
Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ HÁJE VE SLEZSKU  

 

V předchozích příspěvcích na stránkách Krajské rady seniorů MS kraje jsme informovali o 

některých našich úspěšných akcích. Dnes bych vás rád informoval o tom, co senioři 

z hájeckého klubu seniorů dělali v létě roku 2022 a v brzkém podzimku.  

Nejdříve to byla další srpnová vlastivědná vycházka. Vypravili jsme se, takříkajíc, za humna do 

údolí Setiny. Vlakem a autobusem jsme dojeli do výchozího bodu vycházky, kterým byl Bílovec-

Výškovice. Odtud jsme již po svých pokračovali do vlastního hlubokého údolí říčky Setina 

kolem restaurace a penzionu Setina a dále přes Panský mlýn do plánovaného cíle vycházky, 

Kyjovic. Trasa vedla krásnou krajinou, počasí přálo až moc, takže jsme při příchodu do Kyjovic 

měli dost velikou žízeň. Jenže ouha, místní restaurace U Vašiců měla otvírat až v patnáct hodin 

a my tam byli před polednem. Jaké však bylo naše překvapení, když nás hospodský pozval dál, 

nabídl pivo, nealko, chléb s tvarůžky a polévku. Nemohli jsme odmítnout. Po občerstvení se 

naše osmnáctičlenná skupina rozdělila. Část šla pěšky až do Háje, zbytek ještě došel do Kyjovic-

Zátiší, odkud pak dojel zpět do Háje hromadnou dopravou. Našlapali jsme tak od 8 do 16 km.  

Dne 20. září jsme vyjeli na další jednodenní poznávací zájezd, tentokrát do Bystřice pod 

Hostýnem. Na programu byla nejdříve exkurze v továrně na ohýbaný nábytek TON. Ve dvou 

skupinách, za přísných bezpečnostních podmínek, prošli jsme všechny provozy vyrábějící 

zejména židle. Viděli jsme, co výroba obnáší, počínaje zpracováním dřevěných špalků, přes 

ruční ohýbání napařeného dřeva, po konečnou montáž, úpravu a balení vyrobených produktů. 

Byli jsme překvapeni, kolik těžké, zejména ruční práce je potřeba na výrobu jediné židle. 

Výrobce velmi dbá na kvalitu svých výrobků. Zavazuje ho k tomu dlouhá tradice a prakticky 

světová jedinečnost výroby. Těžko jsme se pak v podnikové prodejně mohli divit, kolik peněz 

taková židle, či křesílko stojí. Po exkurzi a následném obědě ve městě jsme si ještě prohlédli 

místní památky a pak jsme vyjeli autobusem na známé poutní místo Svatý Hostýn. Prohlédli 

jsme si tam nádhernou baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Potom jsme si v místní cukrárně dali 

kávičku, nakoupili hostýnské oplatky a vrátili se zpět do města Bystřice. Tam jsme nastoupili 

do našeho zájezdového autobusu a odjeli zpět domů. Ačkoliv zpravidla na našich zájezdech 

máme krásné počasí, tentokrát nás trochu zklamalo. Bylo převážně zataženo a občas i pěkně 

sprchlo, přesto se zájezd všem přímým účastníkům líbil.  

Ke konci září jsme se ještě vypravili na další vycházku. V rámci ní jsme nejdříve navštívili 

známou technickou památku v Ostravě-Michálkovicích, Důl Michal. S úžasným průvodcem 

panem Flekem jsme absolvovali celou cestu havíře do práce, počínaje řetízkovou šatnou, přes 

„fasunk“ svačiny, lampárnu, až ke kleci do dolu. Poznali jsme též zázemí dolu, pracovnu 

geologa, ošetřovnu, velín. Uchvátily nás mohutné stroje i výška těžební věže. Po prohlídce 

jsme poobědvali v stylové hornické restauraci U Cingra, abychom se pak vypravili na pěší 

vycházku po Permoníkově naučné stezce v okolí dolu. Pravda, neabsolvovali jsme ji celou, 

jelikož nám opět nepřálo počasí, ale valnou část jsme si prošli. Poznali jsme, že i v kdysi černé 

Ostravě mohou existovat malebná místa a krásná příroda.  



Klub seniorů Háje ve Slezsku je členem Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. 

