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Trasa minibusu dostala
deﬁnitivní podobu
S

novým jízdním řádem, který vejde v platnost desátého prosince, vyjede napříč městským obvodem Ostrava-Jih minibusová linka číslo 96. V nejlidnatějším
ostravském obvodu má vyřešit tzv. „hluchá“ místa a zejména vylepšit dostupnost významných institucí.

Na ulici Volgogradská v Zábřehu bude vybudována nová zastávka.
Foto: Michael Kutty

„Na některé z nich je
možné dostat se pouze
s přestupem a za cenu
překonání různých bariér, zejména schodišť
v podchodech. Právě
to by nová minibusová
linka měla napravit,“
vysvětlil místostarosta
obvodu Radim Miklas.
V úterý 18. září se za
účasti zástupců radnice
a ostravského dopravního podniku uskutečnila kontrolní jízda.
„Měla za úkol zmapovat terén. Ukázalo
se, že trasa byla navržena celkem správně,
ale přesto jsme v rámci
zlepšení dostupnosti
některých míst provedli
dílčí úpravy,“ uvedl
místostarosta
městského obvodu Karel Sibinský. Plánovaná trasa
bude mít celkem osmadvacet zastávek. Ve

většině případů budou využity stávající, ale v deseti místech je zapotřebí
vybudovat nové. „Podstatné je, že vždy
po nové zastávce následuje zastávka
s možností přestupu na jinou autobusovou nebo tramvajovou linku,“ zdůraznil Aleš Stejskal z Dopravního podniku
Ostrava. Výchozím místem bude zastávka Hotelový dům Hlubina, cílovou
stanicí pak Poliklinika v Hrabůvce. Minibus mj. pokryje oblasti ulic Kpt. Vajdy
a Svazácké, občané se snadněji dostanou třeba k vlakovému nádraží ve Vítkovicích nebo k Úřadu práce v Zábřehu. Impulz k zavedení minibusové
linky přišel od občanů. „Budou moci
bez dlouhých docházek cestovat po obvodu,“ doplnil Sibinský.
Minibus bude jezdit od 10. prosince
v rámci půlročního zkušebního provozu. Celou trasu by měl absolvovat
zhruba za pětačtyřicet minut. Počítá se
s každodenním provozem přibližně od
sedmi do šestnácti hodin, spoj bude jezdit v hodinovém intervalu. Minibusová
linka v Ostravě-Jihu se přiřadí ke stávajícím čtyřem, které ve městě dopravní
podnik zajišťuje.
Michael Kutty

–

–

Výstavba objektů občanské vybavenosti bude předmětem dalších jednání.
Vyplývá to z informací podaných místostarostou Karlem Sibinským. Schválený záměr výstavby zdravotního střediska spojeného s objektem prodejny
potravin se stal předmětem nesouhlasu
občanů bydlících převážně v bezprostřední blízkosti plánované stavby v lokalitě ulic Výškovická a 29. dubna. Jedním z důvodů souhlasu se záměrem bylo
vybudování parkovacích míst, kterých
je ve Výškovicích nedostatek, a tato záležitost je předmětem časté kritiky ze
strany občanů. „Po zveřejnění názorů
občanů, kterým byl jednoznačný nesou-

hlas s umístěním stavby, jsem požádal
pana primátora Petra Kajnara o stažení
materiálu z jednání zastupitelstva města
s tím, že bude znovu projednán v orgánech městského obvodu Ostrava-Jih.
Po předběžném projednání souhlasí zástupci zdravotnické společnosti s umístěním střediska v jiné lokalitě Výškovic. Vzhledem k tomu, že se cítím
povinován respektovat názor občanů,
požádám zastupitelstvo o změnu rozhodnutí na nesouhlas se záměrem výstavby zmíněné občanské vybavenosti.
S tímto řešením souhlasí i všechny politické kluby zastupitelstva,“ vysvětlil
místostarosta Karel Sibinský.
(kut)

Stacionární centrum
prevence
V
úterý 25. září bylo
v prostorách spádové
služebny Městské policie
Ostrava ulici Alberta Kučery 31 v Hrabůvce slavnostně otevřeno Stacionární
centrum prevence.

v našem městě. Centrum bude sloužit
jako poradna pro občany, kterým se zde
také dostane informací o práci strážníků městské policie v Ostravě. Rovněž zde budou k dispozici kontakty na
krizová centra, azylové domy a intervenční centra, dále materiály a publikace, týkající se preventivní činnosti
Městské policie Ostrava a zájemci získají také informace, jak se do řady preventivních projektů městské policie
mohou sami zapojit. Občané zde také
budou seznámeni s akcemi pořádanými
v rámci prevence pro širokou veřejnost
např. v klubech důchodců, kulturních
domech aj.

Beseda seniorů se strážníkem
Ve středu 17. října se od 14 do 16 hodin uskuteční v Knihovně města
Ostravy – pobočka Závodní ulice 331/4 v Hrabůvce beseda pro seniory,
pořádaná Městskou policií Ostrava. Se seniory budou besedovat strážník-okrskář pro oblast Hrabůvka Bc. René Štecher ve spolupráci s oddílem
prevence a dohledu Městské policie Ostrava. Hlavním tématem bude prevence kriminality, občané však mohou s přítomným okrskářem pohovořit
o všem, co je v oblasti kriminality a veřejného pořádku zajímá, v čem potřebují pomoc nebo třeba jen poskytnout radu. V průběhu besedy mohou
občané thlédnout bezpečnostní dveřní řetízky, které strážníci Městské policie Ostrava bezplatně montují na dveře do bytů seniorů v rámci projektu
„Řetízek bezpečí“, a budou seznámeni s podmínkami pro instalaci včetně
způsobu podání žádosti.
Mapka znázorňující trasu minibusu ostravským obvodem Jih, pojmenovány jsou názvy jednotlivých zastávek.
Mapa: DP Ostrava

Rada MO Ostrava-Jih na 25.
schůzi 23. 8. 2007

–

O výstavbě ve Výškovicích
se bude dále jednat

Jedná se o pracoviště pro širokou veřejnost. Občané se zde mohou obracet na přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi, týkajícími se
veřejného pořádku, prevence kriminality a upevňování pořádku a bezpečí

pořádání kulturních akcí „Vinobraní“ a „Rozsvícení vánočního
stromu“ ve spolupráci s Domem
kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, –
souhlasila s úhradou ve výši 50%
s. r. o., s celkovou ﬁnanční spozákladní sazby za užívání hracích
luúčastí na těchto projektech do
ploch Sportovního centra Dubina
100 tisíc Kč
dne 15. 12. 2007 Školskou fotbalovou ligou, o. p. s., za účelem po- – rozhodla o pronájmech bytů
v domě zvláštního určení – Domě
řádání tradičního žákovského vás pečovatelskou službou na ulici
nočního turnaje „O pohár starosty
Odborářské v Ostravě-Hrabůvce –
městského obvodu Ostrava-Jih“
souhlasila s uzavřením provozu – schválila rozpočtová opatření.
ve sportovní hale na ulici Horní
Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
81, Ostrava-Dubina ve dnech
na 6. zasedání 13. 9. 2007
24. – 26. 12. 2007, 31. 12. 2007
a 1. 1. 2008
– rozhodlo o poskytnutí ﬁnančního
schválila rozpočtová opatření.
daru ve výši 20 000 Kč Sboru
dobrovolných hasičů Zábřeh za
Rada MO Ostrava-Jih
výpomoc při kácení stromů
na 27. schůzi 6. 9. 2007
– souhlasilo s darováním již dále –
neupotřebitelných počítačových
souhlasila se spolupořadatelstvím
sestav v počtu 49 v celkové hod- –
městského obvodu Ostrava-Jih při

Občanská sdružení dostanou počítače

Zastupitelstvo městského obvodu
Ostrava-Jih souhlasilo s darováním
nepotřebných počítačových sestav
v celkové hodnotě přes jeden minotě 1 108 986,19 Kč občanským lion korun občanským sdružením.
sdružením (nestátním nezisko- „Jedná se o nestátní neziskové organizace, které působí v našem obvodu
vým organizacím)
odvolalo na vlastní žádost p. Da- a převážně pracují s dětmi a mládeží.
libora Gříška z členství ve výboru
pro rozvoj a integraci s účinností
k 13. 9. 2007 a zvolilo ing. Jiřího
Srbu členem výboru pro rozvoj
Seznam jubilantů, kteří souhlasí
a integraci s účinností od 14. 9.
se zveřejněním jména v Jižních lis2007
tech. Starosta MO Ostrava-Jih Otarozhodlo o zvýšení veřejné ﬁkar Veřovský přeje všem do dalších
nanční podpory – účelové dolet hodně zdraví, spokojenosti a potace poskytnuté občanskému
hody v kruhu nejbližších.
sdružení Samostatný kmenový
Anežka Pekařová ....................100 let
a klubový svaz Dakota se sídlem
Jaroslav Sedlecký ..................... 95 let
Jana Maluchy 26, Ostrava-Dubina
František Charvát ..................... 95 let
o 7500 Kč, na účely dle smlouvy
Marie Žembová ........................ 95 let
o poskytnutí dotace č. 26/s/021/
Rozalie Lichá ............................ 94 let
72/07
Emilie Dajdová ......................... 90 let
rozhodlo o prodeji bytových jedMarkéta Hodová....................... 85 let
notek s podíly
Vlasta Gelnarová ...................... 85 let
schválilo rozpočtová opatření.

