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…Neuvěřitelné sto třetí narozeniny oslavila v neděli 
9. března paní Josefa Odehnalová z Bělského Lesa. Nej-
starší občanka moravskoslezské metropole početný 
štáb gratulantů doslova šokovala svou aktivitou. Nejpr-
ve předvedla jízdu na rotopedu a poté udělala několik 
dřepů a předklonů...

Komorní klub už slouží veřejnosti

...Od začátku letošního roku se stal součástí příspěvko-
vé organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih (KZOJ) nově 
zrekonstruovaný historický objekt na Velflíkově ulici 8. 
Jmenuje se Komorní klub a nachází se v Jubilejní kolonii 
v Hrabůvce...

Podchody čeká rekonstrukce
...Jedním z ožehavých témat, která nejvíce trápí obyva-
tele našeho městského obvodu, jsou podchody. Občané 
právem poukazují na jejich celkovou zanedbanost, ně-
kteří z nich mají obavy do nich vstoupit. To by se mělo 
změnit, záměrem radnice městského obvodu Ostrava-
-Jih je každý rok kompletně zrekonstruovat jeden pod-
chod. Začít by se mělo už v příštím roce...

Josef Mikoláš inspiroval i Otu Pavla

...Málokdo dokáže o svém zamilovaném sportu vyprá-
vět tak jako Josef Mikoláš. Bývalý československý ho-
kejový reprezentant oslavil letos v lednu sedmdesáté 
narozeniny. „Potěšilo mě, že jako první mi pogratulovali 
zástupci radnice,“ uvedla brankářská legenda. V roce 
1961 byl Mikoláš vyhlášen nejlepším sportovcem teh-
dejšího Československa. Jeho bohatá kariéra zaujala 
i spisovatele Otu Pavla, který o ostravském brankáři na-
psal jednu ze svých sportovních povídek...

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

právě držíte v rukou 
třetí číslo Jižních listů. 
Stále od vás dostáváme 
příznivé ohlasy na no-

vou podobu radničního zpravodaje, což nás 
samozřejmě těší, ale současně zavazuje po-
kračovat v nastoleném trendu. 
V tomto čísle jsme se podrobněji zaměřili 
na stav podchodů na území našeho měst-
ského obvodu. Tomuto tématu jsou věno-
vány bezmála dvě strany. Jedním slovem 
se dá říci, že stav podchodů je neutěšený. 
Už vloni v listopadu při svém nástupu 
do funkce starosty jsem řekl, že se radnice 
bude snažit, aby každý rok byl kompletně 
zrekonstruován jeden podchod. Vím, že je 
to běh na dlouhou trať, který navíc stojí 
nemalé finanční prostředky. Přesto věřím, 
že v příštím roce s generálními opravami 
začneme. Ještě letos bude vypracována pro-
jektová studie na rekonstrukci podchodu 
tramvajové zastávky Antonína Poledníka 
na Dubině, aby práce mohly v roce 2009 
začít. Podchody mají sloužit všem, existuje 
však mnoho lidí, kteří se jim vyhýbají, ať už 
z důvodu obavy o vlastní bezpečnost nebo 
nekulturního prostředí. Musím přiznat, že 
většina podchodů nedělá našemu obvodu 
dobrou reklamu. Proto je nutné, aby se to 
do budoucna změnilo.
K rozhovoru jsme tentokrát vybrali sportov-
ní osobnost. Volba padla na Josefa Mikoláše, 
bývalého vynikajícího československého re-
prezentanta v ledním hokeji. Legenda, která 
nedávno oslavila sedmdesáté narozeniny, 
popisuje své hokejové začátky na území sta-
rého Zábřehu, vzpomíná na své působení 
ve vítkovickém klubu, ale zejména na rok 
1961, ve kterém byl po zisku zlaté medaile 
na mistrovství Evropy ve Švýcarsku vyhlá-
šen nejlepším sportovcem Československa. 
Určitě zajímavé vyprávění Josefa Mikoláše 
ocení i mladší čtenáři. 
Ve třetím letošním čísle Jižních listů se do-
čtete také o kultivovanějším prostředí v zá-
břežském Domě kultury Akord. Představí-
me vám nové prostory na Velflíkově ulici 
v Jubilejní kolonii v Hrabůvce, které byly 
nedávno slavnostně otevřeny pod správou 
Kulturního zařízení Ostrava–Jih. Dočtete 
se i spoustu dalších zajímavých informací 
z dění na území našeho městského obvodu. 
Jsem přesvědčen, že i tentokrát pročtete Již-
ní listy od začátku až do konce.
     
 Bc. Karel Sibinský, starosta

Narozeniny oslavila na rotopedu4
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DK Akord prochází změnami

...Příjemné překvapení čeká na návštěvníky Domu kul-
tury Akord v Zábřehu. Drobné změny jsou patrné již při 
vstupu do budovy, ale nejvýraznější rekonstrukcí prošlo 
čtvrté patro, kde jsou umístěny baletní sály...

10

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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Komorní klub byl slavnostně otevřen 
před měsícem, co zajímavého se v něm od 
té doby událo?
V únoru k nám mohli milovníci vážné hud-
by v rámci slavnostního otevření zavítat 
na koncert  Kubínova kvarteta. Tato sesta-
va nasadila vysokou laťku, ale doufám, že 
i ostatní koncerty si najdou své příznivce. 
Koncem března měli návštěvníci možnost 
zaposlouchat se do skladeb Bacha,  Mo-
zarta, Telemanna, Rubinštejna, Offenbacha 
a Dvořáka pro bajan, kytaru, flétnu a zpěv.

Kdy se můžeme těšit na další koncerty?
Spolupracujeme s Janáčkovou konzervatoří 
a Gymnáziem v Ostravě. Máme připrave-
ný cyklus pořadů pod názvem Hudební 
podvečery, ve kterém budou účinkovat 
posluchači konzervatoře. Koncerty budou 
probíhat každou poslední středu v měsíci. 
V dubnu nás čeká Hudební podvečer ve 
stylu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
Jaké další akce se v klubu pořádají?
Samozřejmě, v neděli a v pondělí jsou to se-
tkání společenského tance. Jednou měsíčně 
pak pořádáme cestopisné přednášky pro 
milovníky cizích krajin, kteří rádi poznávají 
nové země a kontinenty. Výpravné projek-
ce s promítáním diapozitivů a besedou nás 
zavedou například do západního Burjatska 
nebo Jižní Francie. Ve čtvrtek 17. dubna 
v 18 hodin se návštěvníci mohou těšit na 
přednášku o Albánii.
Komorní klub se prý dá využít také jako 
místo pro konání svatebního obřadu?
Ano, historická část obvodu přímo nabízí 
romantické prostředí, které ke svatbám pa-

tří. Pro pořádání svatebních obřadů máme 
vyhrazenou druhou sobotu v měsíci. Bliž-
ší informace je možné získat v Kulturním 
domě K-TRIO nebo na telefonním čísle 
596 739 107. Michael Ku�y

Vedení radnice Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih uvažuje o záměru zrušit 
základní školu na ulici Mjr. Nováka v Os-
travě-Hrabůvce. K tomuto nepopulární-
mu kroku bohužel vedou ekonomické 
důvody, provoz školy je totiž dlouhodo-
bě nerentabilní. Ve třech pavilonech je 
pouze devět tříd,“ uvedl místostarosta 
obvodu Jiří Voloch. ZŠ Mjr. Nováka je 
totiž kapacitně využita jen ze 33 procent. 
„Škola je projektována pro 560 žáků, ale 
v současné době ji navštěvuje pouze 187 
dětí. Za posledních sedm let se počet 
žáků v této škole snížil o dvě stě,“ přidal 
další argumenty místostarosta Voloch. 
Od roku 2001 je v každém školním roce 

na ZŠ Mjr. Nováka otevřena pouze jedna 
první třída. Podle výsledku lednového 
zápisu by tomu, na rozdíl od zbývajících 
dvaceti škol na území obvodu, bylo stejně 
i v nadcházejícím školním roce. 
Pokud Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih 
zrušení ZŠ Mjr. Nováka schválí, nástup-
nickou školou by se mohla stát sousední 
ZŠ Krestova 36, která je kapacitně využi-
ta ze 47 procent. V pondělí 7. dubna od 
16 hodin se v KD K-TRIO v Hrabůvce 
uskuteční setkání s rodiči dětí a zástup-
ci pedagogického sboru ZŠ Mjr. Nováka, 
na kterém chce vedení radnice vysvětlit 
důvody, které ji vedou k záměru zrušit 
tuto školu. (kut)

Komorní klub nenabízí jen koncerty vážné hudby

Radnice plánuje uzavřít ZŠ Mjr. Nováka

Komorní klub otevřelo Kubínovo kvarteto. 
Vystoupení Kubínova kvarteta předposlední 
únorový čtvrtek otevřelo zrekonstruovaný 
Komorní klub na Velflíkově ulici číslo 8 v oblasti 
Jubilejní kolonie. Slavná sestava zahrála sklad-
by Jana Křtitele Vaňhala, Josepha Haydna a An-
tonína Dvořáka. Po hodinovém představení se 
členům Kubínova kvarteta dostalo bouřlivých 
ovací publika. 