Účastníme se tak rovněž akcí, pořádaných touto krajskou radou. Jde zejména o sportovní akce, 

ale též vědomostní akce. Nevyhýbáme se však ani společenským a zábavným aktivitám.  Naši 

reprezentanti Marie Duží a Josef Večerek se tak mohli aktivně zúčastnit říjnového turnaje ve 

stolním tenise. A kdyby jen zúčastnit. Marii Duží se podařilo turnaj žen vyhrát a Pepa Večerek 

získal stříbrnou medaili. Skvělá reprezentace nejen našeho klubu, ale myslím, že také naší 

obce.  

Hned nato 18. října naši zástupci Marie Hrazdílová, Soňa Kožáková a opět Josef Večerek vyjeli 

do nedalekých Ludgeřovic potrápit své hlavičky v podzimní části vědomostní soutěže Senior 

kvíz. Pravda, medaile to nebyla, avšak sedmé místo z celkových jednadvaceti zúčastněných 

družstev jistě není vůbec špatné. Kdo tu soutěž nezná a nikdy ji neabsolvoval, nemůže 

hodnotit. Na deset krát deset otázek z nejrůznějších oblastí mají soutěžící vždy jen deset minut 

a otázky nejsou vůbec jednoduché. Myslíte si třeba, jak znáte Moravskoslezský kraj, ale víte, 

například, kolik měst a obcí se v kraji nachází? A to bych řekl, že tato otázka patřila k těm 

jednodušším. Musím tedy i shora jmenovaným za reprezentaci klubu moc poděkovat. Možná 

to příště zkusí i další, protože tato soutěž je velmi populární a koná se už jarní a podzimní část.  

Naše delegace se tak mohla rovněž zúčastnit každoroční celokrajské oslavy Mezinárodního 

dne seniorů. Konala se v Bruntále, kde si účastníci nejdříve mohli prohlédnout krásný místní 

zámek. Po společném obědě se pak přesunuli do kulturního střediska, kde probíhala samotná 

oslava. V rámci programu se téměř dvěma stovkám seniorů z celého kraje představily místní 

děti a spolky a také zástupci samotných seniorských organizací z našeho kraje.  

Dne 20. října jsme si pak ještě sami uspořádali historicky první kuželkářský turnaj. V herně 

v Opavě na Kolofíkově nábřeží se nás sešlo téměř třicet. Mnozí kuželkářkou kouli drželi v ruce 

vůbec poprvé. Majitel herny nám však vše vysvětlil, a tak jsme kouleli a kouleli celé dvě hodiny. 

Nakonec jsme sečetli výsledky a mohli jsme odměnit první tři ženy a první tři muže. Vítěznou 

seniorkou roku 2022 se stala paní Eva Malohlavová ze Smolkova před druhou Marií 

Ovčačíkovou a třetí Libuší Samkovou. Malohlavovi kuželky patrně hrají, protože mezi muži 

vyhrál manžel vítězky Karel Malohlava před Janem Slívou a Karlem Kupkou. Všichni se dobře 

bavili. Kuželky se nám tak zalíbily, že jsme se rozhodli uspořádat si ve stejném místě ještě 

vánoční turnaj 21. prosince.  

Aby toho v říjnu nebylo málo, s menší skupinkou jsme se vypravili 23. října do Krnova na 

komentovanou prohlídku místní synagogy s ochutnávkou košer vína a jídel. Jeli jsme vlakem 

do stanice Krnov - Cvilín, odkud je to k synagoze, co by kamenem dohodil. Synagoga slouží 

k bohoslužbám, ale zároveň jako muzeum. Je v něm umístěná expozice o významných českých 

židovských podnikatelích. Provázel nás mladý průvodce, jehož výklad byl zasvěcený a poutavý. 

Dokonce nám krásně v rozhlehlých prostorách synagogy zazpíval. Závěrem jsme ochutnali 

košer víno, nealko pivo, nekvašený chléb maces a zvláště průvodcem připravené skvělé 

placičky z brambor medu a dalších přísad.  



Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a komentovanou prohlídku krnovské synagogy 

doporučuji absolvovat. Musíte si však počkat do jara příštího roku, protože naše prohlídka byla 

tohoto roku poslední.  

Jak je vidět, my senioři z Klubu seniorů Háje ve Slezsku se nenudíme. V tomto roce bychom se 

měli ještě sejít na předvánočním Mikulášském večírku. Poměrně početná výprava vyrazí 

vlakem na adventní trhy do Brna. Zahrajeme si ještě zmíněný již vánoční kuželkářský turnaj a 

možná zopakujeme zimní opékání buřtíků u restaurace Na Hřišti.  

Fotografie ze všech našich akcí si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách: 

http://seniori.rastef.com/, část fotogalerie.  

 

Zdeněk Mustar  

předseda klubu                         

 

http://seniori.rastef.com/