Z usnesení Rady a Zastupitelstva MO Ostrava-Jih
–

www.ceskydomov.cz

Vzhledem k tomu, že došlo k nutné
obměně, rozhodli jsme se pro co nejvhodnější využití starších PC,“ uvedl
místostarosta Radim Miklas. Mezi
šestnáct sdružení bude rozděleno devětačtyřicet sestav skládajících se
z počítače, monitoru, klávesnice a počítačové myši.
(kut)

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Jarmila Vicherková ................... 85 let
Karla Kantová ........................... 85 let
Olga Čajčíková .......................... 85 let
Antonín Čejka ........................... 85 let
Josef Lodňan ............................ 80 let
Ludmila Blažejová .................... 80 let
Leopold Pivko ........................... 80 let
Věra Kleinová ........................... 80 let
Vladimír Kolář ........................... 80 let
Bohumil Venclík........................ 80 let
Růženka Nováková .................. 80 let
Věra Jiříková ............................. 80 let
Marie Čížková ........................... 80 let
Václav Zeman ........................... 80 let
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Kultura nepatří jen do centra města,
říká ředitelka KZOJ Sylva Kocurová

K

ulturní dům K-TRIO, kino Luna a Kulturní dům
Výškovice. Všechny tři subjekty zastřešuje příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih (KZOJ).
Od srpna letošního roku ji řídí ing. Sylva Kocurová.
„Chci, aby v našem obvodě byl zajímavý společenský život,“ říká v následujícím rozhovoru.
Proč jste se ucházela o funkci
ředitelky příspěvkové organizace
KZOJ?
Pracovala jsem dlouho v kultuře,
a proto si myslím, že za ta léta jsem
načerpala spoustu námětů a zkušeností. Mým hlavním cílem je, aby
v našem obvodě byl zajímavý společenský život. Vždyť počtem obyvatel,
sto dvacet tisíc se blížíme velkému
okresnímu, ne-li krajskému městu.
Navíc si myslím, že kultura nepatří
jen do centra města, také my si zasloužíme zajímavé akce.
Určitě největší nabídkou disponuje Kulturní dům K-TRIO. Na co
se návštěvníci mohou těšit?
Chtěla bych se zaměřit na větší
množství klubových programů, něco
takového, jako byl nedávný recitál Jana Kryla. Myslím si, že náš sál
je pro podobné typy pořadů ideální.
Mám v plánu zajímavé venkovní
akce, sportovní aktivity, prostě to, do

čeho se zapojí celá rodina tak, aby
aktivně strávila volný čas. Změny
jsou otázkou dlouhodobé práce,
takže vidět budou spíše až od Nového roku. Už teď mám v plánu něco
zajímavého na Vánoce, ale nic bližšího zatím neprozradím. (úsměv)
Předpokládám, že nadále zůstanou v nabídce nejrůznější kurzy,
semináře a přednášky.
Přesně tak, v K-TRIU je bohatá kurzovní činnost velkou tradicí. Znovu počítáme s jazykovými
a pohybovými kurzy, chybět nebudou karnevaly, aktivity pro děti nebo
taneční pátky a neděle. V loňském
roce jsme pořádali celkem osmaosmdesát kurzů. Potěšitelná je i celková návštěvnost K-TRIA za loňský rok, sedmačtyřicet tisíc diváků,
z toho dvacet tisíc děti a mládež, je
určitě pěkné číslo.
Pojďme k dalším zařízením.
Kino Luna prošlo v červenci re-

konstrukcí, můžete přiblížit, čeho
se týkala?
Byla provedena generální oprava
stropního podhledu. Došlo k obložení stropu speciálním materiálem s výrazně lepšími parametry,
který zajistí zlepšení akustiky kinosálu při reprodukci zvuku. V návaz-

kovací opony. Nová průzvučná projekční plocha promítaného obrazu je
největší v Ostravě a patří mezi největší v kraji.
Luna letos slaví sedmatřicáté
narozeniny, připravila v této souvislosti pro diváky něco speciálního?

vstupné zhlédnout jeden ze čtyř letošních nejúspěšnějších českých
ﬁlmů. V nabídce jsou Tajemství talismanu, Obsluhoval jsem anglického krále, Vratné lahve a Bestiář.
Vstupné na jedno ﬁlmové představení je pouhých sedmatřicet korun.
Co dalšího Luna plánuje?
Kromě ﬁlmových projekcí pro
děti bude každý čtvrtek Klub ﬁlmového umění se zajímavým zahraničním titulem. V neděli zkusíme
tradiční promítání pro děti občas
vystřídat pohádkou.
Pod KZOJ spadá ještě Kulturní
dům Výškovice, který však s posledním prosincovým dnem ukončí
svou činnost. Zůstanou občané stranou veškerého kulturního dění?
Uděláme všechno pro to, abychom zajistili alespoň pokračování
kurzů. Mohu slíbit, že se budeme
snažit udržet společenský život
i v této části obvodu.
Máte nějaký sen, který byste
chtěla uvést do praxe?
(úsměv) Chtěla bych vytipoNovou ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih se stala
vat více míst pro konání venkovIng. Sylva Kocurová. K uvedení do funkce jí na zasedání Rady městského obních akcí. Líbilo by se mi, kdyby to
vodu blahopřál i místostarosta Karel Sibinský.
Foto: Michael Kutty
v obvodě žilo, lidé by navštěvovali
nosti na tuto rekonstrukci byla proAno, v pátek 28. září proběhne akce v hojném počtu a cítili se tady
vedena výměna projekční plochy akce s názvem Hezky pouze česky. dobře, všude by vládla příjemná atvčetně výměny formátovací – mas- Diváci mohou za zvýhodněné mosféra.
Michael Kutty

Netradiční zahájení Katarzyna zpestřila dětem prázdniny
školního roku
Netradičním způsobem zahájili školní rok žáci šestých tříd ZŠ
Chrjukinova v Zábřehu. V pondělí
3. září už ve čtyři hodiny ráno byl
sraz na vlakovém nádraží ve Svinově, kde se děti setkaly s novými
třídními učiteli. Společně odcestovali na adaptační pobyt v Rokytnici
nad Rokytnou, kde se ubytovali v rekreačním středisku Březová.
Třídenní program s názvem Pohoda byl speciálně sestaven z mnoha
aktivit a her. Cílem pobytu bylo
zlepšit vztahy ve třídě mezi žáky a
vytvořit základ pro jejich dobrou
spolupráci třídním učitelem. Připra-

veny byly speciální aktivity, jako je
nízkolanové a vysokolanové centrum, lezecká stěna s převisem, paintball, lukostřelba, dovádění na raftech, noční hra a rambodráha. Žáci
s oblibou stříleli do svých třídních
učitelů při bojové hře paintball, ale
třídní se nedali a útoky úspěšně odvraceli. Také při dovádění na raftech si žáci užili spoustu zábavy.
Tyto adrenalinové aktivity byly doplňovány speciálními hrami pro rozvoj sebedůvěry, pro spolupráci ve
třídě, psychosociálními a dramatickými hrami a také protidrogovou
prevencí.
Mgr. Jan Číhal

Celkem pět občanských sdružení vyvíjí činnost v Centru volného
času KLIKA v Bedrnově ulici v Zábřehu. Jedním z nich je Duha Wings,
toto sdružení se aktivně zapojilo do
projektu DODUHY. Jde o jedinečný
skupinový projekt EVS (Evropská
dobrovolná služba), který se letos
v létě poprvé uskutečnil v České republice. Autorem projektu je Duha
– sdružení dětí a mládeže pro volný
čas, přírodu a recesi, která má s EVS
dobrovolníky dlouhodobé zkušenosti. Projekt umožní celkem devíti
dobrovolníkům nahlédnout do rozmanitého života Duhy na místní, národní i mezinárodní úrovni.
Do sdružení Duha Wings zavítala
na prázdninové měsíce Katarzyna
z Polska. Studuje politologii v Kra-

kově na Univerzitě pedagogiky. Katarzyna už po necelém měsíci působení samostatně pracovala v klubu
Ulice, s dětmi komunikovala česky,
polsky a anglicky. Klub Ulice na-

vštěvují děti a mládež ze sídliště Pískové
Doly a přítomnost Katarzyny pro ně byla
atraktivním zpestřením letních prázdnin.
V srpnu se polská studentka společně s devatenácti dětmi z Ulice
a vedoucími sdružení
Duha Wings zúčastnila letního tábora na
Ostravici v Beskydech.
Úkolem všech dobrovolníků z EVS je zaznamenávat
všechny informace a postřehy, zapisovat, nahrávat rozhovory, fotit a nakonec vše prezentovat na Duhovém
mostě v Šumperku.
(kut)

ZŠ Klegova v novém hávu

N

a žáky základní školy v Klegově ulici 27 v Hrabůvce
čekalo v pondělí 3. září překvapení. Po dvouměsíčních prázdninách našli zrekonstruované šatny, nově
opravený spojovací koridor a zateplený pavilon tělesné
výchovy.