Od začátku letošního roku se stal součástí 
příspěvkové organizace Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih (KZOJ) nově zrekonstruovaný 
historický objekt na Velflíkově ulici 8. Jme-
nuje se Komorní klub a nachází se v Jubi-
lejní kolonii v Hrabůvce. Na jeho nabídku 
a možnosti využití jsme se zeptali Moniky 
Urbanové z oddělení programu a propaga-
ce KZOJ. 

Neuvěřitelné sto třetí narozeniny oslavila 
v neděli 9. března paní Josefa Odehnalová 
z Bělského Lesa. Nejstarší občanka morav-
skoslezské metropole početný štáb gratu-
lantů doslova šokovala svou aktivitou. Nej-
prve předvedla jízdu na rotopedu a poté 
udělala několik dřepů a předklonů. „Stále 
se chce udržovat v kondici,“ říká vnučka 
Petra Hrubá, která se o paní Odehnalovou 
stará. Oslavenkyně žĳe v Ostravě od roku 
1950. S manželem, který zemřel už před tři-
ceti lety, vychovala dceru a syna. Pracovala 
jako kuchařka v jeslích, většinu aktivního 
života však byla v domácnosti. Paní Ode-
hnalová miluje pivo a svíčkovou, každé 
ráno si dává štamprli becherovky. I proto 
ji obchodní zástupce akciové společnosti 
Becherovka Miroslav Homola předal dár-
kovou kazetu. (kut)

Narozeniny oslavila na rotopedu 

Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje anketu 
Osobnost obvodu Ostrava-Jih za rok 2007. 
Znáte-li zajímavé občany našeho obvodu, 
kteří splňují následující předpoklady, může-
te je nominovat na titul Osobnost obvodu. 
Kandidáti musejí být občany obvodu Ostra-
va-Jih starší 18 let, kteří v roce 2007 dosáhli 
mimořádných výsledků v oblasti umělecké, 
sportovní, vědecko-technické, jež svým vý-
znamem přesáhly hranice obvodu a města. 
Nominace mohou podávat jak sdružení, 

tak jednotlivci. Tři vybrané osobnosti ocení 
starosta městského obvodu Ostrava-Jih  Bc. 
Karel Sibinský dne 13. června 2008 na Slav-
nostech obvodu, které se uskuteční před 
Domem kultury Akord v Zábřehu. Nominace 
musí obsahovat jméno a příjmení kandidá-
ta, stručný popis mimořádného výsledku 
a kontakt (telefon, případně e-mail). Přihláš-
ky doručte do 11. května 2008 na podatelnu 
ÚMOb Ostrava-Jih s označením  „Osobnost 
obvodu“.  (kut)

Hledáme Osobnost obvodu Ostrava-Jih

Starosta obvodu Karel Sibinský 
popřál jubilantce mnoho životního elánu 
do dalších let. 
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Podchody čeká kompletn

Jako první projde generální opravou pod-
chod na ulici Horní, zastávka MHD An-
tonína Poledníka na Dubině. „Už je vy-
pracována studie, na jejímž základě bude 
realizována projektová dokumentace. 
Jedná se o investiční akci v řádech okolo 
třiceti milionů korun,“ uvedl místostarosta 
Radim Miklas. Podchod projde kompletní 
rekonstrukcí, instalovány budou nájezdové 
rampy pro tělesně postižené spoluobčany, 
osvětlení, provedena bude hydroizolace. 
„Součástí studie je také řešení zpevněných 
ploch v dané lokalitě, takže dojde k celko-
vému zkulturnění okolí,“ dodal Miklas 
s tím, že náklady bude hradit městský ob-
vod Ostrava-Jih. „Pevně věřím, že se nám 

podaří získat i dotaci z Magistrátu města 
Ostravy.“
Architektonické a urbanistické řešení re-
aguje na započatou první etapu estetizace 
a revitalizace propojovacích podchodů, 
realizovaných jižně od řešeného podcho-
du (podchod zastávka Dubina). Stávající 
podchod spojuje dvě významná centra pě-
ších, která navazují na výstupy zastávek 
tramvaje. Současný stav je neutěšený, pod-
chody jsou temné, špatně osvětlené a vzbu-
zují v občanech obavu o svou bezpečnost 
v případě, že jich použĳí. Proto je hlavním 
záměrem rekonstrukce tyto prostory maxi-
málně prosvětlit a i za cenu vyšších nákla-
dů do nich přivést maximum denního svět-

la. Z těchto důvodů je navrženo odstranění 
maximálně možné míry betonového korpu-
su podchodu, a to až po úroveň současného 
terénu – obdobně jako u první etapy. 
Velkým problémem podchodů obecně je 
vandalismus. Stávají se terčem útoků spre-
jerů, někteří občané je znečišťují fekáliemi 
a odpady. Jako preventivní ochrany před 
graffiti bude na stěny podchodu na zastáv-
ce A. Poledníka použit permanentní nátěr 
přípravky antigraffiti. „K zabezpečení pod-
chodu proti vandalům a umožnění bezpeč-
ného průchodu občanů je navržen kamero-
vý systém, který bude monitorovat vnitřní 
i venkovní prostory podchodu. Tento sys-
tém bude napojen na služebnu Městské po-
licie v Hrabůvce,“ upozornil místostarosta 
Radim Miklas. 
Na obou hlavních koncích dnešního pod-
chodu na zastávce A. Poledníka se nalézají 
veřejná prostranství, navazující na objekty 
občanské vybavenosti, realizované u vý-
stupů z podchodů a zastávek tramvají. 
Západní část byla už v minulosti revitalizo-

Vizualizace stavby

Jedním z ožehavých témat, která nejvíce trápí obyvatele našeho 
městského obvodu, jsou podchody. Občané právem poukazují na 
jejich celkovou zanedbanost, někteří z nich mají obavy do nich 
vůbec vstoupit. To by se v příštích letech mělo změnit, záměrem 
radnice městského obvodu Ostrava-Jih je každý rok kompletně zre-
konstruovat jeden podchod. Začít by se mělo už v příštím roce.

Radim Miklas,
místostarosta 
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vána, estetizací nyní projde východní část, 
bude se jednat o její celkovou rekonstrukci. 
V rámci navrhovaných úprav dojde i k nut-
ným přeložkám inženýrských sítí. Vše by 
mělo být realizováno v příštím roce.
Na území městského obvodu Ostrava-Jih 
se nachází dvanáct významných podcho-
dů. Jejich stáří je okolo pětadvaceti let. 
Radnice je má ve své správě od roku 1991. 
Některé z nich jsou v pronájmu společ-
ností resp. soukromé osoby. Jejich úko-
lem je však pouze drobná údržba a úklid. 
O vše ostatní se musí postarat radnice. 
„Máme představu každým rokem kom-
pletně opravit jeden podchod. Proble-
matická je jejich celková technologie, do 
většiny z nich zatéká, nevyhovující jsou 
izolace, elektrorozvody, u většiny pod-
chodů nejsou řešeny vjezdy pro tělesně 
postižené spoluobčany na vozíčku ani 
pro matky s kočárky,“ poukázal Miklas 
na hlavní nedostatky.
Po rekonstrukci podchodu na zastávce 
A. Poledníka na Dubině budou v dalších 

letech následovat opravy obou podchodů 
na ulici Dr. Martínka, u Dřevoprodeje, 
který má sice menší frekvenci využívání, 
ale jeho stav je rovněž katastrofální. Kom-

pletní rekonstrukce se dočká podchod na 
Horní ulici u Finančního úřadu v Hra-
bůvce. Její součástí budou i rozsáhlejší 
úpravy okolního prostranství. 

