milan Peša.
Na základě družebních vztahů jsme na naše krajské 

sportovní hry pozvali slovenské seniory a též repre-
zentační družstvo Olomouckého kraje. Hry se usku-
tečnily v Hradci nad Moravicí za účasti téměř dvou 
set sportovců. Na programu byly individuální soutěže 
v seniorském víceboji. Dvěma snímky se vracíme do 
atmosféry her. 

Pinkání míčku tenisovou ra-
ketou – tenisové dovednosti

Srážení kuželek – rus-
ké kuželky

Pétanque

Část sportovců při slavnostním zahájení

a turnaj v ringu trojic na písku.
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Nejúspěšnějšími seniorskými sportovci Moravsko- 
slezského kraje se nakonec stali Miroslav Fober 
z Klubu důchodců miniregionu Stonávky,

Ladislava Jemelková z ostravské Městské organiza-
ce Svazu důchodců ČR a Anežka Paříková z havířov-
ských klubů seniorů.

Zlatou medailí vítěze de-
koruje členka předsed-
nictva Krajské rady seni-
orů Moravskoslezského 
kraje Ludmila Holubová.

Následně bylo přijato pozvání od slovenských se-
niorů k účasti na jejich celoslovenských sportovních 
hrách. Naše nepočetná výprava soutěžila jak ve více-
boji jednotlivců a družstev, tak i v týmových turnajích 
v ringu a pétanque.

Na snímku uprostřed Zlatou medaili vítězce 
na krk zavěsil ředitel se-
kretariátu předsedy KRS 
MSK Pavel Jančík.

Část výpravy těsně před slavnostním zahájením 
sportovních her.

Z Piešťan jsme domů přivezli stříbro ve víceboji 
jednotlivců, které vybojoval Ivan Štefek ze SENIORS  
a další medaile za vítězství v jednotlivých disciplínách 
víceboje jednotlivců.

… a Ervín Gebauer z klu-
bu seniorů Bohumín – na 
snímku stojící z pohledu 
vpravo

V černém triku v pohledu 
vpravo stojící

K Ivanu Štefkovi se připo-
jila i Alena Matějová, tak-
též ze SENIORS…,

Vyvrcholením sportovního úsilí seniorů byly pražské 
mezinárodní sportovní hry za účasti 25 osmičlenných 
družstev z celé republiky a některých slovenských 
krajů.

Reprezentační družstvo Moravskoslezského kraje 
těsně před zahájením slavnostního nástupu všech 
soutěžících, rozhodčích, pořadatelů a hostů na ploše 
venkovních sportovišť Akademie Policie ČR v Praze.

V téměř třicetistupňovém vedru družstvo moravsko- 
slezských seniorů vybojovalo tři zlaté a dvě stříbrné 
medaile.

Ministryně práce a so-
ciálních věcí Michaela 
Marksová při pozdravném 
projevu

SPORTU ZDAR, tomu seniorskému zvlášť!

Dvojnásobná zlatá medailistka 
v kategorii nad 70 let při běhu 
se zatíženým „kolečkem“.

Nejúspěšnější reprezentantkou – se dvěma zlatými 
medailemi – se stala Anežka Paříková z Havířova.

Pozdější stříbrný medai-
lista disciplíny hod krouž-
ky na kužel a zlatý medai-
lista v hodu granátem na 
cíl – Petr Seidler z haví-
řovských klubů seniorů.

Bolo bal a na odhodo-
vé čáře další stříbrná 
medailistka – Ladislava 
Jemelková v Ostravy.
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Pokračování ze str. 1
Největším potleskem obecenstvo i další účastníci 

přehlídky odměnili kankán seniorek. 

Velký obdiv získal Josef Šimůnek, který na foukací 
harmoniky všech možných velikostí zahrál nejrůzněj-
ší známé i méně známé skladby.

Dále při hře na kytaru zazpíval známé písně pan 
Zdeněk Novák, k němuž se přidali i mnozí v sále. 

Seniorky z Bohumína předvedly své dovednosti 
zpěvem, vlastní povídkou na tři písmena, scénkou 
Rozvíjej se poupátko. 