školního roku minulostí. Byl postaven koridor spojující jednotlivé pavilony školy, došlo k vybudování
nových a stavebním úpravám stávajících šaten a vytvoření prostor
pro skladování, včetně statických
úprav. Ve vestibulu školy byla proHlavním úkolem bezmála rok tr- vlastností spojovacího koridoru. Ka- vedena výměna oken a oprava favající rekonstrukce bylo odstranění pacitou potřebám školy nevyhovo- sády vstupu. V objektu tělocvičny
nedostatečných tepelně technických valy ani šatny. To vše je od nového bylo realizováno zateplení střechy
a pláště budovy včetně fasády probarvenou omítkou.
Celá akce přišla na více než třiadvacet milionů korun. Deset milionů
se prostřednictvím poslankyně Dagmar Molendové podařilo získat ze
státního rozpočtu. „Jen jsem využila
možnosti, kterou jsem měla. Snad se
mi podaří sehnat ﬁnance i pro další
podobné akce v obvodě Ostrava-Jih,“ uvedla Molendová. „Škola už
rekonstrukci potřebovala, protože
byla ohrožena bezpečnost žáků,“
uvedl místostarosta Karel Sibinský.
Ředitelka školy Eva Holušová ocenila zejména zateplení dlouhého spojovacího koridoru. „V zimním období
v něm byla prakticky stejná teplota
Místostarosta Ostravy-Jih Karel Sibinský, poslankyně Dagmar Molendová,
jako venku, takže procházet dloumístostarosta Radim Miklas a ředitelka školy Eva Holušová procházejí zrehou chodbou bylo pro děti doslova
konstruovaným spojovacím koridorem.
Foto: Michael Kutty
o zdraví,“ uvedla Holušová.
(kut)

V pondělí 3. září zavítal starosta obvodu Otakar Veřovský mezi děti. Zúčastnil
se zahájení školního roku v ZŠ Alberta Kučery (na snímku), poté zavítal mezi
prvňáčky do ZŠ Mitušova 8.
Foto: Michael Kutty

Maďarský soubor před K-TRIEM
V pondělí 1. října bude v rámci
7. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse Ostrava 2007 probíhat u Kulturního domu K-TRIO ze strany
pěší zóny představení maďarského
divadelního souboru Maskarás Pur-

gateátrium z Kecskemétu s názvem Maskarádek. Z tohoto důvodu
bude parkoviště u kulturního domu
ze strany pěší zóny uzavřeno už
od ranních hodin. Toto opatření je
nutné pro zajištění nerušeného průběhu akce.
(kut)
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Motoristé se dočkali, most
v Dubině je opět průjezdný
Motoristé opět mohou využívat most na ulici Františka Formana
v Dubině. Kolaudační řízení dopadlo
úspěšně, a tak nic nebránilo tomu, aby
byl poslední srpnový den před jedenáctou hodinou znovu otevřen. Most
přes ulici Horní byl postaven před čty-

řiadvaceti lety a vyžadoval náročnější
opravu. Během půlroční uzávěry prošel náročnou rekonstrukcí. Ta spočívala v kompletní výměně mostního
svršku včetně úpravy a sanace nosné
konstrukce a sanace spodní stavby.
Provedeny byly i terénní úpravy v bez-

prostřední blízkosti mostu a opravy
stávajícího zpevnění svahů pod mostem, které bylo doplněno o novou kamennou dlažbu. Současně se znovuotevřením mostu došlo také ke spuštění
světelné křižovatky při výjezdu na Plzeňskou ulici.
(kut)

Motoristé už opět mohou jezdit po zrekonstruovaném mostě na ulici Františka Formana na Dubině.
Foto: Michael Kutty

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Opilé děti
V sobotu 1. září byli strážníci MP vysláni
na základě oznámení občana na ul. J.
Maluchy na Dubině, kde měl na lavičce
ležet opilý chlapec. Toho strážníci skutečně našli. Dvanáctiletý hoch byl v takovém stavu, že nebyl schopen udržet
se na nohou, nesrozumitelně komunikoval a byl z něj silně cítit alkohol. Na
místo proto strážníci ihned přivolali sanitu. Mezitím je kolemjdoucí žena upozornila, že chlapec popíjel alkohol společně se stejně starou dívkou. Proto
strážníci provedli kontrolu širšího okolí
a po chvíli dívku skutečně nalezli. Ležela na lavičce ve dvorní části domu,
před nímž se nacházel opilý chlapec.
Vlivem alkoholu na tom byla stejně
jako její kamarád. Obě děti byly převezeny do nemocnice, strážníci o tom vyrozuměli rodiče. S ohledem na stav dětí
nebylo možno zjistit, kde k alkoholu přišly. O události byl vyrozuměn odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
Kradli prádlo z balkonů
Pátého září několik minut po půlnoci
byla hlídka MP vyslána na ulici Horymírovu v Zábřehu, kde se měly dvě podezřelé osoby pohybovat po přízemních
balkonech obytného domu. Strážníci

si cestou k místu události nedaleko od
domu povšimli dvou mladíků ve věku
17 a 19 let, kteří odpovídali popisu.
Nesli v ruce oblečení (tepláky, trička, mikinu, rifle, košile). Přiznali, že oblečení
sundali na balkoně nedalekého domu.
Oba mladíci byli předáni přivolaným policistům, kteří událost dále šetří.
Sprejer na střeše výměníku
V sobotu 8. září zadrželi strážníci MP
na ulici Plzeňské v Hrabůvce šestnáctiletého mladíka, který na střeše výměníkové stanice nastříkal několik nápisů.
Když strážníci dorazili na místo, mladík se ještě nacházel na střeše. Výzvy
k jejímu opuštění ignoroval. Jednomu
ze strážníků se podařilo dostat na střechu objektu a uviděl, jak mladík ukrývá
pod hromadu listí dvě nádoby s barvou ve spreji. Na střeše se nacházeli
ještě další dva chlapci ve věku 10 a 11
let. Chlapci tvrdili, že mladík, který na
střeše sprejoval, je donutil pod pohrůžkou zbití vylézt s ním na střechu a nutil
je, aby hlídali. Na místo byla přivolána
Policie ČR, mladíkovi, který vyzdobil
střechu třemi několikametrovými nápisy, hrozí obvinění z trestného činu poškozování cizí věci. Celá událost je nyní
předmětem dalšího šetření.

Důchodci jsou
v novém spokojeni
Členové Klubu důchodců z Výškovic, který se schází v Čujkovově
ulici, mají za sebou první rok v nových prostorách. Zatím jsou zde spokojeni. „Provozujeme různé aktivity
– hrajeme společenské hry, pořádáme
besedy na nejrůznější témata, navštěvujeme společně kulturní akce, organizujeme každoročně zájezdy do
různých krásných koutů naší vlasti.
V letošním roce jsme si pro náš zájezd
vybrali krásné místo v Bystřici pod
Hostýnem a ve Chvalčově. Všichni
jsme byli velmi spokojeni a to je právě
to, co nás těší,“ říká Drahomíra Janulková, vedoucí Klubu důchodců, a pokračuje: „Rok uběhl příliš rychle na to,
abychom stihli vše, co jsme si naplánovali. Jsme rádi, že se můžeme pravidelně setkávat a hezky se mezi sebou
pobavit. Jsme v nových prostorách
spokojeni, a proto chceme mezi sebe
srdečně pozvat případné nové členy,
kteří by se k nám chtěli přidat.“ Klub
důchodců se schází v Čujkovově ulici
21 v Zábřehu pravidelně v úterý a ve
středu od 13 do 17 hodin.
Odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih

Občany trápí hlavně bezpečnost
P
roblematika bezpečnosti
nejvíce trápí obyvatele
nejlidnatějšího ostravského
městského obvodu. Vyplývá
to z výzkumu, jehož výsledky zveřejnil Juraj Hon
z Marketingové laboratoře
Ostrava.

V terénním výzkumu týkající se celkové životní úrovně v obvodě Ostrava-Jih, odpovídaly bezmála čtyři stovky
dospělých a téměř tři sta respondentů
ve věku od 14 do 18 let. „Na problematiku bezpečnosti převažovaly kritické
pohledy, jen třináct občanů ze sta oslovených mělo pocit, že se situace zlepšila,“ upozornil Juraj Hon. Podle něj
se obě dotazované skupiny shodly na
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tom, že nejnebezpečnější jsou kapesní
krádeže. Bezpečnost jako hlavní problém nejvíce vnímají obyvatelé Výškovic. Celkově však lze říci, že ve srovnání s rokem 1996, kdy si Magistrát
města Ostravy nechal zpracovat výzkum o bezpečnosti ve městě, se nyní
Ostravané cítí bezpečněji.
Zajímavým ukazatelem z výzkumu
provedeném mezi občany Ostravy-Jihu
je zlepšení jejich vztahů k lokální politice. „Jedná se o citový vztah k obvodu,“ uvedl Hon. Z výzkumu dále
vyplývá, že občané chtějí být více informováni o činnosti radnice, jakým způsobem reprezentuje jejich obvod. „Míra
informovanosti až dosud probíhala převážně prostřednictvím radničního zpravodaje, ale standard prakticky stotisícového města se v něm nemůže vyčerpat
pouze zprávami o činnosti jednotlivých

škol nebo různých kroužků,“ upozornil sociolog s tím, že zpravodaj by měl
být více zaměřen na celkové dění v obvodu. Opakovaně pozitivní ohlas přinesl sociologický výzkum na práci
úředníků radnice. „Nejméně spokojeni
jsou podnikatelé, ale to je pochopitelné,
protože mezi nimi a úředníky často dochází k různým třecím plochám,“ vysvětlil Hon.
Podle něj je podstatné, že z výsledků
celého výzkumu v městském obvodě
Ostrava-Jih převažují pozitivní trendy.
„Zajímavá je i skutečnost, že dvanáct
procent dotázaných se zajímalo o výsledky výzkumu a požadovalo jejich
publikování,“ zdůraznil závěrem Juraj Hon s tím, že zejména odpovědi
na otázky týkající se kriminality by se
měly stát cenným materiálem pro prevenci kriminality.
(kut)