ní rekonstrukce

� ÚMOb Ostrava-Jih bude uzavřen
Upozorňujeme, že v pátky 2. a 9. května 
bude Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
z technických důvodů uzavřen. Pokud 
budou mít občané zájem získat v tyto dny 
ověřené výpisy z centrálních státních evi-
dencí a rejstříků (Czech POINT), mohou 
se obrátit na Magistrát města Ostravy.
� Likvidace autovraků
Městský obvod Ostrava-Jih ve spoluprá-
ci s výrobním družstvem Bytprům v Os-
travě uskuteční v rámci akce Za čistotu 
našeho obvodu první a třetí dubnovou 
sobotu (5. a 19. 4.) bezplatný odtah vo-
zidel k ekologické likvidaci. Majitel vo-
zidla určeného k likvidaci si dohodne 
místo a čas převzetí na telefonním čísle 
Bytprůmu 602 738 296 nebo e-mailové 
adrese: info@bytprum.cz. Při předání vo-
zidla předloží občanský průkaz a tech-
nický průkaz vozidla. Obdrží doklad po-
třebný pro vyřazení vozidla z evidence 
motorových vozidel.
� Divadelní představení v Hrabové
Divadlo U Lípy uvede 19. dubna od 17 
hodin detektivní komedii Jacka Pop-

plewella „Paní Piperová zasahuje“. 
Představení se koná v sále restaurace 
U lípy v Hrabové. 
� TJ Sokol Výškovice hledá provozovatele 
areálu
Tělocvičná jednota Sokol Výškovice nabízí 
pronájem prostor pro provozování občer-
stvení ve svém sportovním areálu. Areál 
se nachází ve Starých Výškovicích na ul. 
K Odře. Kromě sportovišť na malý fot-
bal,volejbal a nohejbal je v provozu i pět 
tenisových kurtů. Současně tělocvičná jed-
nota hledá pro tato sportovní zařízení pro-
vozovatele správcovské činnosti. Výběro-
vé řízení s ohledem na zahájení provozu 
ve sportovním areálu (od 1. května) musí 
být ukončeno do 15. dubna. Bližší infor-
mace podá p. Šurman na tel. č. 723 292 369 
nebo e-mailové adrese franet@seznam.cz
� Změna provozní doby v areálu SEKOS
Z důvodů potřeb rozšíření provozní 
doby sběrného dvoru v areálu společ-
nosti SEKOS na ul. U Výtopny v Zábřehu 
došlo s účinností od 1. dubna ke změně. 
Sběrný dvůr bude otevřen denně od 8 do 
20 hodin.

� Změna okrskářů Městské policie
Od 1. března došlo ke změně ve spádové 
oblasti Hrabůvka na pozici dvou stráž-
níků okrskářů Městské policie Ostrava. 
V této funkci skončil str. Bc. René Šte-
cher a byl nahrazen stávajícím strážní-
kem okrskářem Jiřím Hueberem, který 
původně působil v okrsku Bělský les. 
Tento okrsek byl obsazen str. Radomí-
rem Lamrem. 
� Zapisování dětí do cestovního dokladu 
rodiče
Od 1. března nabyl účinnosti zákon 
č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon 
o cestovních dokladech. Uvedenou práv-
ní úpravou se obnovuje zapisování dětí 
do cestovních dokladů rodičů. Snižuje se 
věková hranice pro zápis dítěte. Do ces-
tovního pasu rodiče bude možné zapsat 
dítě mladší 10 let. Děti mladší 15 let za-
psané v cestovním pase rodičů před 1. září 
2006 budou moci i nadále cestovat spo-
lečně s rodiči do zahraničí bez vlastního 
cestovního dokladu. Každý zápis občana 
mladšího 10 let bude zpoplatněn částkou 
ve výši padesáti korun.

Krátce z obvodu

Současný stav podchodů na ul. A. Poledníka 
vypadá dost neutěšeně.
Foto: Michael Kutty
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Málokdo dokáže o svém zamilovaném spor-
tu vyprávět tak jako Josef Mikoláš. Bývalý 
československý hokejový reprezentant 
oslavil letos v lednu sedmdesáté naroze-
niny. „Potěšilo mě, že jako první mi pogratu-
lovali zástupci radnice,“ uvedla brankářská 
legenda. V roce 1961 byl Mikoláš vyhlášen 
nejlepším sportovcem tehdejšího Čes-
koslovenska. Jeho bohatá kariéra zaujala 
i spisovatele Otu Pavla, který o ostravském 
brankáři napsal jednu ze svých sportov-
ních povídek.

Hokej se moc změnil, ale k
říká brankářská legenda Josef Mikoláš

Jaké byly vaše hokejové začátky?
Bydlel jsem v Zábřehu na ulici U Lesa. V ro-
ce 1948 se začalo stavět sídliště Stalingrad 
a v zimě do základů natekla spousta vody, 
která zmrzla. Neměl jsem brusle, ale chtěl 
jsem být součástí „party od lesa“ a postavil 
jsem se do branky. Pocházel jsem z chudob-
nější rodiny, neměli jsme na výzbroj, takže 
chrániče jsem si doma šil z různých pou-
žitých věcí. To byly úplně první hokejové 
začátky.  Rozhodující krok jsem udělal až 
na hornickém učilišti, kam jsem nastoupil 
v roce 1953. Učiliště mělo zaplacené hodiny 
na zimáku Josefa Kotase, kam jsme si brzy 

ráno chodili zahrát. Tam už to bylo přece jen 
trochu na úrovni, první trenér pan Šustek 
nás systematicky vedl k hokeji a dokonce 
jsme skončili druzí na turnaji o přeborníka 
Moravy. 
Nejlepší hokejová léta jste strávil ve Vít-
kovicích. Můžete přiblížit začátky v tomto 
klubu?
Do Vítkovic jsem přišel v osmnácti letech. 
Na ostravském zimáku si mě vyhlédl teh-
dejší trenér Komínek a přišel za mnou, jestli 
bych nepřestoupil do Vítkovic. Zpočátku 
jsem se vyděsil, že mám jít do ligového 
mužstva, ale nakonec jsem souhlasil. Začát-

 Foto: Robert Mročka



ky byly dost těžké, do ligového zápasu jsem 
poprvé nastoupil v Chomutově. Jedničce 
Zdeňkovi Nachmilnerovi se tam většinou 
nedařilo a když jsme prohrávali 1:4, trenér 
mě poslal do branky. Bylo to 6. prosince na 
Mikuláše, hlasatel oznámil, že se jmenu-
ji Mikulášek, a lidé se tím bavili. Byl jsem 
z toho celý nesvůj a prohráli jsme vysoko 
3:10. Lepší vzpomínky mám na konec roku 
1956, kdy Vítkovice odjely na lákavý zájezd 
do Číny. Během tří týdnů jsme tam odehráli 
šest zápasů a všechny jsem odchytal. Byla 
tam totiž hrozná zima, vlakem jsme jeli na 
sever země, v poledne bylo přes třicet stup-
ňů pod nulou a Nachmilner ani nevylezl 
ze střídačky. Měli jsme vypůjčené dresy 
národního týmu a tehdy jsem se zasnil, 
jaké by to bylo, kdybych jednou mohl ob-
léci opravdový reprezentační dres.
To jste ještě netušil, jak brzy se vám ten 
sen splní.
To určitě ne. V širší nominaci reprezenta-
ce jsem byl poprvé v roce 1958. Mým vel-
kým cílem bylo dostat se na olympiádu 
v Americe, která byla o dva roky později. 
V lize jsme s Vítkovicemi hráli o záchranu, 
v posledním kole jsme potřebovali doma 
uhrát remízu s Pardubicemi. Jejich gólman 
Dvořáček právě se mnou bojoval o místo 
na olympiádu. Hnal nás vyprodaný sta-
dion čtrnácti tisíc diváků, na nervy to byl 
strašně těžký zápas. Dvořáček chytal jako 
blázen, prohrávali jsme 2:3 a když se v po-
slední třetině měnily strany, prosil jsem ho, 
že se vzdám nominace na olympiádu, když 
nám umožní vyrovnat na 3:3 a zachráníme 
se. Vím, že to nebylo moc sportovní, ale on 
to stejně odmítl. Prohráli jsme 2:4 a Vítko-
vice po mnoha letech sestoupily z ligy. Na 
olympiádu nakonec byli nominováni Na-
drchal s Dvořáčkem, což mě samozřejmě 
moc mrzelo. 
Ale nakonec jste se na olympiádu v Ame-
rice přece jen dostal.
Po vyučení jsem byl horníkem a na šachtě 
Hlubina, kde jsem pracoval, jsem byl dost 
oblíbený. Havíři si vymohli besedu s re-
prezentačním trenérem Fardou, abych na 
olympiádu jel já. S Vítkovicemi jsme byli 
v Popradu, kam mi přišel telegram, že se 
mám okamžitě dostavit do Prahy, pro-
tože Nadrchal se zranil a já mám odletět 
za moře. Byl jsem z toho paf, sedl jsem 
na noční vlak a jel do Prahy. Nakonec na 

krásné vzpomínky zůstaly 
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Josef Mikoláš (vlevo) společně s kapitánem československého 
týmu Vlastimilem Bubníkem v salónku na letišti v Ruzyni s po-
hárem mistrů Evropy.
Foto: archiv Josefa Mikoláše

olympiádě všechno odchytal Dvořáček. 
Ale pak se československý hokej poprvé 
v historii představil v Kanadě, i když jen 
proti amatérům. Tam jsem nastoupil ve 
všech utkáních a dostal jakýsi příslib, že 
pro příští mistrovství světa už budu jed-
ničkou. 
To už se dostáváme k roku 1961, který byl 
pro vás vrcholem kariéry. Českosloven-
ská reprezentace ze Švýcarska přivezla ti-
tul mistrů Evropy a stříbro z mistrovství 
světa. 
Na finálové utkání s Ruskem se samozřej-
mě nedá zapomenout. Když jsme Rusy 
poprvé v historii porazili, stali jsme se mi-
láčky švýcarského publika. Často jsme slý-
chávali, že máme zakázáno s Rusy vyhrát, 
a proto jsme měli ohromnou radost, když 
jsme dokázali, že to není pravda. Zápas 
měl dramatický průběh, dvakrát jsme ved-
li o dva góly, Rusové pokaždé vyrovnali. 
Nakonec jsme gólem do prázdné branky 
pečetili výhru 6:4.
Reakce veřejnosti na tento úspěch asi 
byly mimořádné.
Byly obrovské, tehdy se Spor�uristem 
poprvé vycestovalo na západ třiatřicet 
fanoušků. V noci po zápase jsme dostali 
stovky telegramů. Po návratu nás v Praze 
čekalo velkolepé uvítání deseti tisíc lidí. 
Svaz tehdy každému z nás za titul slíbil pět 
tisíc korun, nakonec jsme dostali jen tři.
S kariérou jste skončil už ve dvaatřiceti 
letech, což je na gólmana dost brzy. Proč 
jste se takto rozhodl?
Odmítal jsem chytat v masce. 