Nescházela ani recitace jak sólová, tak i skupinová, 
do které se zapojili senioři z Ostravy, Frýdku-Místku 
a Opavska. 

Celkově vystoupilo přes 30 účinkujících a předvedli, 
jak se dovedou ve svých klubech bavit a být zároveň 
nápomocni při přípravě zábavy ostatním. 

O kvalitu zvuku se po celou dobu staral Bedřich 
Fiala.

Přehlídka uměleckých dovedností seniorů

Souběžně s uměleckými výstupy probíhala i výstav-
ka rukodělných prací moravskoslezských seniorů. 

Mezi vystavovateli byli:
Z Klubu seniorů Hladké Životice keramiku vystavo-

vala Radmila Piskořová, členky Městské organiza-
ce svazu důchodců Ostrava – Mojmíra Sucháčková 
a Dagmar Pavlusová – představily výrobky pletené 
z papíru i vlny, háčkované a vyšívané předměty.

Účastníci Pionýrského tábora seniorů z Kajlovce na 
výstavku dodali samorosty v ucelené kolekci nazvané 
Co jsme našli v lese. 

Dobrá věc se podařila, jak ke spokojenosti účastní-
ků, tak i pořadatelů akce

Anna Pinterová

Z aktivit členských organizací KRS
Členské organizace Krajské rady seniorů Morav- 

skoslezského kraje žijí běžným seniorským životem. 
Představujeme vám vzorek z jejich bohaté činnosti. 

Podotýkáme, že o aktivitách i nečlenských organiza-
cí informujeme na našich webových stránkách www.
ms-seniors.cz a v dalších seniorských periodikách.
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Dá se říci, že již tradičně se schází senioři z klubů miniregionu Stonávky na akci zvané

SMAŽENÍ VAJEČINY,
kterou tentokrát pořádal klub důchodců ve Stříteži. 

Na vaječině si pochutnalo zhruba 80 členů klubů a jejich hosté – starostové sdružených obcí.

Nezůstalo pouze u konzumace vaječného pokr-
mu. K dispozici bylo další bohaté občerstvení a též 
značná porce lidové kultury. Notu drželi muzikanti 
z obce Návsí za trvalého spoluúčinkování většiny 
přítomných.



                      LÉTO SENIORŮ / 20168

Vstupujeme do poslední třetiny roku 2016. I když to 
nebývá běžným zvykem, rádi bychom se spolu s vámi 
poohlédli zpět, co jsme doposud stihli pro ostravské 
seniory, a nejen pro ně, udělat.

SENIORSké bilancování
Naše PROseniorská organizace SENIORS vyvíjí 

činnost ve všech okresech kraje. Nejaktivněji pracu-
je Ostravské organizační centrum. Kromě besed a 
bezpečnostního poradenství pro seniory úspěšně ro-
zvíjí spolupráci s nejmladší generaci města. Pro děti 
organizuje nebo se jinak podílí na poznávacích vy-
cházkách za nedávnou historií, pořádá prožitkové akce.

Učí děti bezpečně jezdit na kolech, hrát lakros, in-
terkros a další sporty. Bezesporu nejpopulárnější akcí 
uplynulého léta s dětmi bylo táborové soustředění ve 
skalách Údolí ticha nedaleko Proseče (okres Svitavy).

Ve spolupráci všech našich organizací Krajské orga-
nizační centrum počátkem léta uspořádalo Pionýrský 
tábor seniorů, kterého se zúčastnilo padesát seniorů 
s celého kraje. Program byl postaven na přáních 
účastníků tábora. Den začínal rozcvičkou a byl vyplněn 
hrami, soutěžemi, karnevalem, prostě mnohým, s čím 
se účastníci setkali na táborech ve svém dětství nebo 
jejich vnoučata a pravnoučata prožívají každé léto.

Tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Pokud 
naše informace přispěje k inspiraci byť jen jednoho 
klubu, čas věnovaný napsání příspěvku ani místo  
v bulletinu uvolněné nebylo zbytečným počinem.

J. Lom – člen kolektivního vedení SENIORS

Hlavní partner 
vydání

Partneři vydávání 
seniorských periodik