KRÁTCE Z OBVODU
n Upozornění pro zemědělce
Až do 15. listopadu bude Český statistický úřad (ČSÚ) v obvodu Ostrava-Jih provádět strukturální šetření
v zemědělství ZEM 2007 za účelem
aktualizace údajů o zemědělských
prvovýrobcích získaných z celoplošného zemědělského sčítání – Agrocenzu 200. Úkolem tazatelů bude
navštívit zemědělce, ověřit jejich
aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce
nebo vyplnění malých výkazů za registrované neaktivní zemědělce
a předání výkazů ČSÚ.
n Volejbalová přípravka
Myslíte si, že vaše dítě má talent
a pohybové dovednosti? Pak přihlaste svou dceru do volejbalové
přípravky VK TJ Mittal, která zahájí tréninky v září (každé pondělí
a středu od 15 do 17 hodin) v areálu Sportovního gymnázia Dany
a Emila Zátopkových, Volgogradská
ulice 2631/6, Ostrava-Zábřeh. Podrobné informace vám podá trenér
Vilém Košťál na tel. 596 127 873,
713 263 564.
n Karneval jako UPC Express
Upozorňujeme diváky, že televize
Karneval, na kterou byli až dosud
zvyklí, vysílá od září jako UPC Express na stejném kanále. Půlhodinový Magazín Ostrava mohou
nadále sledovat každou sudou hodinu.
n Evropský týden mobility
Město Ostrava se znovu připojilo
k Evropskému týdnu mobility. Společně s Městskou policií Ostrava
a Policií České republiky připravilo
několik dopravně bezpečnostních
akcí. V pondělí 17. září 2007 odpoledne ostravští strážníci s dětmi ze
Základní a mateřské školy v Hrabůvce kontrolovali správnou výbavu
kol a cyklistů. Společně dohlíželi na
stezku pro cyklisty v Bělském lese
v úseku mezi ulicí Svornosti v Zábřehu a restaurací Dakota ve Staré
Bělé.
n Ocenění MO Ostrava-Jih
Odbor školství a kultury, referát kultury, sportu, volného času a prevence kriminality opět vyzývá k podání návrhu na ocenění úspěšných
dětí a mládeže a osob, které se aktivně věnují našim dětem. Návrh

musí obsahovat jméno a příjmení
navrhované osoby, její bydliště, rozsah její činnosti a důvody podání
návrhu. Písemné návrhy zasílejte
na adresu městský obvod Ostrava-Jih, odbor školství a kultury, Horní
3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka nebo
na e-mail sylva.sladeckova@ovajih.
cz v termínu do 20. října.
n Byly postaveny nové zastávky
V městském obvodě Ostrava-Jih začaly cestujícím sloužit čtyři nové zastávkové přístřešky městské hromadné dopravy. Dva byly postaveny
na sídlišti Dubina u Intersparu, jeden v Sámově ulici v Hrabůvce.
Dále byl zbudován přístřešek na zastávce Výškovice-konečná, kde loni
došlo k likvidaci bývalého přístřešku
v havarijním stavu. Motoristé zase
na Sámově ulici ocení nový živičný
koberec, nedávno totiž byla dokončena rozsáhlá oprava komunikace,
která začala už v loňském roce.
n Dostavba Avion Shopping Parku
si vyžádá uzavírku komunikace
V souvislosti s nově realizovanou
dostavbou Avion Shopping Parku
Ostrava dojde ke změně týkající se
přístupové cesty k Hypernově od
tramvajové zastávky u Kauflandu
v Ostravě-Zábřehu. V důsledku budování nové infrastruktury pro rozšíření zdejšího obchodního centra bude v období od 3. září do
2. prosince uzavřena komunikace
pro pěší ze strany Kauflandu. Vchod
do Avion Shopping Parku bude i nadále otevřen, přístupnost mezi obchodními domy OBI a Kauflandem
zůstane zachována.
n Nová fotogalerie v Akordu
V září návštěvníci zábřežského
Domu kultury Akord mohli vůbec poprvé zhlédnout fotografie Hany Papežové. Pochází ze slavného rodu
fotografů – Kolářů, ale k focení se
dostala až v seniorském věku. Dnes
si neumíme představit, že by chyběla na jediné vernisáži v Chagallu
nebo v pořadu Dámy, na kafíčko,
kde fotí známé osobnosti. Do nové
fotogalerie v Akordu si však vybrala
příznačné téma Podzim v Ostravě.
Jak sama říká, stromy jí už dávno
učarovaly... Na výstavu se může přijít podívat do 20. října.
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Porota ocenila sněhový koláč s jablky
V úterý 11. září se poprvé po
prázdninách konal Senior klub v zábřežském Akordu. Na programu byla
už podruhé soutěž o zajímavý recept
na jablkový koláč. Porota se nakonec
rozhodla udělit páté místo hned několikrát. Na 4. příčce se umístila paní
Irena Vápeníčková, která svůj mřížkový koláč donesla nádherně ozdobený mandlemi. O Evě Kubečkové
v jejím okolí všichni vědí, že nelituje času, který věnuje pečení, proto
se není co divit, že právě její recept na
jablkový koláč byl nejsložitější. Hraběnčiny řezy se na stole poroty objevily hned několikrát. Některé voněly
vanilkou, jiné skořicí, ale všechny
byly upečeny pro prima lidi v Senior
klubu s láskou. Porotě ale nejvíce
chutnaly řezy Marie Krátké. Sněhový
koláč s jablky dostal nejvíce bodů
od místostarosty Karla Sibinského,
Lenky Podolínské z úřadu našeho obvodu a Marie Novotné, která je pravidelnou návštěvnicí Senior klubu.
Další setkání v Senior klubu se v DK
Akord uskuteční 2. října v 15 hodin.
K tanci a poslechu i tentokrát bude
hrát Jan Urbiš. Vstup je zdarma.

Připojujeme vítězný recept na sněhový koláč s jablky: 30 dkg hladké
mouky, 15 dkg másla (Hera), 9 dkg
cukru, 3 žloutky, 1 litr dušených neslazených jablek, 5 bílků, 20–25 dkg
pískového cukru. Zpracujeme v těsto

a dáme vychladit, vychlazené těsto
vyválíme (nejlépe na pečícím papíru) a dáme na plech. Upečeme do
růžova. Pak potřeme dušenými jablky a nahoru navršíme ušlehaný sníh
s cukrem. V troubě sušíme, až je sníh

Porota měla těžký úkol, vybrat ten nejlepší recept nebylo snadné.

tvrdý. Sníh ušleháme z bílků, zašleháme cukr a pak ještě šleháme nad
parou, až se sníh leskne a je tuhý, ve
šlehání pokračujeme už ve studené
vodě, až sníh zchladne.
Vladimíra Dohnalová

Foto: DK Akord

Astrologii se dá naučit, říká Milan Gelnar
R
ádi poznáváte nové
věci, zajímají vás nové
informace a chcete proniknout do tajů netradičních
oborů a udělat něco pro
zdraví, harmonii a rozvoj
své osobnosti?

Kulturní dům K-TRIO v Hrabůvce
připravil pestrou směsici nových seminářů, kurzů a přednášek. Během
podzimu sem postupně zavítají odborníci na alternativní medicínu, astrologii, numerologii, biotroniku,
psychologii a v dvouměsíčních seminářích návštěvníky zasvětí do oborů,
které si sami zvolí. Jedním z hostů je
známý astrolog Milan Gelnar.

Jste poměrně mediálně známým
astrologem. Jaké největší úspěchy
na tom mají hlavní zásluhu?
Tak především to byla správná
předpověď vítězek Miss České republiky v roce 2006, kdy jsem
správně určil tři z ﬁnalistek na prvních čtyřech medailových místech.
Zcela správně jsem určil jako vítězku Táňu Kuchařovou, pak také
jak dopadnou naši fotbalisté na mistrovství světa nebo také výsledky
voleb, kdy dokonce poražený předseda ČSSD v televizi citoval slova,
která jsem já uvedl v MF DNES půl
roku před volbami, že vítězem bude
pan Topolánek, ale jeho vítězství
bude „Pyrrhovo“.
K čemu vlastně je znalost astrologie dobrá?

Především k sebepoznání. Drtivá většina z lidí totiž takzvaně projektuje. To znamená, že vidí svět
svýma očima a automaticky, přirozeně předpokládá, že všichni ostatní
jej vidí stejně. Jenže každý je originál a každý vše vidí po svém. A jak
ten svět kdo vidí a zejména jak člověk vidí sebe sama, je díky znalosti
astrologie možné velmi dobře odhalit. Jinými slovy, člověk neví, jak
vypadá, dokud se nepodívá do zrcadla. A nahlédnutí do osobního horoskopu zrození člověku prozradí, jaký
doopravdy je. Prozradí mu, jaké má
přednosti, jaké slabiny, jak se mu
v životě bude asi dařit, jaká bude
jeho kariéra, výdělečné schopnosti,
a zejména zjistí to nejdůležitější –
jaký je jeho karmický životní úkol,

co je smyslem tohoto jeho života, co
se má v tomto životě naučit.
Je možné se astrologii naučit,
nebo je to dovednost jen pro vyvolené?
Naučit se astrologii bezpochyby
lze. Díky současné výpočetní technice to vlastně nikdy nebylo tak
snadné jako dnes. Naučit se to může
opravdu každý jen trochu inteligentní člověk, který je ochoten astrologii věnovat trochu času a má
k dispozici počítač. Ostatně já sám
jí učím, např. v K-TRIU v Hrabůvce, a pokud by se někdo chtěl
informovat o možnostech, je možné
zeptat se tam nebo najít informace
na webových stránkách www.kzoj.
cz nebo na stránkách mých www.astrosfera.cz.
Michael Kutty

„Miniškolička“ se osvědčila, začíná už v říjnu
Dny prázdninového volna jsou
dávno pryč a začínající školní rok
přináší větší starosti nejen žákům,
ale také rodičům. Ve snaze, aby právě
naše dítko mělo na počátku září vše
vzorně připraveno, se mnohému z nás
udělá lidově řečeno „větší vítr v peněžence“. O jednu starost navíc mají
rodiče dětí, kteřé vstupují do školy
první rok.