Někde jsem četl, že jste měl pětatřicet seší-
vaných ran na hlavě, zlomenou lícní kost, 
dvojitou frakturu dolní čelisti a osm vyra-
žených zubů.
To je pravda. Ale v masce jsem nic neviděl. 
Přesto jsem si toto rozhodnutí později vy-
čítal.
Méně už se ví, že kromě hokeje jste hrával 
i fotbal.
Byl jsem záložník, v Ostravě jsem hrál kraj-
ský přebor za Unii Hlubina, ale v Chomu-
tově třetí nejvyšší soutěž. Rozhodlo to, že 
v hokeji jsem šel výkonnostně rychleji na-
horu.
Zajímavá je také vaše redaktorská práce 
po skončení sportovní kariéry.
Otec kdysi vedl závodní časopis Hlubiňák. 
Bavilo mě, když jsem do něj dával zprávič-
ky o fotbale. Později už jsem psal i obsáhlej-
ší články ze zájezdu vítkovických hokejistů. 
Po skončení kariéry v roce 1970 mě přĳali 
do filiální redakce Československého spor-
tu. Tam mě vycepovali a práce se mi zalí-
bila. Po změně režimu jsem se stal jedním 
ze zakládajících členů Moravskoslezského 
dne, kde jsem byl až do důchodového věku 
vedoucím sportovního oddělení.
Čím dnes vyplňujete volný čas?
Samozřejmě chodím na hokej, i když Vít-
kovice mi v posledních dvou sezonách moc 
radosti nedělají. Zajímám se o sportovní 
dění, co nejvíce času se snažím trávit na 
chalupě v Křišťanovicích. Mám radost ze 
tří vnuček a moc mě těší, že v naší rodině 
konečně přibyl syn, dostal jméno Mikuláš. 

Michael Ku�y



Tým Sportovního gymnázia v Zábřehu domino-
val sedmému ročníku turnaje O pohár starosty 
Ostravy-Jihu a obhájil tak své loňské prvenství. 
Tradiční akce, kterou pořádá Výchovný ústav 
a školní jídelna v Hrabůvce, se letos zúčastnilo 
deset mužstev hrajících ve dvou skupinách. Po 
několika letech startoval i tradičně silný tým os-
travských hasičů, který se bez ztráty bodu probo-
joval do finále, kde však nestačil na vítězný tým 
Sportovního gymnázia Zábřeh. Vyrovnaný finá-
lový duel v hale SOU strojírenského v Hrabůvce 
musely po remíze 1:1 rozhodnout pokutové kopy. 
Na třetí příčce se společně umístily ISŠ dopravní 
a SOU Krakovská. Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen Jan Šráček z vítězného týmu.     (kut)
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Příjemné překvapení čeká na návštěvníky 
Domu kultury Akord v Zábřehu. Drobné 
změny jsou patrné již při vstupu do budo-
vy, ale nejvýraznější rekonstrukcí prošlo 
čtvrté patro, kde jsou umístěny baletní sály. 
V sálech je zavedena klimatizace, kterou 
cvičící ocení především v teplých dnech. 
A hlavně je zde k dispozici úplně nové so-

ciální zázemí. „V nových šatnách je koneč-
ně dostatečný počet skříněk. Po letech se 
kurzisté mohou osprchovat v teplé vodě 
v hezkých sprchách. To, co je jinde běžným 
standardem, se konečně objevilo i u nás. 
Děláme všechno pro to, aby návštěvníci 
měli ten nejvyšší komfort,“ uvedla ředitel-
ka DK Akord Darina Daňková.
Stranou nezůstávají ani další prostory. Do-
šlo ke komplexní proměně chodby před 
učebnami, postupně se modernizují i sa-
motné učebny pro účastníky jazykových 
a hudebních kurzů. „Byla vyměněna světla 
a žaluzie, vymalováno světlými barvami, 
což hned působí jiným dojmem. Jde o to, 
abychom nové návštěvníky získávali nejen 
kvalitními kurzy, ale také příjemnějším pro-
středím,“ pokračovala Daňková. 
DK Akord má v letošním roce v plánu řadu 

dalších proměn. Nejvýznamnější bude roz-
sáhlá rekonstrukce zahrady, která už neod-
povídá nárokům dnešní doby a působí do-
sti zpustle. Aktivní odpočinek by zde měli 
najít dospělí i děti. Rozšiřovat se bude také 
kapacita hotelu. Momentálně nabízí třináct 
lůžek v sedmi pokojích. „Určitě jsme nej-
levnějším tříhvězdičkovým hotelem v Os-
travě,“ dodala Darina Daňková s tím, že 
veřejnost změny k lepšímu velice oceňuje. 
„Naši návštěvníci proměny zaznamenávají 
a setkáváme se s pozitivním ohlasem, což 
nás velice těší. Uvědomujeme si, že v budo-
vě, která v příštím roce oslaví padesát let, je 
stále co zlepšovat. Přáli bychom si, aby se 
lidé u nás cítili příjemně a aby DK Akord 
byl znám nejen díky svému bohatému kul-
turnímu programu, ale aby návštěvníkům 
u nás bylo zkrátka dobře.“  (kut)

INZERCE

DK Akord prochází zajímavými změnami

Gymnazisté obhájili prvenství

Starosta
Karel Sibinský 
předává zástupci 
vítězného týmu 
putovní pohár 
a věcné ceny. 

Zelená linka, tzv. neurgentní, bude spuštěna od 1. dubna 2008. Tato 
linka je pro občany bezplatná a bude provozována Městskou policií 
Ostrava. Záměrem je snížení počtu neurgentních hovorů, kdy jsou na 
tísňové linky složek integrovaného záchranného systému (hasiče, zá-
chrannou službu, policii) oznamovány různé závady, které nepředsta-
vují bezprostřední riziko pro občany. Těmito hovory jsou tísňové linky 
blokovány a občan, který může potřebovat profesionální pomoc, se tak 
nemusí ihned dovolat a v případě, kdy jde o život, zdraví nebo hrozí vět-
ší či značná škoda na majetku, je každá vteřina drahá. Prostřednictvím 
této linky mohou občané oznamovat například: závady nebo poškození 
veřejně prospěšného zařízení (dopravní značení, lavičky, nefunkční ve-
řejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek), závady na vodo-
vodních sítích, rozvodných sítích, neschůdnost chodníků, černé sklád-
ky, neupravenou veřejnou zeleň, poškozené dřeviny, uliční značení, 
orientační značky, atp. Občané mohou na zelenou linku oznámit také 
černé skládky nebo nález uhynulých zvířat. Cílem je zkvalitnění a rychlé 
řešení aktuálních problémů, které občané zjistí při pohybu v ulicích.

MP Ostrava

800 199 922 – Zelená linka pro občany
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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A
M ě s t s k ý   o b v o d   O s t r a v a-J i h

v y h l a š u j e 
v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích
� � � � � � � � � � � � � � �     K O N K U R Z N Í   Ř Í Z E N Í     � � � � � � � � � � � � � � �

na místo ředitele Základní školy MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace
Požadavky: – odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe 
  podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
  zákonů, ve znění pozějších předpisů
 –  znalost školské legislativy
  –  manažerské, organizační a řídící schopnosti
 –  občanská a morální bezúhonnost
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2008

� � � � � � � � � � � � � � �     K O N K U R Z N Í   Ř Í Z E N Í     � � � � � � � � � � � � � � �
na místo ředitelky Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace

Požadavky: – odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle 
  zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
  ve vznění pozdějších předpisů
 – znalost školské legislativy
 – manažerské, organizační a řídící schopnosti
 – občanská a morální bezúhonnost
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2008

Přihlášky posílejte do 30. 4. 2008 na adresu: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, odbor 
školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Obálku označte slovy „Konkurzní řízení – neotvírat”. 

