
Výstava k výročí Ostravy překvapila
   V letošním roce si  Ostravané různými způsoby připomínají  významné výročí  svého města,  tj.  první
písemnou zmínku o jeho existenci. Došlo k ní právě před 750 léty. Jak na tento fakt výrazněji upozornit,
přemýšleli  také ve výboru Svazu důchodců ČR v Ostravě.  Nakonec mohla předsedkyně Anna Pinterová
všem členům 13 zájmových organizací oznámit, že bude zorganizována výstava rukodělných výrobků, které
vzešly z jejich domácích ,,dílen“. Takovou akci MO SD ČR ještě nikdy neorganizovala, takže do poslední
chvíle nebylo známo, jak dopadne, bude-li dosti vystavovatelů pěkných exponátů. Už 19. června 2017, když
se výrobky shromažďovaly v sekretariátu (v budově na ul. Marie Majerové v Porubě), s organizátorů spadly
rozpaky. V následujícím dni byly všechny pozoruhodné předměty (např. košíky pletené z pedigu i z papíru,
háčkované či vyšívané dečky, ozdobná přáníčka, hračky, podložky, vázičky, vánoční či velikonoční ozdoby a
další)  představeny veřejnosti na avizované výstavě. Spokojené Anně Pinterové jsem mohla položit několik
otázek. 
   Kolik  vystavovatelů  se  na  výstavě  podílelo?  Zúčastnili  se  zástupci  všech  zájmových
organizací MO SD ČR? 
   ,,Tuto,  pro  nás  novou  aktivitu  jsme  nazvali  Den  otevřených  dveří  městské
organizace Svazu důchodců u příležitosti 750. výročí města Ostravy. Našim cílem
bylo ukázat těm, kteří přijdou na prohlídku, co vše se skrývá v členkách, ale i čle-
nech naší organizace. I my, organizátoři jsme byli velmi mile překvapeni zájmem
tvůrců  nejroztodivnějších  předmětů  a  také  tím,  jak  využívají  k  jejich  výrobě
nejrůznější materiál, od papíru, bavlnek, plátna, skla, drátků až po dřevo a další. Z našich 13 záj-
mových organizací se na výstavě podílelo 10, celkem bylo 27 vystavovatelů. Z toho je podle mne
vidět, že zájem o prezentaci byl velký.“ 
   Bude asi těžké hodnotit, které výrobky se nejvíce povedly a od koho?
  ,,Všechny vystavované výtvory byly originální, krásné, milé. Líbily se a získaly obdiv asi 160 ná-
vštěvníků. Každý z nás obdivuje různé materiály, tvary, jinou nápaditost, upotřebení, má také jiné
estetické hodnoty. Osobně dávám vždy nejvyšší hodnocení miniaturnímu zpracování nápadu, ale za-
se v případě ukázek výrobků ze dřeva jsem musela na svoji preferenci zapomenout.“ 
   Kolik výrobků se sešlo na výstavních stolech? 
  ,,Bylo to asi  280 výtvorů. Pro nedostatek výstavního místa nebylo ani možno ukázat všechno
dodané, s čímž museli vystavovatelé počítat a byli na to upozorněni.“
  Byla tato výstava začátkem nové tradice v MO SD ČR, nebo jenom ojedinělou akcí?
  „Tuto výstavu považuji za velmi důležitou prezentaci umu našich členů. Vzhledem k náročnosti její
organizace a krásným výrobkům chceme, aby případná příští akce tohoto druhu byla veřejnosti
přístupna delší dobu než jeden den. Zatím uvažujeme o možnostech v rámci naší spolupráce s Kni-
hovnou města Ostravy. Možná příští rok přinese další jedinečné překvapeni.“
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