Jaká bude paní učitelka? Je třída
pěkná? Bude sedět se svým kamarádem? Není učení mnoho? To jsou
otázky, které se rodičům jistě hlavou proženou. A není se čemu divit
– vstup do první třídy patří k důležitým mezníkům v životě našich dětí.
Abychom našim prvňáčkům pomohli první kroky co nejlépe zvládat, seznámili jsme je s prostředím

školy už v minulém školním roce.
V programu nazvaném „miniškolička“ se v ZŠ Kosmonautů společně s rodiči seznamovali s tím , co
je ve škole čeká. Prohlédli si školu,
zahráli si ve třídě, zacvičili v tělocvičně. A ptáte se na výsledek?
První den nikdo neplakal, protože
většina dětí svou třídu i paní učitelku znala. Pokud máte doma bu-

doucího předškoláčka, zkuste naši
„miniškoličku“. Začínáme tentokrát
dříve, už měsíci říjnu. Informace
naleznete přímo na webových stránkách školy www.kosmonautů15.cz,
případně vám rádi poradíme přímo
ve škole. Neváhejte, přijďte, usnadníte tak svému budoucímu školáčkovi první cestu do školy.
Mgr. Miroslava Folková

Veřejné
sportoviště v ZŠ
Alberta Kučery
Během letních prázdnin se ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce zapojila do
projektu Veřejná sportoviště, který realizoval odbor prevence kriminality
mládeže ÚMOb Ostrava-Jih pod vedením Ing. Sylvy Sládečkové. Celý projekt probíhal pod vedením zkušených
pedagogů na travnatém školním hřišti,
dopravním dětském hřišti a v bazénu.
Protože nám bylo líto tuto akci
ukončit se začátkem školního roku,
rozhodli jsme se ji prodloužit až do soboty 13. října, kdy od 14 do 16 hodin
vyvrcholí velkou soutěží pro rodinné
týmy. Připravena je jízda na kolečkových bruslích, závod dětských motokár, střelba ze vzduchovky, šipky,
testy, kvizy atd. Tato soutěž proběhne
v celém areálu základní školy a jsou
na ni zváni rodiče a děti z okolí. Určitě
se za námi přijďte podívat. Pro účastníky jsou připraveny drobné propagační materiály a vítězné týmy obdrží
sladkou odměnu. Mgr. Jitka Kubíková

ZŠ Bělský Les
získala prestižní
ocenění

Z

a své sponzorování tygra ussurijského z ostravské zoo se ZŠ Ostrava-Bělský Les dostala do elitního klubu deseti mecenášů
z celé republiky, kteří získali
cenu „Ď“. Tu uděluje Kolegium pro vyjádření díků
českým mecenášům.
Na slavnostní předávání cen, pořádané koncem června Národním divadlem v budově Stavovského divadla,
Kolegium pozvalo sedm žáků školy
spolu s vychovatelkou Šárkou Špílovou, která sponzorskou akci ve škole
organizovala. Zoologické zahrady při
předávání cen zastupoval ředitel pražské zoo Petr Fejk. „Jsem tady jako reprezentant zvířat. Zvířata v nouzi otevírají srdce mnohdy více, než když se
v nouzi ocitnou lidé,“ řekl Fejk a poté
ocenil žáky ostravské školy.
Akce s názvem Nanuk pro tygra se
v ZŠ Ostrava-Bělský Les již stala tradicí. Pojmenování akce vyjadřuje myšlenku, že děti se vzdají pamlsku a ušetřené peníze věnují tygrovi. V letošním
roce škola přispěla ostravské zoo částkou 15 714 korun.
Mgr. Jan Goj

Děti se loučily s prázdninami

Policista René Štecher vysvětluje dětem, co znamenají jednotlivé dopravní
značky.
Foto: Michael Kutty

Bezmála padesát dětí se zúčastnilo
akce Veselý konec prázdnin, kterou
poslední prázdninovou středu uspořádala Knihovna města Ostravy – pobočka v Hrabůvce v Závodní ulici,
společně s Městskou policií Ostrava. Každý z malých návštěvníků
dostal kartičku a měl za úkol obejít
všechna stanoviště. Děti si vyzkoušely třeba znalost dopravních značek, odpovídaly na otázky ze zdravovědy, ale vyzkoušely si také fyzickou
zdatnost – hod míčkem do koše nebo
na terč a skok přes švihadlo. „Vzhledem k tomu, že akce proběhla na sídlišti, a ne ve škole, byla účast dětí docela velká,“ uvedl René Štecher (na
snímku) z ostravské městské policie. Podle něj měly děti největší problémy s poznáváním dopravních značek. „Ale hlavní je, že jsme jim mohli
zpříjemnit konec prázdnin,“ dodal
Štecher.
(kut)

Mistři Evropy jsou z Výškovic. Tanečníci tanečního studia DIDEDAnce získali
na mistrovství Evropy v Žilině titul mistrů Evropy v disciplíně street dance
show malých skupin juniorů s choreografií Dance Fashion.
Foto: Dita Hejníková
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JIŽNÍ LISTY
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, www.kzoj.cz
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, Ostrava–Výškovice, tel.: 596 739 122
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka
54, Ostrava–Hrabůvka, 596 739 107,
fax: 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava–Zábřeh,
tel.: 596 751 712–3
Kulturní dům K-TRIO má bezbariérový přístup a je vybaven indukční smyčkou pro neslyšící.
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 10. v 17 hodin – MASKARÁDEK – pouliční divadlo – Maskarás Purgateátrium
Budapešť, Maďarsko – před KD K-TRIO –
SPECTACULO INTERESSE
3. 10. v 19 hodin – EVA a VAŠEK – koncert
v kině Luna. Předprodej: KD K-TRIO, KD
Výškovice, kino Luna, OIS Ostrava
3. 10. v 17.30 hodin – TAJEMSTVÍ ČÍSEL
– numerologie – vzdělávací cyklus pro zájemce, které chtějí poodhalit tajemství vlivu
osobních čísel ve svém životě. 5 lekcí po
dvou hodinách, vede Monika Bumbová
11. 10. v 19 hodin – YELLOW SISTERS –
koncert ženské vokální skupiny, která svým
zpěvem prochází napříč žánry soulu, funky,
world music, jazzu i reggae. Předprodej: KD
K-TRIO, KD Výškovice, OIS Ostrava
19. 10. od 19 hodin – PÁTEČNÍ TANČÍRNA – pro Vaši dobrou pohodu hraje
DUO VIKTORIE. Předprodej: KD K-TRIO,
KD Výškovice
24. 10. ve 20 hodin – LADIES´PARTY –
striptýzová show s Rocky Teamem pouze pro
dámské publikum, soutěže, losování o zajímavé ceny. Předprodej: KD K-TRIO, KD
Výškovice
27. – 28. 10. od 9 do 17 hodin – FESTIVAL
PATCHWORKU – celostátní výstava netradiční textilní techniky, během výstavy nabízíme odborné kurzy patchworku
30. 10. v 18 hodin – SETKÁNÍ S LÉČITELEM – kurz se zaměřením na využití alt. medicíny v praktickém životě. 5 lekcí po dvou
hodinách, zahájení 30. 10., vede F. Libica
MLÁDEŽI A DĚTEM
7. 10. v 10 hodin – KOMU STRAŠÍ VE
VĚŽI – pohádkový příběh o věčné boji
dobra a zla. Hrají herci Divadelní společnosti
Jitřenka. Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice

12. 10. od 16 hodin – DISKOTÉKA pro
děti od 11 do 15 let
25. 10. od 8 hodin – PODZIMNÍ PRÁZDNINY S KAMARÁDY – celodenní výlet
s programem a návštěvou zajímavých míst
v Ostravě. Pro děti od 7 do 12 let. Informace
a přihlášky KD K-TRIO.
Připravujeme:
11. 11. v 10 hodin – PŘÍBĚHY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ – kino Luna
18. 11. v 10 hodin – KAM ČERT NEMŮŽE – KD K-TRIO
VÝSTAVY
Galerie K-TRIO
do 14. 10. – výstava prací posluchačů výtvarných kurzů k 10. výročí VIRIDIANU
15. 10. v 17 hodin vernisáž – CESTA KE
SVĚTLU – malby Miriam Kocurkové – Rochové
VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ KURZY
PSYCHOLOGIE pro každý den (začátečníci i pokročilí) – projekt je zaměřen na praktické nácviky – sebepoznání, poznání jiných,
komunikace, zvládání zátěže, rodinné a pracovní vztahy. 8. lekcí po dvou hodinách, vede
PhDr. Hana Štěpánová, cena 1.680 Kč
TAJEMSTVÍ ČÍSEL – numerologie –
vzdělávací cyklus pro zájemce, kteří chtějí
poodhalit tajemství vlivu osobních čísel ve
svém životě. 5 lekcí po dvou hodinách, zahájení 3. 10., vede M. Bumbová, cena 650 Kč
MANDALY – cesta k sebepoznání přednáškový cyklus s praktickým využitím automatické kresby pro zlepšení osobní rovnováhy.
5 lekcí po dvou hodinách, vede Eva Lipinová,
cena 650 Kč
ASTROLOGICKÁ ŠKOLA – přednáškový cyklus o astrologii, 5 lekcí po dvou hodinách, vede Milan Gelnar, cena 820 Kč
SETKÁNÍ S LÉČITELEM – kurz se zaměřením na využití alternativní medicíny
v praktickém životě. 5 lekcí po dvou hodinách, zahájení 30. 10., vede František Libica,
cena 650 Kč
PŘEDNÁŠKY
pořad z cyklu PAVLA A HOSTÉ: tentokrát
na téma 10. 10. v 18 hodin – Co nám může
nabídnout esoterika
4. 10. Setkání v léčitelem – alternativní medicína, biotronika regresivní psychoterapie –
přednáší František Libica