Více informací na www.ovajih.cz

Ředitelka DK Akord 
Darina Daňková 
uzkazuje nově 
zrekonstruované 
šatny. 
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„Soutěž byla vyhlášena vloni v listopa-
du a do termínu uzávěrky se zaregistro-
valo neuvěřitelných sto padesát žákov-
ských a studentských projektů z celé 
republiky. Porota složená z odborníků 
přihlášené projekty vyhodnocuje, což 
je vzhledem k jejich počtu i kvalitě ne-
lehký úkol,“ uvedla ředitelka festivalu 
Ingrid Červeňová. 
Na slavnostní vyhlášení s ukázkami 
vítězných projektů jsou zváni všichni 
mladí autoři i studenti. Organizátoři 
pro ně připravili setkání s profesioná-

ly z praxe, na kterém bude prostor pro 
předávání zkušeností i výměnu názorů. 
V rámci festivalového dne jsou pro žáky 
druhého stupně základních ostravských 
škol připraveny interaktivní PC work-
shopy. Studenti a pedagogové SŠ telein-
formatiky a SPŠ elektrotechniky a infor-
matiky připravili zajímavé programy. 
Zájemci se dozvědí, jak vytvořit multi-
mediální projekt, jak zpracovat webo-
vou prezentaci, jak si poradit s grafic-
kou úpravou. Prostě zjistí, jak na to, aby 
mohli v dalším ročníku festivalové sou-
těže být mezi soutěžícími a možná i stát 
na stupních vítězů.
Zájemci o PC workshopy se mohou při-
hlásit přímo u p. Červeňové v Kultur-
ním domě K-TRIO na tel. č. 596 721 488 
nebo prostřednictvím e-mailu: ingrid.
cervenova@kzoj.cz (kut)

Pod tímto názvem uspořádali žáci 
s lehkým mentálním postižením v Zá-
kladní škole U Haldy 66 v Hrabůvce 
už jedenáctou výstavu prací pod ná-
zvem „Pohled do hmyzí říše.“ Žáci na 
výstavě prezentovali exponáty vyrobe-
né  především z plastů a organického 
skla. K vidění byli vážky ohnivé, ro-
háči obecní, mandelinky bramborové, 
slunéčka sedmitečná, mravenci lesní, 
vrubouni posvátní (hovniválové), vosy 
obecné, pavouci a ostatní hmyz, který 
žáci 2. stupně zhotovovali v předmě-
tu pracovní výchova. Při výrobě hmy-
zu z plastů a plexiskla používali žáci 
pro ohýbání materiálů horkovzdušnou 
pistoli, výrobky zhotovili žáci ve sku-
pinách (kooperativní učení). Výstavu 
navštívili rodiče žáků, děti blízké MŠ, 
žáci ZŠ, studenti SŠ a pedagogové z Os-

travské univerzity. Veřejnost má mož-
nost zhlédnout tuto zajímavou výstavu 
v květnu v Galerii KD K-TRIO v Hra-
bůvce, kde budou instalovány nejzají-
mavější a technicky nejnáročnější expo-
náty hmyzu.  Mgr. Ivan Jařabáč

Koncem února se v Porubě konalo kraj-
ské kolo konverzační soutěže v ruském 
jazyce, kde měla své želízko i ZŠ Chrju-
kinova ze Zábřehu. Jedná se o jedinou 
základní školu v Ostravě, která si troufá 
porovnávat své jazykové znalosti se stu-
denty gymnázií a středních škol. Žáci se 
pokoušejí obstát v nelehké konkurenci 
starších studentů. Letošního krajské-
ho kola se zúčastnilo dvanáct studentů 

středních škol a gymnázií z Ostravy, 
Frýdku-Místku, Českého Těšína, Orlo-
vé, Bohumína, Opavy a Vítkova. A stejně 
jako v loňském roce se ZŠ Chrukinova 
dočkala medailové pozice. Žák 9. A, An-
ton Wolf, skončil na 3. místě a postou-
pil tak do pražského celostátního kola. 
Na jeho přípravě se výrazně podílela 
Mgr. Miroslava Kalembová, učitelka rus-
kého jazyka.  Mgr. Jan Číhal

Úspěch Antona Wolfa ze ZŠ Chrjukinova

Pohled do hmyzí říše

COMP-OST: Velké finále se blíží
Ve čtvrtek 10. dubna od 8.30 hodin se v Kul-
turním domě K-TRIO v Hrabůvce uskuteční 
finále 2. ročníku mezinárodního festivalu 
žákovských a studentských multimediál-
ních projektů www.COMP-OST.cz
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax 596 739 224)
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax 596 739 224)
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
(596 751 712, 3)
www.kzoj.cz
� Společenská zábava
1. 4. v 17 hodin – ROZHOVORY – klubový po-
řad – téma: nové MÓDNÍ TRENDY – účesy 
– líčení – módní přehlídka, slosovatelné vstu-
penky, předprodej KD K-TRIO
6., 13. a 27. 4. od 17 do 21 hodin – TANEČNÍ 
VEČERY pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-
-TRIO
15. 4. v 19 hodin – ŠANY ŠANCLOVÁ – sólový 
recitál, předprodej KD K-TRIO, Ostravský in-
formační servis
16. 4. v 19 hodin – JIŘÍ KORN A 4TET – kon-
cert v kině Luna, předprodej KD K-TRIO, Ost-
ravský informační servis, kino Luna
20. 4. v 9 hodin – DÁMSKÁ JÍZDA den pro 
ženu – den bez starostí – pohybové a ta-
neční aktivity – přednášky – služby – ONKO-
LOGICKÉ PORADENSTVÍ, KREVNÍ CEN-
TRUM, PŘÍRODNÍ KOLAGEN, MĚŘENÍ 
ENERGIE A DIAGNÓZA, PROFESIONÁLNÍ 
VIZÁŽISTKA – PERMANENTNÍ MAKE UP 
S POUŽITÍM MINERÁLNÍCH PIGMENTO-
VÝCH BAREV - NOVINKA V OSTRAVĚ, PO-
RADENSTVÍ V LÍČENÍ, SPORTOVNÍ OBLE-
ČENÍ, POTRAVINOVÉ DOPLŇKY, ZDRAVÁ 
VÝŽIVA, ČAJE, KOSMETIKA, informace: 
www.kzoj.cz, tel: 596 721 488, předprodej KD 
K-TRIO
30. 4 v 15 hodin – STAVĚNÍ MÁJKY s progra-
mem – vstup zdarma
� Dětem
6. 4. v 10 hodin – DISKOTÉKA V CIRKUSE – 
tentokrát s Míšou – Písničkové dopoledne pro 
děti a rodiče, předprodej KD K-TRIO
10. 4. – 2. ročník Festivalu žákovských a stu-
dentských multimediálních projektů a webo-
vých prezentací - www.COMP-OST.cz
8.30 – Interaktivní workshop pro II. stupeň zá-
kladních škol a SŠ • prezentace SŠ telei nfor-
matiky • tvorba prezentací v Power pointu • 
ukázky web designu • grafické úpravy ve Pho-
toshopu
10.00 – slavnostní vyhlášení s prezentací vítěz-
ných projektů 
11.45 – Interaktivní workshop pro II. stupeň zá-
kladních škol a SŠ • prezentace SPŠ elektro-
techniky a informatiky
10. hudební vystoupení studentů SPŠ elektro-
techniky a informatiky
Na workshopy je nutná rezervace do 8. 10. 2008 
na tel: 731 472 996, vstup volný, podrobné infor-
mace najdete na www. kzoj.cz, www .COMP-
-OST.cz 
27. 4. v 10 hodin – O ZLATÉ RYBCE A RY-
BÁŘI – divadelní představení pro nejmenší – 
kino Luna 
Předprodej: KD K-TRIO, kino Luna
� Výstavy
Galerie K-TRIO
1. 4. v 17 hodin – Vernisáž - Život opic ve volné 
přírodě – výstava soutěžních výtvarných prací
2. 4. – Afrika – srdci blíž – výstava fotografií 
Dany Šafářové
Restaurace K-TRIO
ROŽNOVSKÉ MOMENTY – výstava kreseb 
a maleb studentů AVE ART Ostrava

NABÍDKA KURZŮ 
� Praktické kurzy
Šití – začátečníci a pokročilí
� Pohybové kurzy
� Kalanetika � Step aerobic � Kondiční cvičení 
� Cvičení pro seniory � Cvičení na velkých mí-
čích � Bodyform � Linie � Jóga � Taichi – začá-
tečníci � Břišní tance � Cvičení pro ženy – kon-
dice a relaxace � Taneční pro manželské páry 
a partnerské dvojice � Country tance � SALSA 
– tanec v kubánském stylu pro páry i jednot-
livce
� Pohybové kurzy pro děti 
Pohybová výchova pro děti od 4 let � Aerobic pro 
dívky od 8 let – začátečnice, pokročilé � Hernička 
– pohyb hrou pro rodiče s dětmi v dopoledních 
hodinách � Taneční klub K-TRIO – disco tance, 
street dance, hip hop � Břišní tance – pro dívky 
od 9 do 14 let
� Praktické pro děti
Školička malého výtvarníka 
� Vzdělávací pro děti
Opravdové noviny – dětská redakce novin JIŽNÍ 
VÝBĚR
Výtvarná školička angličtiny od 4 let

