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Napsali jste Senior Deníku 

Senioři se stále ve větší míře zapojují po svém odchodu do důchodu – kromě jiného –  

do dalšího studia ve virtuálních univerzitách třetího věku (VU3V). Existují například  

při vysokých školách či knihovnách. V Ostravě jedna z nich působí při Pedagogické 

fakultě Ostravské univerzity. Současně s jejím vznikem byl založen univerzitní klub seniorů,  

do kterého se mohou přihlásit zájemci z řad studujících VU3V. Cílem je pak navázat  

na dosavadní projekty vzdělávání seniorů a spolupracovat s univerzitami a jejich kluby nejen  

v ČR, ale také v zahraničí. V neposlední řadě pak iniciovat a provozovat samostatné přednášky 

a aktivity ve virtuální třídě. 

Pro letošní rok byla radou klubu, jejíž předsedkyní byla po Jiřím Hrubém zvolena Bronislava 

Wágnerová, navržena také společná návštěva výstavy k 60. výročí Televizního studia Ostrava, 

spojená s prohlídkou Dolu Hlubina. Akce, která začala prohlídkou stále se vylepšujícího areálu 

dolu, jenž se mění nejen po stránce stavební, se zúčastnilo několik desítek členů klubu.  

V někdejším skladu MTZ, kde vzniklo filmové centrum Cineport s promítacím sálem, jsme 

vyslechli velmi zajímavou přednášku Marty Pilařové, redaktorky regionálního vysílání televize, 

která nás také provedla areálem dolu. I další budovy v areálu se přeměnily například  

v konferenční sály, kde se konají nejrůznější kulturní akce. Samozřejmostí je i to, že zde zůstalo 

strojní vybavení kompresorovny, strojovny těžních strojů, ve které vyrostla lezecká stěna 

vysoká 21 metrů. Známá je také Heligonka, ve které účinkuje Jarek Nohavica se svými hosty. 

Poté se členové přesunuli po spojovací dřevěné lávce mezi areálem a Dolní oblastí Vítkovic  

na výstavu k 60. výročí Televizního studia Ostrava v prostorách Velkého světa techniky.  

K vidění je zde nejen technika používaná v začátcích televizního vysílání, ale i dekorace, 

pohádkový koutek, ocenění (na snímku) a také první používané televizory nesrovnatelné  

s těmi dnešními. 
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