JAZYKOVÉ KURZY
– ANGLIČTINA – NĚMČINA – KONVERZACE AJ a NJ – FRANCOUZŠTINA
PRAKTICKÉ KURZY
Šití – začátečníci a pokročilí, Výtvarné tvoření s textilem, Sám sobě módním návrhářem, výtvarný cyklus zaměřený na výrobu
vlastních módních doplňků – šátky, šperky,
trička…
POHYBOVÉ KURZY
Kalanetika, Step aerobic, Kondiční cvičení,
Bodyform, Linie, Jóga, Břišní tance, Tanečně–pohybový kurz po padesátce, Cvičení
pro ženy – kondice a relaxace, Taneční pro
manželské páry a partnerské dvojice
SALSA – NOVINKA – kubánský tanec pro
zábavu a uvolnění těla CASINO RUEDA pro
páry i jednotlivce bez omezení věku
KURZY PRO DĚTI
Pohybové kurzy
AEROBIC pro dívky od 8 let, TANEČNÍ
KLUB K-TRIO – disko dance, street dance,
hip hop, BŘIŠNÍ TANCE od 8–14 let – NOVINKA
Praktické kurzy
ŠKOLIČKA MALÉHO VÝTVARNÍKA
Vzdělávací kurzy
DĚTSKÁ REDAKCE JIŽNÍ VÝBĚR –
vytvářejte své vlastní noviny, VÝTVARNÁ
ŠKOLIČKA ANGLIČTINY od 4 let –
VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA NĚMČINY od
4 let NOVINKA
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková
organizace
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, Ostrava–Výškovice
tel. 596 739 122, www.kzoj.cz
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
Pravidelné taneční večery se skupinou
DOMINO – neděle 7., 14., 21. a 28. 10.
v 17 hodin
DĚTEM
28. 10. v 10.00 hodin – HALLOWEEN
s Hopsalínem – zábavné dopoledně pro děti,
pro každou masku je připravena odměna.
Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice
KURZY
Bodyform – Taichi – Country tance – Břišní
tance

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
(dříve Dům kultury NH Ostrava-Jih)
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz,
www.dk-akord.cz
DIVADLA
7. 10. v 19 hodin – Lenka Filipová – koncert stálice populární hudby
17. 10. v 19 hodin – Jakub Smolík Tour
2007 – koncert pořádá agentura Remoex
spol. s.r.o.
18. 10. v 19 hodin – Miroslav Donutil
24. 10. v 19 hodin –Mrchy s D. Bláhovou,
N. Divíškovou, D. Batulkovou, L. Skopalovou
KONCERTY
9. 10. nový klubový pořad „S“ Music mixer ve spolupráci se studenty Gymnázia
z Ostravy-Hrabůvky
10. 10. v 19 hodin – Folk a country, Tóny
cest se skupinami Tempo di vlak a Paciﬁk
12. 10. v 19 hodin – Roman Fojtíček – saxofonista Divadla Sklep s klavírním doprovodem Laury Vlkové
Společenská zábava
1., 2., 9., 15., 16., 21., 22., 23., 28., 29., 30.
10. v 17 hodin – Taneční kurzy TŠ Elán –
Ing. Chlopčík
3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 12. 10. v 18 hodin –
Půlkolony –TŠ Elán
2. 10. v 15 hodin Senior klub – druhý ročník soutěže „Lady Babi“. Hodnotíme šarm
i nápady babiček.
14. 10. v 15. a 19 hodin – Diashow L. Šimánka
25. 10. 17 hodin – Dámy, na kafíčko –
povídání: Co o nás řekne písmo – Mgr. D.
Daňková, Podzim v barvách pro všechny –
módní přehlídka

26. 10 v 19 hodin – Taneční kavárna – pro
příznivce tance všech věkových kategorií,
v hudební režii V. Koždoně
DĚTEM
3. 10. v 9.30 hodin – O pejskovi a kočičce
– představení v rámci festivalu Spectaculo
interesse
21. 10. v 10 hodin – Popelka – nádherná
scéna i kostýmy klasické pohádky
Kultura těla
Barevné cvičení - pro děti 4–6 let – Rozvíjí
koordinaci pohybu, dýchání, základy tance,
akrobacie.Cvičení s hudbou. Vše pod odborným vedením. Závěrečné vystoupení. Úterý
v 16.15 hodin.
Rytmika pro děti od 7 let – Zaměřena
na taneční pohyb v klasických i folklorních tancích. Doplněno atraktivním cvičení s míči. Závěrečné vystoupení. Úterý
v 17.15 hodin
Folklor pro děti 5–7 let – Navazuje na tradice valašského folkloru a tanečně připravuje děti pro Moravský folklorní soubor Ševčík. Ukázkové vystoupení v závěru kurzu.
Pondělí v 17.15 hodin
Aerobic pro dívky 9–13 let – Skvělé dynamické cvičení vhodné pro tuto věkovou skupinu. Čtvrtek v 16 hodin
Novinka!!! Jóga pro děti 5–8 let – Cvičení s říkankami, relaxace v pohádkách. Dechová cvičení a asány, příběhy a hry v motivačním celku s hudbou. Doporučuje se pro
děti při astmatu, kožních nemocech, hyperaktivitě. Úterý v 17 hodin
RńB and Mix dance – Začátečníci i mírně
pokročilí. Pro mládež od 12 let, styl Street
dance i ostatních tan. Stylů, lektor V.Štalmach. Pondělí v 17.30 hodin
Ranní adrenalinové cvičení I. – Nejdříve

k nám, potom do práce!!!... Cílem je skvělá
denní kondice – úterý v 7.15 hodin
Koktejl cvičení – Různé typy cvičení – aerobic, step, posilování. Bez pravidelnějších
sestav. Skvěle formuje postavu. Pondělí 18
hodin.
Kalanetika–body form – Pomalejší cvičení
vhodné pro všechny věkové kategorie. Posiluje a udržuje tělesnou kondici. Středa 17.45
hodin.
Orientální tanec – Tvarování pasu a boků,
posílení pánevního dna, odstranění bolesti
zad. Působí uvolnění, naučí správně dýchat a dodání sebevědomí. Úterý 17 hodin.
Cvičení pro rovnováhu organismu, dobrou kondici, zlepšení zdravotního stavu.
Tělesná, dechová i relaxační cvičení.Úterý
18.15 hodin.
Stepování–tanec – Základy stepování pro
mládež i pro dospělé učí taneční mistr ,
choreograf a stepař Mirek Spáčil. Pondělí
16 hod.
VZDĚLÁVÁNÍ
Transmisní meditace – 1., 8., 15., 22.,
29. 10. – Transmisní meditace, pořádá Ekoland klub
16.10 – Seminář DPH – problémové oblasti, daňová reforma, pořádá Economis
30. 10. – Právo pro účetní a ekonomy, seminář Economis
Hudební kurzy pro děti
Zobcová ﬂétna, klavír, keyboard, kytara.
Celoroční jazykové kurzy
Angličtina – pro začátečníky, mírně pokročilé a středně pokročilé, Španělština – pro
začátečníky a mírně pokročilé, Němčina,
Pro začátečníky i pokročilé

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
příspěvková organizace
Gurtěvova 8, PSČ 700 30
tel. a fax: 596 753 223
e-mail: ddm.ova3@worldonline.cz
www.svczabreh.cz