KOMORNÍ KLUB

7. 4. v 16.30 – TAOISTICKÉ MEDITACE A RE-
LAXACE – vede Mgr. Marian Volanský, 10 
LEKCÍ PO 1 HODINĚ – pročištění lymfatic-
kého a cévního systému, harmonie vnitřního 
a vnějšího těla, uvolnění drah QI, prevence 
před chronickými nemocemi, celková regene-
race nervového systému 
17. 4. v 18 hodin – ALBÁNIE – ZAPOME-
NUTÁ ZEMĚ – cestopisná přednáška, manželé 
Pazdiorovi, předprodej KD K-TRIO
30. 4. v 18.30 hodin – HUDEBNÍ PODVEČER 
SUCHÉHO A ŠLITRA – účinkují posluchači 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Os-
travě, předprodej KD K-TRIO, OIS Ostrava
 

KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna: 596 751 712, 
NOVĚ! GSM pokladna: 605 556 963
www.kzoj.cz
NENECHTE SI UJÍT - DUBEN 2008
Každé pondělí jedno představení jen za 50 Kč!
7. 4. v 17 hodin – 10.000 př.n. l. (USA)
14. 4. v 17.30 hodin – RAMBO: DO PEKLA 
A ZPĚT (USA)
21. 4. v 15.30 hodin – NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁ-
DANKA (ČR) 
28. 4. v 19.30 hodin – TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO 
STARÝ (USA)
Dubnová nadílka letošních oscarových lahůdek 
PRO FILMOVÉ FAJNŠMEKRY.
Od pátku 28. 3. do neděle 30. 3. v 17 ho-
din: OSCAR 2008 – za hudbu: POKÁNÍ (VB/
USA/Francie 2007). Režie Joe Wright. České ti-
tulky, mládeži nepřístupný, 123 minut, vstupné 
70 Kč.
Od pondělí 31. 3. do středy 2. 4. v 17 hodin: 
O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR 2008). Režie 
Vladimír Michálek, mládeži od 12 let, 110 mi-
nut, vstupné 75 Kč.
Od pondělí 31. 3. do středy 2. 4. v 19.30 hodin: 
OKO (USA 2008). České titulky, mládeži nepří-
stupný, thriller, 108 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 3. 4. do neděle 6. 4. v 19.30 hodin: 
OSCAR 2008 – za výpravu: SWEENEY TODD: 
ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET (USA 

2007). České titulky, mládeži nepřístupný, 
117 minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 4. 4. do středy 9. 4. v 17 hodin: 
10.000 př. n. l. Režie: Roland Emmerich, české 
titulky, od 12 let, dobrodružný velkofilm, 109 
minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 7. 4. do úterý 8. 4. v 19.30 hodin: 
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA 
(USA 2007). České titulky, mládeži nepří-
stupný, 102 minut, vstupné 70 Kč.
Pátek 11. 4. a neděle 13. 4. v 17.30 hodin: 
JUMPER (USA 2007). České titulky, od 12 let, 
89 minut, vstupné 70 Kč.
 Od pátku 11. 4. do neděle 13. 4. ve 20 ho-
din (mimo sobotu 12. 4.), od pondělí 14. 4. do 
úterý 15. 4. v 17.30 a 19.30 hodin: RAMBO: 
DO PEKLA A ZPĚT (USA 2008). České titulky, 
ml. nepřístupný, 93 minut, vstupné 70 Kč.
VE STŘEDU 16. 4. v 19 hodin: KONCERT – 
JIŘÍ KORN A 4TET
Od čtvrtka 17. 4. do středy 23. 4. v 19.30 hodin 
(mimořádně také v pátek 18. 4. a ve středu 
23. 4. v 17.30 hodin za zvýhodněné vstupné): 
BOBULE aneb nevinně o víně (ČR 2008). Re-
žie Tomáš Bařina. Mládeži přístupný, 90 mi-
nut, vstupné 80 Kč.
Od soboty 19. 4. do úterý 22. 4. v 17.30 hodin: 
OSCAR 2008 – za nejlepší píseň: ONCE (Ir-
sko 2006). České titulky, mládeži přístupný, 87 
minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 24. 4. do pátku 25. 4. v 19.30 ho-
din, OSCAR 2008 – herečka ve vedlejší roli: 
MICHAEL CLAYTON (USA 2007). Režie: 
George Clooney, české titulky, od 12 let, 120 
minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 25. 4. do středy 30. 4. v 17 hodin: 
OBČAN HAVEL (ČR 2007). Režie: Miroslav 
Janek, 119 minut, vstupné 70 Kč.
V sobotu 26. 4. a neděli 27. 4. v 19.30 hodin: 
3 x OSCAR 2008 – za zvuk, zvukové efekty, 
střih: BOURNEOVO ULTIMÁTUM (USA 
2007). České titulky, ml. nepřístupný, 115 mi-
nut, vstupné 60 Kč.
Od pondělí 28. 4. do úterý 29. 4. v 19.30 ho-
din: 4x OSCAR 2008 – nejlepší film, režie, 
herec ve vedlejší roli, scénář podle před-
lohy: TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ 
(USA 2007). České titulky, ml. nepřístupný, 
122 minut, vstupné 70 Kč.
Středa 30. 4. a čtvrtek 1. 5. v 19.30 hodin: OS-
CAR 2008 – za kostýmy: KRÁLOVNA ALŽ-
BĚTA: ZLATÝ VĚK VB 2007. České titulky, 
od 12 let, 114 minut, vstupné 60 Kč.
Filmová představení pro děti
V sobotu 5. 4. a neděli 6. 4. ve 14.30 hodin: 
ASTERIX A OLYMPĲSKÉ HRY (Fr/Šp/Něm 
2008). České znění. 117 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 10. 4. do úterý 15. 4. v 15.30 ho-
din (pouze v sobotu 12. 4. ve 13.30 hodin), 
od čtvrtka 17. 4. do středy 23. 4. v 15.30 ho-
din: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA (ČR 2008). 
Režisér Zdeněk Troška opět pohádkový! 98 
minut, vstupné 85 Kč.
V sobotu 26. 4. a neděli 27. 4. ve 14.30 hodin: 
OSCAR 2008 – za vizuální efekty: ZLATÝ 
KOMPAS (USA 2007). České znění, 113 mi-
nut, vstupné 50 Kč.
Pohádkové neděle pro nejmenší
Každou neděli v 10 hodin filmová pásma za 30 Kč 
s možností uplatnění rodinné slevy
6. 4. RÉZI, BROK A OSTATNÍ 
 (ČR – film. pásmo)
13. 4.  ZASADIL DĚDEK (ČR film. pásmo) 
20. 4.  CIRKUS HURVÍNEK (ČR film. pásmo) 
27. 4. O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE 
 (divadelní představení) 
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Klub filmového umění
Ve čtvrtek 3. 4. v 17.30 hodin: SKAFANDR 
A MOTÝL (Francie/USA 2007). Režie: Julian 
Schnabel, 112 minut, vstupné 60 Kč
Čtvrtek 10. 4. v 17.30 hodin: … A BUDE HŮŘ 
(ČR 2007). Režie: Petr Nikolaev, 84 minut, vstupné 
60 Kč.
Čtvrtek 17. 4. v 17.30 hodin: PERSEPOLIS (Fran-
cie/USA 2007). Režie: M. Satrapiová a V. Paron-
naud, 95 minut, vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 24. 4. v 17.30 hodin: OSCAR 2008 – nej-
lepší neanglicky mluvený film: ĎÁBLOVA 
DÍLNA (Německo/Rakousko 2006). Režie: Stefan 
Ruzowitzky, 98 minut, vstupné 60 Kč.

12. – 13. 12. – ZABĲAČKOVÉ HODYDŮM 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
10. 4. v 19 hodin – Hrdý Budžes – v hlavní roli 
Helenky Součkové Bára Hrzánová
16. 4. v 19 hodin – Ester Kočičková a Lubomír 
Nohavica – šansony z nového CD „Černá or-
chidej“
25. 4. v 19 hodin – Limonádový Joe – na motivy 
slavného českého filmu nastudovala První Jar-
kovská divadelní společnost z Proskovic
� Koncerty
8. 4. v 19 hodin – Jakub Smolík
� Společenská zábava
1., 2., 6., 7., 13., 14., 21., 22., 27. a 28. 4. v 19.30 
hodin – Taneční pro pokročilé manželské 
páry, TŠ Elán
8. 4. v 15 hodin – Senior klub v Akordu – „ze-
lená lékárna“ – povídání s odborníkem na čaje, 
Naše Rendez vous s hudbou a tancem
24. 4. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko – barevné 
bydlení a nové trendy s JKT interiéry, Vlaďčino 
překvapení
30. 4. ve 20 hodin – 16. Májový ples lásky –re-
cesní ples plný tance, soutěží a scének s líbáním 
pod májovým stromem i fotografií na památku
� Hudební kluby
9. 4. v 19 hodin – Kalifornie – Diashow Mar-
tina Löeva. Vydáme se do Kalifornie a pro-
hlédneme si národní parky i velkoměsta Z Hol-
lywoodu do pouští Joshua Tree, do hor, Sierra 
Nevady, pak ze San Franciska do Yosemitského 
parku, k mohutným vodopádům a impozant-
ním žulovým masivům
11. 4. v 19 hodin – Folk a country v Akordu. 
V pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di Vlak, 
hostem skupina Ozvěna ( Brno) – 30 let sku-
piny, která vydala dvě CD. Projekce tramp-
ských filmů
17. 4. v 19 hodin – Mr. Scarecrow, Blackout. 
Power metal od podlahy z Ostravy
18. 4. v 19 hodin – Hecoviny – pořad veselých 
hudebních scének souboru Nahodile
28. 4. v 19 hodin – Folk a country v Akordu – 
v pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di Vlak, 
hostem skupina COP (Plzeň) – 30 let bluegras-
sové skupiny
� Dětem
20. 4. v 10 hodin – Maxipes Fík – divadelní 
zpracování dětmi velmi oblíbené televizní po-
hádky.
14., 15., 17. a 18. 4. v 8.30 a 10 hodin – Ozíci 
a Skládkoobr – speciální program ke Dni 
Země o třídění odpadu – písničkový muzikál 
v podání Divadelní společnosti Zdeňka Kačera, 
doporučeno pro žáky ZŠ.

� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové � Ori-
entální tanec – škola Elahe � Jóga – pro děti 
i dospělé � Dále probíhají kurzy pro ženy: 
Koktejl cvičení � Kalanetika – body form � Bo-
dystyling � Relaxační cvičení
Pro děti: Step – pro zájemce od 13 let � Aero-
bic pro dívky – od 9–12 let � Barevné cvičení � 
Rytmika � Folklorní tanec
� Vzdělávání
10. 4. v 8 hodin – Jak správně archivovat do-
kumenty a spisová služba 2008, Odborcon-
sult-D
16. 4.v 8 hodin – Pohledávky – zjištění, vy-
máhání, opravné položky, insolventní zákon – 
nově od 1. 1. 2008
14. 4. v 8.30 hodin – Seminář Economis – DPH 
s ing. Fitříkovou, více informací 775 906 870, 
www. economis.cz
18. 4. v 8 hodin – Jak správně vést personální 
agendu
18. 4. v 8 hodin – Pokladna – pokladní rok 
2008, Odborconsult-D
21. 4. v 8 hodin – Nejčastější problém DPH 
rok 2008
24. 4. ve 12 hodin – Multikultura a multikul-
tura ve zdravotnických zařízeních – akredi-
tace pro zdravotníky, pořádá Společnost pro 
rodinu a volný čas Ostrava-Jih
28. 4. v 8 hodin 
– 1. Intrastat CZ v obchodu EU 
– 2. Původ zboží EU + zahraniční obchod
29. 4. v 8 hodin – Zákon o veřejných zakáz-
kách
30. 4. v 8 hodin – Zatřiďování majetku a tech-
nické zhodnocení, opravy 2008
� Výstavy:
Fotogalerie Akord 
Ing. Michael Kleslo – Pamir 
27. 4. v 8 hodin – TerraExhib – prodejně vý-
stavní akce pro přátele exotických zvířat, rost-
lin a přírody vůbec, více na h�p://.terraexhib.
czweb.org

23. 12. – 02. 01. 2008 – KINO NEHRAJESTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Příspěvková organizace
Gurťjevova 8, PSČ 700 30
Tel.: 596 746 062
Fax: 596 753 223
e-mail: ddm.ova3@seznam.cz
www.svczabreh.cz
6. 4. – Sportovní sobota – turnaje ve florbale 
a stolním tenise, startovné: 30 Kč / soutěžící
6. 4. – Výtvarný workshop – dopoledne s růz-
nými výtvarnými technikami
9. 4. – Bavíme celou rodinu – vystoupení dětí 
z kroužků pro své rodiče a příbuzné v DK 
Akord od 16 do 18 hodin
12. 4. – Anglická herna – dopoledne s angličti-
nou (hry, PC, hudební a výtvarné aktivity, pro-
jekce, Anglická poradna)
16. 4. – Dětská tisková konference ke Dni 
Země – možnost si povykládat a dozvědět se 
něco více o Dni Země
17. 4. – Foto vernisáž ke Dni Země – možnost 
si prohlédnout fotky ke Dni Země
18. 4. – Na vlnách poezie – poetické odpo-
ledne (vyhodnocování literární soutěže, vy-
stoupení dětských recitátorů–vítězů obvodní 
recitační soutěže, autorské čtení)
23. 4. – Den Země – jednodenní program 
v okolí Finančního úřadu Ostrava-Jih
30. 4 – Slet čarodějnic – čarodějnice opět na 
zahradě SVČ
2.–4. 5. – Ostracon – turnaj v DrD, talismanu, 
Carcassonne, lukostřelbě a aréně (dřevárna), 

možnost zahraní Larpu a poslech přednášek
h�p://ostracon.blog.cz
Počítačová herna – středa 15 –19 hodin – možnost 
zahrát si nějaké ty hry po síti či brouzdat po inter-
netu, vstupné : od 20 do 50 Kč
Bavidlo – pondělí až čtvrtek 14 –17 hodin – klub 
pro děti od 6 let, všechny, co si chtějí hrát a bavit 
se, vstup zdarma
Klub deskových a karetních her – pondělí 
15 –17 hodin – klub s možností zahrát si něja-
kou deskovou či karetní hru či se naučit něja-
kou novou méně známou, vstupné 10 Kč.
Nabídka letních táborů
Přihlášky k dispozici na recepci SVČ
Čarták – 30. 6. –5. 7. – rodiče s dětmi
5. 7. –10. 7. – rodiče s dětmi
10. 7. –22. 7.– Operace Saturn
22. 7. –1. 8. – Celotáborovka, soutěže
1. 8. –10. 8. – Výtvarný tábor
10. 8. –17. 8. – Soustředění mažoretek
Velké Karlovice
13. 7. –20. 7. – Putování se Shrekem
20. 7. –31. 7. – Stroj času
31. 7. –13. 8.  – Rytíři kulatého stolu
13. 8. –20. 8. – Soustředění Street dance
Vlkovice
1. 7. –10. 7. – Vítejte v Africe 
Příměstské tábory
7. 7. –11. 7. – Za tajemstvím sportu
14. 7. –18. 7. – Týden plný sportu I.
21. 7. –25. 7.  – Týden plný sportu II.
28. 7. –1. 8.  – Za poznáním přírody
4. 8. – 8. 8. – S batohem na zádech
11. 8. –15. 8. – Po stopách města Ostravy

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e–mail.ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–vitkovice.cz

Městský stadion
11. 4. v 16.30 hodin – FC Vítkovice – SFC Opava,  
utkání II. fotbalové ligy
25. 4. v 16.30 hodin – FC Vítkovice – HFK Olo-
mouc, utkání II. fotbalové ligy
ČEZ ARÉNA
16. 4. od 9 hodin – ČEZ STREET HOCKEY
19. 4. v 17 hodin – MEGAKONCERT – KARMA, 
David Koller, Petra Janů, Janek Ledecký, Věra Špi-
narová a další 
22. 4. ve 20 hodin – DANIEL LANDA, Host: 
WALDA GANG ( CZ), KULT (PL)
 26. – 27. 4. – MOTORŠOU – ARÉNA ON THE 
ROAD  2008 – Nejatraktivnější motoristická akce 
v Ostravě
Návštěvní doba: 9 –18 hodin
Prezentace automobilů a motorek
Doprovodný program: kamikadze show – vy-
stoupení kaskadérů, celostátní setkání americ-
kých vozidel s programem, vzlety horkovzduš-
ných balónů od ČEZ ARÉNY, ukázky zásahu 
hasičského záchranného sboru, výstava vojen-
ských historických vozidel, módní přehlídky, bi-
ketrialová exhibice, závody rádiem řízených mo-
delů, jízda motorek a amerických vozidel po 
Ostravě s dojezdem k ČEZ ARÉNĚ  a další
Multifunkční hala
veřejné bruslení – aktuální termíny veřejného 
bruslení v Deníku a na www.arena-vitkovice.cz
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ZLATÉ SVATBY Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zve-
řejněním jména v Jižních listech. Starosta 
MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem 
březnovým oslavencům do dalších let 
hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kru-
hu nejbližších.