6. 10. – Fáborkový závod, 9 – 12hodin –

24. 10. – Běh Terryho Foxe, 9 – 11 hodin

procházka či běh s plněním různých úkolů

25. 10. – Podzimní sportovní turnaje

v Bělském lese

25. 10. – Bramborka

18. 10. – Twister

25. 10. – Taneční workshop

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna : 596 751 712,
nově! GSM pokladna : 605 556 963
www.kzoj.cz
POZOR !
KAŽDÉ PONDĚLÍ VŽDY JEDNO
PŘEDSTAVENÍ PROMÍTÁME ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ 50,- Kč !
1. 10. v 16 hodin –Vratné láhve (ČR)
8. 10. v 15 hodin – Divoké vlny (ČR)
15. 10. v 19.30 hodin – Božský Evan (USA)
22. 10. v 17 hodin – Medvídek (ČR)
29. 10. v 17 hodin – Bourneovo ultimátum
(USA)
Od soboty 29. 9. do úterý 2. 10. v 16 hodin:
VRATNÉ LAHVE (ČR 2007). Učitel Tkaloun alias Zdeněk Svěrák odešel do důchodu,
ale nehodlá zahálet. Něžnou komedii o stáří
natočil jeho syn Jan. Mládeži přístupný, 95
minut. Vstupné 80 Kč.
Od soboty 29. 9. do úterý 2. 10. v 18 hodin: EDITH PIAF (La Mome, Francie/VB
2007). Francouz Olivier Dahan se rozhodl
vzdát odpovídající poctu národnímu symbolu
a natočil imaginativně životopisný snímek
o ženě (Marion Cotillardová), jejíž zpěv byl
stejně strhující a dramatický jako její osud.
České titulky, mládeži nepřístupný, 140 minut. Vstupné 75 Kč.
Středa 3. 10. v 19 hodin: EVA A VAŠEK.
Koncert známého pěveckého dua s hity Bílá
orchidej, Krásné chvíle, Slyšíš jak zvoní …
Ve čtvrtek 4. 10. pouze v 19.30 hodin, od
pátku 5. 10. do středy 10.10. v 17 a 19.30
hodin: MEDVÍDEK (ČR 2007). Poprvé
o sobě a své generaci zkušená autorská
dvojka Jan Hřebejk – Petr Jarchovský, realizovala příběh o trojici svých vrstevníků spjatých z minulosti poutem kamarádství i tajemstvím v žánru tragikomedie. Jiří Macháček,
Ivan Trojan, Nataša Burgerová, Aňa Geislerová, Roman Luknár, Tatiana Vilhelmová,
Klára Issová v hlavních rolích. 98 minut,
mládeži od 12 let, vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 11. 10. do soboty 13. 10. v 19.30
hodin: KOŘENÍ ŽIVOTA (No Reservations, USA 2007). Bude to tymián, anebo
láska? Vzhledem k tomu, že hlavní role v romanci Scotta Hickse vytvořili Catherine Zeta-Jonesová a Aeron Eckhart, sázejme spíše
na city. České titulky, od 12 let, 105 minut,
vstupné 70 Kč.
Od pondělí 15. 10. do středy 17. 10. v 19.30
hodin: BOŽSKÝ EVAN (Evan Almighty,
USA 2007). Novým Božím vtipem je kongresman Evan Baxter (Steve Carrell), jemuž Pán
(Morgan Freeman) uloží postavit archu – to
vše v této oﬁciálně nejdražší komedii všech
dob! České titulky, mládeži přístupný, 96 minut, vstupné 70 Kč.
Ve čtvrtek 18. 10. v 19.30 hodin, pd pátku
19. 10. do úterý 23. 10. v 17 a 19.30 hodin: MEDVÍDEK (ČR 2007). Repríza divácky úspěšného, nejnovějšího ﬁlmu režiséra
Jana Hřebejka. Mládeži od 12 let, 98 minut,
vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 25. 10. do neděle 28. 10. v 19.30
hodin: SKANDÁL (The Hoax, USA 2007).
Richard Gere a Alfred Molina v novém ﬁlmu
vynikajícího režiséra Lasse Hallströma podle
skutečné události o literárním podvodu století. České titulky, od 12 let, 115 minut,
vstupné 75 Kč.
Od pondělí 29. 10. do středy 31. 10. v 17
a 19.30 hodin: BOURNEOVO ULTIMÁTUM (The Bourne Ultimatum, USA
2007). Každá záhada musí jednoho dne dospět ke svému odhalení – a Jason Bourne
(Matt Damon) snad už konečně v závěreč-

ném díle trilogie zjistí, kým byl… Paul Greengrass natočil o pomalých věcech života ultimativně nejakčnější ﬁlm, jaký jste kdy viděli!
České titulky, mládeži nepřístupný, 116 minut, vstupné 70 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od čtvrtka 4. 10. do středy 10. 10. v 15 hodin: DIVOKÉ VLNY (Surf´s Up, USA
2007). Tučňáci kralují animovaným ﬁlmům, po Madagaskaru, kde byli za teroristy
a Happy Feet, kde roznášeli ekologické poselství, si tentokrát nesou pod křídlem surfové prkno a naučí nás, jak „chytit správnou
vlnu“. Animovaná zábava v českém znění, 88
minut, vstupné 80 Kč.
Ve čtvrtek 11. 10. v 15.30 hodin, od pátku
12. 10. do středy 17. 10. v 17 hodin (mimo
neděli 14. 10.): RATATOUILLE (USA
2007). Příběh pařížské předměstské krysy
Rémyho, která nečekaně dostane příležitost
splnit si životní sen a stát se kuchařem v luxusní francouzské restauraci, kombinuje zvířecí a lidské hrdiny. Animovaná lahůdka od
Pixaru pro celou rodinu. 110 minut, vstupné
80 Kč.
V sobotu 20. 10. a neděli 2l. 10. v 15 hodin:
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER
SURFER (USA 2007, Fantastic Four: Rise
of the Silver Surfer). Padoušský Silver Surfer je na nejlepší cestě zničit Zemi a čtveřice
superhrdinů musí odložit své spory a dát se
do práce! České znění, mládeži přístupný, 93
minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 26. 10. do neděle 28. 10. v 17
hodin: SIMPSONOVI VE FILMU (The
Simpsons Movie, USA 2007). Homer byl odjakživa tak trochu prasátko, ale ve svém prvním celovečerním ﬁlmu způsobí ekologickou
katastrofu náležitě epických rozměrů a osud
Springﬁeldu visí na vlásku. České znění, mládeži přístupný, 87 minut, vstupné 70 Kč.
POHÁDKOVÉ NEDĚLE
PRO NEJMENŠÍ
Od 7. 10. 2007 zahajujeme opět pravidelné nedělní pro nejmenší. Vždy v 10
hodin. Jednotné vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy !
7. 10. S KRTKEM DO POHÁDKY II.
(ČR)
21.10. POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ I.
(ČR)
28.10. KRÁL A SKŘÍTEK (ČR)
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO DĚTI :
V neděli 14. 10. v 15 hodin: FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU. Dětské
představení Magdaleny Reifové.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Každý čtvrtek v 17.30 hodin.
Jednotné vstupné 60 Kč
4. 10. – VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ
(Les glaneurs et la glaneuse, Fr 2000). Režie Agnés Varda, 82 minut. Dokumentární
esej o fenoménu sběračství všeho druhu.
11. 10. – SUNSHINE (Sunshine, USA/VB
2007). Režie Danny Boyle, 108 minut. Sci-ﬁ
o osudech posádky kosmické lodi vyslané oživit hasnoucí slunce. Vizionářský koncept pojatý jako „space opera“.
18. 10. – UTAJENÝ (Caché, Fr/Rak/SRN/
It. 2004). Režie Michael Haneke, 119 minut.
Zneklidňující příběh o záhadných videozáznamech odhalujících utajenou minulost.
25. 10. – EROS (Eros, Fr/It/Lucembursko
2004). 104 minut, Režie: Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh, Wong Kar-Wai. Tři
význační režiséři, jedna erotická vize.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Městský stadion, tel.: 595 701 020
14. 10. v 16.30 hodin
FC Vítkovice – FC Hlučín, utkání 2. fotbalové ligy
21. 10. v 16.30 hodin
FC Vítkovice – Bohemians Praha, utkání 2.
fotbalové ligy
ČEZ ARÉNA, tel.: 59 67 07 112 – SPORT
2. 10. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Oceláři Třinec, utkání hokejové extraligy
6. – 7. 10. – CZECH DANCE OPEN Ostrava 2007, ve standardních a latinskoamerických tancích
12. 10. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HV Chemopetrol Litvínov, utkání hokejové extraligy
21. 10. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Lasselsberger Plzeň, utkání hokejové extraligy

23. 10. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – Bílí Tygři Liberec, utkání hokejové extraligy
28. 10. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Znojemští
Orli, utkání hokejové extraligy
30. 10. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – RI Okna Zlín,
utkání hokejové extraligy
Multifunkční hala, tel.: 59 67 07 112
středa 16.00–17.30 hodin, veřejné bruslení
sobota, 15.30–17.00 hodin, veřejné bruslení
neděle15.30–17.00 hodin, veřejné bruslení
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
20. 10. v 19 hodin – Finále MISS Europe –
Junior Open 2007 mezinárodní soutěž krásy
pro dívky 15–20 let

Vydává městský obvod Ostrava-Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s. r. o. • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 111 • Reg. č. MK ČR E 12808
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Otakar Veřovský, starosta městského obvodu • DTP: Tomáš Coufal, Jana Adamová • Inzertní manažer: Jiří Sachr, tel.: 608 832 606,
e-mail: jiznilisty@ceskydomov.cz • Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.
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První hospic v kraji je ve Výškovicích
V pondělí 17. září byl slavnostně
otevřen Hospic sv. Lukáše ve Výškovicích, který je prvním zařízením
svého druhu v Moravskoslezském

kraji. S myšlenkou vybudování charitního zařízení přišel Městský obvod Ostrava-Jih a pro tento účel věnoval Charitě Ostrava pozemky ke
stavbě. Provoz byl zahájen za přítomnosti
biskupa
ostravsko-opavského Františka
V. Lobkowicze, primátora Ostravy Petra Kajnara, nechyběli
ani představitelé městského obvodu Ostrava-Jih. Nestátní zdravotnické zařízení bude
nabízet péči nevyléčiSlavnostní přestřižení pásky v podání čestných
telně nemocným pacihostů
entům v terminálním

stadiu života převážně s onkologickou diagnózou.
Výstavba Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích v hodnotě 123,3 mil. Kč začala na sklonku roku 2005. „Rád bych
velice poděkoval statutárnímu městu
Ostrava za dotace ve výši 62 milionů
korun, dále ministerstvu zdravotnictví,
které hospic podpořilo pětatřiceti miliony, také německé podpůrné organizaci Renovabis, která věnovala charitnímu dílu devět milionů korun z darů
německé křesťanské obce, městskému
obvodu Ostrava-Jih, Nadaci ČEZ, Nadaci KB Jistota, Výboru dobré vůle –
nadaci Olgy Havlové a všem dalším
donátorům,“ uvedl ředitel Chartiy Ostrava Martin Pražák.
Michael Kutty

Pacienti najdou v areálu příjemné prostředí v podobě klidu a zeleně.
Foto: Michael Kutty

FC Ostrava-Jih sází hlavně na mládež
S

tarším žákům v minulé sezoně unikl
o pouhý bodík postup
z krajského přeboru do
moravsko-slezské divize.
V této soutěži už působí
oba dorostenecké týmy.
Právě mládež je chloubou
fotbalového klubu FC Ostrava-Jih.