Josefa Odehnalová 103 let
František Pucia 98 let
Marie Popová 95 let
Růžena Kozoková 95 let               
Adéla Friesová 95 let
Ludmila Gajdošová 94 let
Františka Bělunková 92 let
Anna Larmerová 91 let
Josef Popardowski 90 let
Jarmila Kalousová 90 let
Františka Baculová 90 let
Marie Suchánková 85 let
Vlasta Pavlíčková 85 let
Anna Místecká 85 let
Helena Macounová 85 let
Zdeněk Kublín 85 let
Zdeněk Kika 85 let
Vlasta Cholevíková 85 let
Jarmila Filipová 85 let
Oldřich Čajka 85 let
Marie Zezulková 80 let
Zenon Zanewczyk 80 let
Jindřiška Víchová 80 let
František Úředníček 80 let
Oldřich Šlachta 80 let
Věra Škudlíková 80 let
Jindřiška Pobořilová 80 let
Věra Pánková 80 let
Ester Miková 80 let
Josef Martoňák 80 let
Anděla Lisovská 80 let
Josef Létal 80 let
Ferdinand Kube 80 let
Martin Hluchý 80 let
Marie Červená 80 let
František Bžoch 80 let
Anna Bluchová 80 let
Vlasta Antošíková 80 let

Jiřího a Marie Dardových

Paní Marie Dardová se narodila v roce 
1938 ve Stonavě, pochází z dvojčat – bra-
tr Edvard. Rodiče už měli dva syny, pat-
náctiletého Lojzu a třináctiletého Karla. 
Právě Karel musel mamince při výchově 
dvojčat hodně pomáhat. Po vyučení v ro-
ce 1955 začala paní Marie pracovat jako 
soustružnice v nástrojárně Závodu 5 ve 
Vítkovických železárnách. Tam se pozna-
la s Jiřím.
Jiří Darda se narodil v roce 1935 ve Slezské 
Ostravě. Vyučil se strojním zámečníkem 
a po vyučení začal pracovat v nástrojár-
ně, kde se potkal s Marií. Přestože se znali 
krátce, dokázali na sebe čekat dva roky po 
dobu Jiřího vojenské služby. Marie si do-
plnila vzdělání večerní průmyslovky.
Sňatek uzavřeli dne v roce 1958, bydleli 
v Heřmanicích s manželovou rodinou. 
K pětadvacátým narozeninám dostal Jiří 
dárek, dceru Danušku, za necelé tři roky 
se manželům narodila dcera Janička. 
V roce 1965 manželé dostali byt v Ostra-
vě-Zábřehu. 
V roce 1966 Marie nastoupila jako mistr 
údržby do Zásobování teplem Ostrava. 
O dva roky později přešel do ZTO i Jiří 

a oba tam pracovali až do důchodu. Při 
zaměstnání stihli postavit rodinný domek, 
do kterého se přestěhovali v roce 1974.
Rádi vzpomínají na rodinné dovolené 
– nejhezčí byly ve stanu, na víkendy strá-
vené na horách. K jejich zájmům patřilo 
v létě plavání, v zimě lyžování. Cestování 
je dodnes jejich velkou zálibou.
Radují se z vnoučat Evičky, Danušky, 
Michala, Honzíka, Toníčka, Magdalény 
a Martina a pravnuků Samuela a Da-
vídka.

Je to už více než padesát let, co společ-
ná cesta vlakem svedla dohromady pů-
vabnou Růženku a nadějného studenta 
Ondřeje. Tehdy ještě nikdo netušil, že 
se jejich společná cesta protáhne až ke 
zlaté svatbě.
V únoru roku 1958 si ve Spišských Vla-
choch řekli své ano pro jistotu hned 
dvakrát, jednou na Místním národním 
výboru a podruhé v kostele. Po svatbě 
Růžena následovala svého Ondreje, čer-

stvého inženýra, do Ostravy, kde dostal 
pracovní místo. A v Ostravě už spolu 
zůstali.
Nedaleko odsud, do malého bytečku 
v Zábřehu, se jim v roce 1959 narodila 
první dcera Sylvie. O tři roky později 
následovala druhá dcera Kateřina. Roky 
plynuly, Ondrej sklízel jeden pracovní 
úspěch za druhým, Růžena se vedle ná-
ročné práce zdravotní sestry pečlivě sta-
rala o rodinu. Dcery vyrostly, vdaly se, 
rodina se rozrostla o tři vnuky Martina, 
Roberta a Daniela.
Ondreje s Růženou čekalo ještě jedno 
velké dobrodružství. Léta strávená na 
Kubě. Pod tropickým sluncem ani nedou-
fali, že se domů vrátí už ve zcela jiné 
době. Začala radostná etapa jejich živo-
ta, pracovních povinností ubylo, mohli 
cestovat. V Zábřehu si koupili dům. 
Stále se krásně doplňují, Ondrej plný 
elánu a starostlivá Růžena. Přejme jim, 
aby společné radostné chvíle vydržely 
co nejdéle.

Ondreje a Růženy Zagatových

První březnový den byli 
manželé Zagatovi oddáni v obřadní síni 
ÚMOb Ostrava-Jih. 

Hlavní náplní březnového Senior klubu 
v prostorách DK Akord v Zábřehu byla ten-
tokrát beseda na téma knihovnictví. Hostem 
byla Pavlína Dobiášová z Knihovny města 
Ostravy, která má na starosti tzv. zvukovou 
knihovnu. Ta je určena především občanům 
se zrakovým postižením. Nejen senioři na-
příklad mají možnost využít zásilkové služ-
by, kterou zvuková knihovna nabízí. 
Senioři z celé Ostravy se pravidelně scháze-
jí jednou měsíčně vždy v úterý od 15 hodin 
v KD Akord na náměstí SNP v Zábřehu. 
V poslední době se Senior klub těší mimo-
řádnému zájmu.  (kut)

Do Senior klubu
zavítala knihovnice
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Manželé Dardovi v obřadní síni ÚMOb 
Ostrava-Jih. 
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Policie ČR ocenila starostu a místostarostu. Také letos se konal tradiční slavnostní aktiv policistů a občanských zaměstnanců Městského 
ředitelství Policie ČR Ostrava. Na tři stovky policistů se sešly ve velkém sále DK Akord v Zábřehu, kde byli oceněni nejlepší policisté i občan-
ští zaměstnanci. Starosta městského obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský (snímek vpravo) obdržel plaketu PČR za významný podíl na prevenci 
kriminality a propagaci PČR. Místostarosta Ľubomír Košík (snímek vlevo) převzal čestnou medaili PČR za dlouholetou spolupráci s PČR na úseku 
prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti.  Foto: Radek Malý

Růže vždy potěší. V sobotu 8. března 
oslavily ženy svůj svátek – Mezinárodní den 
žen. Proto jste v ulicích mohli potkat sta-
rostu městského obvodu Ostrava-Jih Karla 
Sibinského, místostarosty Ľubomíra Košíka 
a Oldřicha Lindovského, kteří ženám rozdá-
vali červené růže. Z neuvolněných zastupite-
lů ženy obdaroval Adam Rykala: „Rozdávání 
růží mám nejraději. Jednak udělám radost 
stovkám žen, ale zároveň je to jedinečná 
příležitost dozvědět se od občanů, co je na 
území obvodu trápí a co pro ně můžeme 
zlepšit,“ uvedl Rykala (vpravo). 

Foto:  Radek Malý

Putovní pohár má šťastné ma-
jitele. Ve Veřejném sportovním 
centru na Charvátské ulici ve 
Výškovicích se uskutečnil 2. roč-
ník turnaje v POWER GOAL GAME, 
do kterého se mohli přihlásit 
žáci základních a středních škol 
z Ostravy. Ve finálovém utkání se 
rozhodlo o držitelích putovního 
poháru pro rok 2008. Vítězství na 
svou stranu strhla dvojice Franti-
šek Seida a Milan Šimlík. POWER 
GOAL GAME, zjednodušeně ko-
paná na squashových kurtech, je 
mladá sportovní disciplína, která 
si mezi mládeží nachází stále 
více příznivců. „Hráčů, kteří by 
našli odvahu zaregistrovat se na 
opravdový turnaj, stále přibývá,“ 
pochvaloval si ředitel turnaje 
Miroslav Cibulec ze společnosti 
CDU Sport – volný čas, o. s., která 
letošní ročník pořádala. 

Foto: Michael Kutty

Pasování prvňáčků. 
První březnové pondělí se v 
knihovně KD K-TRIO v Hrabůvce 
konalo pasování prvňáčků do cechu 
čtenářského. Všichni žáci prvních 
tříd základních škol, kteří v prvním 
březnovém týdnu přišli do některé 
z poboček Knihovny města Ostravy, 
se mohli přihlásit zdarma. „Jen 
v Ostravě-Jihu této možnosti využi-
lo na 150 prvňáčků,“ uvedla Pavla 
Dlouhá, vedoucí oddělení služeb III. 
z Knihovny města Ostravy. Nové 
čtenáře pasoval místostarosta 
obvodu Jiří Voloch 
(uprostřed).         Foto: Ivo Unzeitig
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