„Celkem máme v klubu devět
mládežnických týmů, vedle dvou
dorosteneckých čtyři žákovské
a počítat musíme také naše tři pří-

pravky,“ uvedl sekretář klubu Josef Umlauf s tím, že ve všech družstvech je momentálně dohromady
na tři stovky dětí.
Letos na jaře v klubu došlo k výrazné změně, v soutěžích začal vystupovat klub pod názvem FC Ostrava-Jih. „Předchozí název FC
NH Classic už neměl opodstatnění.
Radnici patří celý areál, takže jsme
se přiklonili k názvu, který bude reprezentovat městský obvod, ve kterém působíme,“ vysvětlil Josef Umlauf.
Vedle mládežnických družstev
má klub i tým dospělých, muži hrají
I.A třídu. „V minulé sezoně jsme
skončili devátí, ale na jaře jsme byli

třetí nejlepší v soutěži,“ upozornil
Josef Umlauf.
V tomto ročníku se svěřenci odchovance klubu Pavla Podveského
budou muset obejít bez dlouholeté
opory, zkušeného záložníka Vlastimila Molnára.
„Kádr jsme dost omladili, skoro
všichni hráči jsou našimi odchovanci,“ dodal Josef Umlauf. Žádný
konkrétní cíl vedení klubu nestanovilo.
„Těžko můžeme mít vysoké ambice, když nám chybí výraznější
sponzor. Kluci ale určitě pomýšlejí
na horní polovinu tabulky,“ uvedl
Umlauf. Úvod letošní soutěže však
mužstvu nevyšel podle jeho před-

„Umělka“ ožila mládím

V neděli 2. září proběhl na umělé
trávě Městského stadionu v Ostravě
1. ročník fotbalového turnaje přípravek
(ročník nar. 1997) O pohár obvodu Ostrava-Jih. Do ﬁnále se dostala družstva
FC Baník Ostrava a FC Hlučín. Vyhráli
borci z Baníku, kteří projevili obrovskou
radost. Kluci z Hlučína byli po prohraném ﬁnále zklamaní, ale při předávání
stříbrných medailí za druhé místo se už
zase usmívali. Ceny za městský obvod
Ostrava-Jih předávala radní Ivona Klímová, za pořádající FC Vítkovice Jaroslav Pindor a za komisi mládeže Eva
Guzdková. Konečné pořadí: 1. FC Baník A, 2. FC Hlučín, 3. SFC Opava, 4.
Fotbal Frýdek-Místek, 5. FC Baník B,
6. FC Vítkovice B, 7. FC Vítkovice A,
(kut) 8. MFK Karviná.
(kut)

stav, po šesti odehraných kolech se
krčilo na předposledním místě tabulky s minimálním jednobodovým
ziskem. Svá domácí utkání hraje FC
Ostrava-Jih vždy v sobotu od 10.15
hodin v areálu na Svazácké ulici
v Zábřehu.
Prioritou klubu je však zachování
mládežnické základny. „Je to dost
těžké, protože se neobjevuje tolik
talentovaných kluků jako dříve. Zájem kluků o fotbal klesá, v dnešní
době mají mladí spoustu jiných zájmů,“ posteskl si závěrem Josef Umlauf, sekretář klubu, který se po Baníku a FC Vítkovice stále považuje
za třetí největší v Ostravě.

INZERCE

Jednocestné zrcadlo nepatří jen
do akčních filmů
ístnost s jednocestným zrcadlem zná snad každý
z ﬁlmů s detektivní tematikou.
Za zrcadlem je obviněný pozorován během výslechu, popřípadě takovéto zrcadlo zaručuje
anonymitu svědka při identiﬁkaci pachatele zločinu. O tom,
že takto vybavená místnost není
jen rekvizitou akčních ﬁlmů
a její využití je mnohem širší
i v běžném životě, jsme si povídali s PhDr. Ivanem Skalíkem –
a jak jinak než za zrcadlem.

velmi dobře dostupné i pro mimopražské i další zájemce, které zaujme technické vybazájemce. Nachází se asi dvě minuty chůze vení studia a přilehlých prostor.
z Václavského náměstí, v Perlové ulici číslo
Jak velké je uvedené jednocestné zrca3 v Praze 1.
dlo ve vašem studiu?
Rozměry zrcadla jsou 2 x 1 metr, což
Pro koho může být vaše nabídka pronáumožňuje v exponované místnosti pohodlné
jmu studia zajímavá?
Našimi klienty jsou jak velké nadná- sledování dějů před zrcadlem v širokém zorrodní korporace, banky a peněžní ústavy, tak ném úhlu.
i agentury zabývající se průzkumy veřejného
Děkuji vám za váš čas a poskytnutý rozhomínění či průzkumy trhu. Další skupinou
jsou personální oddělení ﬁrem a personální vor.
-kmiagentury. Samozřejmě nabídka může oslovit

Z vašeho vyprávění vyplývá, že takovéto
studio sám provozujete ve své psychologické praxi. Je možné si toto studio od vás
pronajmout?
Ano, v naší nabídce služeb je i pronájem
tohoto studia, a to s veškerým vybavením
včetně občerstvení, zajištěním simultánního
překladu do všech světových jazyků, odborného poradenství v oblastech, jako je psychologie, marketing, personalistika a koučování pracovních týmů.

Kolik lidí konferenční místnost před zrcadlem pojme?
Do konferenční místnosti se pohodlně
usadí skupina čítající přibližně osm až deMůžete našim čtenářům prozradit, k ja- set lidí.
kým účelům je vhodné studio vybavené již
Kde si je možné pronájem studia objedzmíněným jednocestným zrcadlem?
Využití studia i jeho dalšího vybavení je nat a kde se vaše studio nachází?
Na našich webových stránkách www.anaopravdu široké. Od konání seminářů, diskusních skupin, průzkumů trhu či výzkumů ve- lyse.cz naleznou zájemci o tuto službu další
řejného mínění až po personální pohovory informace a kontaktní údaje. Naše studio je

SC 71732/1

M

s uchazeči o pracovní uplatnění, odborné
koučování pracovních týmů, školení či psychoterapeutická sezení. Naše studio je pro
tyto činnosti vybaveno opravdu na vysoké
technické úrovni. Samozřejmostí, kromě již
zmíněného jednocestného zrcadla, za kterým
se skrývá exponovaná místnost, je vybavení
zvukovou aparaturou a zajištění průběžných
i frekvenčních videozáznamů. Diagonálně
umístěné digitální videokamery poskytují
pokrytí celého prostoru konferenční místnosti. Vysoké technické parametry záznamového zařízení umožňují nastavení parametrů
dle požadavků našich klientů.
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DVEŘE • OKNA • KOVÁNÍ • VRATA • SCHODIŠTĚ
specializovaná vzorková prodejna

prodej - montáž

interiérové a vchodové dveře
okna - plastová i dřevěná
stavební pouzdra
střešní okna

SAPELI • VELUX • TWW • TWIN • SWN • JAP • HÖRMANN
SC 810198/1
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Najdete nás: Zengrova 34, Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 334, fax: 596 614 338, www.polaris-centrum.cz
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www.ceskydomov.cz

Státní podnik Povodí Odry
zve ‰irokou veﬁejnost na

až 5

777 760 960

na dobu 7 až 12 měsíců

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í NA SLEZSKÉ HARTù

hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

nejvýhodnější podmínky v regionu

u pﬁíleÏitosti 10 let provozu

měsíční splátky

v sobotu 20. ﬁíjna 2007

Hledáme nové obchodní zástupce.
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Inzerci v Jižních listech
vám zprostředkuje
Jiří Sachr

od 9.00 hod. do 14.30 hod.
Další informace na www.pod.cz
Správce významných vodních toků, přegrad, jezů
a dalších staveb, mimo jiné nabízí tyto služby:
• Vodohospodářské laboratoře, monitorování jakosti v nádržích, potocích a řekách, kontakt: laborator@pod.cz
• Projekční práce
• Středisko rybného hospodářství, prodej ryb
kontakt: ivo.jedlicka@volny.cz, markovil@seznam.cz

tel.: 608 832 606

SC 71763/1

Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
tel.: 596 657 111, fax: 596 612 666
e-mail: info@pod.cz
internet: www.pod.cz

Kč

e-mail: jiznilisty@ceskydomov.cz
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SC 71741/1

Koupím 1–3+1 v os. vl., nebo dr. v OV, nejlépe OV Jih, Hrabůvka,
Poruba a okolí centra. Balkón výhoda, platím hotově, solidní jednání. Můžete poslat i SMS. Spěchá. RK nevolat! Tel.: 603 757 592
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Jižní listy
– každý měsíc
zdarma do
vašich schránek
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'
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ř HYPO stavební spořite
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Uzavírání smluv o stavebním
spoření, vyřizování úvěrů
> povinné ručení

HYPO stavební spořitelna a. s.
Hotel Vista (za restaurací Helbich),
Kapitána Vajdy 2/3017, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Po–Čt: 9:00–12:00, 13:00–17:00, Pá: 9:00–15:00
Ing. Yvetta Volná
tel.: 777 131 265, e-mail: volna-yvetta@volny.cz
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SC 810217/1

> životní pojištění

SC 810237/1

> penzijní připojištění

