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Hlavní partneři:

Podělte se s námi o Vaše zážitky z dovolené a vyhrajte tu letošní!
Nejlepší fotka vyhrává  každý den. Soutěž probíhá od 1/4/2009
do 31/5/2009. 
Pravidla soutěže a další informace na www.naseostrava.cz

A VYHRAJEŠ DOVOLENOU ZA 50 000

a další ceny za  300 000 !!!
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

dostává se k vám další 
číslo radničního zpra-
vodaje Jižní listy se 
spoustou zajímavé-
ho čtení. Jeho hlavním 

tématem je revitalizace Bělského lesa. Přes-
tože nám tento lesopark z převážné čás-
ti nepatří, leží na území našeho městského 
obvodu a veřejnost se oprávněně ptá, jaký 
bude jeho další osud. Byla dokončena urba-
nistická studie na proměnu Bělského lesa, 
která se v závislosti na finančních pro-
středcích bude postupně realizovat. Hlav-
ním cílem je, aby se z tohoto prostoru sta-
lo místo využívané všemi občany obvodu 
zejména k rekreaci. Více informací najdete 
na straně šest.
V souvislosti s dlouhodobě špatnými par-
kovacími možnostmi jsme se rozhodli na-
bídnout občanům zajímavou novinku. Vy-
tipovali jsme lokality, v nichž si motoristé 
na vlastní náklady mohou vybudovat par-
kovací místo. Už jsme zaznamenali první 
kladné ohlasy. Jak postupovat, poradí člá-
nek na straně čtyři.
Něco přes dva měsíce nás dělí od voleb do 
Evropského parlamentu, úvodní informa-
ce přinášíme na straně sedm. Pokračujeme 
v představování nových okrsků a strážní-
ků Městské policie Ostrava. Prostor věnu-
jeme zajímavým aktivitám a projektům, do 
kterých se zapojují základní školy. Stranou 
pozornosti nezůstávají ani senioři, Klub 
důchodců Čujkovova si před pár dny při-
pomenul třicet let svého trvání.
I tentokrát vám přinášíme nabídku kul-
turních a sportovních akcí, zajímavos-
tí a krátkých zpráv, nechybí oblíbená foto-
strana. Věřím, že také březnové Jižní listy 
pročtete od začátku až do konce.

Bc. Karel Sibinský, starosta

...Architekti pracovali i s připomínkami občanů, vyjá-
dřily se ekologická sdružení i občanské organizace. 
Mezi nejčastější připomínky patřilo vytvoření urči-
tého řádu v trasách pro chodce a vyznavače kolečko-
vých bruslí a cyklisty. Lidé se shodli, že je třeba obno-
vit naučné a relaxační trasy a meditační zákoutí...

Bělský les čeká výrazná proměna6

Vydařený tábor na chatě Kyčerka

...Turistická chata Kyčerka v malebném prostředí Vel-
kých Karlovic, kterou provozuje Tělovýchovná jedno-
ta MEZ Vsetín, se stala v únoru dočasným domovem 
dětí ze Střediska volného času (SVČ) v Ostravě-Zábře-
hu. Týdenního jarního tábora se zúčastnilo sedma-
třicet dětí a pět vedoucích... 

9

Klub důchodců Čujkovova oslavil 
kulaté výročí

...Sedmadvacátého února uplynulo přesně třicet let 
od doby, kdy byl ustaven Klub důchodů na Čujkovo-
vě ulici v Zábřehu. Jeho členové společně s Klubem 
důchodců Výškovice poslední únorové úterý oslavili 
Masopust... 

14

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e–mail: sachrova@ceskydomov.cz 

Statutární město Ostrava, tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, vyhlašuje výběrové řízení na místo:

ÚŘEDNÍKA NA ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
Náplň práce: Koordinátor pečovatelské služby – organizování, odborné a ekonomické zabezpečování pe-
čovatelské a odlehčovací služby. Řešení jednodušších sociálněprávních a zdravotních problémů a spolu-
práce při provádění sociální depistáže.

Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou sociálního nebo zdravotnického zaměření, platová třída 
8, praxe v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany, zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů

Bližší informace k podání přihlášky jsou na webových stránkách www.ovajih.cz.
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� Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany na za-
sedání Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih, které se uskuteční 30. dubna 
ve 14 hodin v prostorách KD K-TRIO na 
ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
� Soutěž školních časopisů
Rada městského obvodu Ostrava-Jih na 
návrh mediální komise vyhlásila 3. roč-
ník soutěže školních časopisů základ-
ních škol. Kritérii pro hodnocení jsou 
originalita obsahu, tematická a žánrová 

pestrost, kvalita grafické úpravy, tech-
nické zpracování a jazyková správnost. 
Soutěže se mohou účastnit pouze časo-
pisy, na jejichž tvorbě se podílejí přede-
vším žáci některé ze škol působících na 
území nejlidnatějšího ostravského obvo-
du. Soutěž není určena časopisům jed-
notlivých tříd a přihlásit se mohou pou-
ze časopisy tištěné. Soutěžní čísla lze až 
do 12. května doručit buď na ÚMOb Ost-
rava-Jih – Mgr. Ku�y, nebo na ZŠ Mitu-
šova 8 – Mgr. Kopeček.

Krátce

IP studio zdraví
http://www.ipstudiozdravi.cz

Čujkovova 2709/42
700 30 Ostrava-Zábřeh

tel.737 112 880, 553 401 047

IP studio zdraví nabízí široké 
regenerační služby: 

zdravotní, sportovní, thajské, 
havajské, medové masáže, 

baňkování, hydromasážní vana 
NeoQI, skořicové zábaly, mořské 
bahno, přístrojová lymfodrenáž, 
rolletic, rekondiční stoly, masáž-

ní křeslo, infrasauna.

FKSP, Sodexo Pass, možnost 
zakoupení dárkového poukazu.

NÁBYTEK – výroba a prodej na míru

MALBY a NÁTĚRY
CELKOVÁ REKONSTRUKCE 

INTERIÉRU od A do Z
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Obyvatelé nejlidnatějšího ostravského 
obvodu Jih mají možnost si na vlastní 
náklady vybudovat parkovací místo pro 
své motorové vozidlo. Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih za tímto účelem vy-
tipoval konkrétní plochy ve vhodných 
lokalitách.

„Na tuto myšlenku nás přivedly dlouho-
dobé problémy s parkováním na území 
obvodu. Proto levně pronajmeme plochy, 
na kterých si občané mohou zřídit vlastní 
stání,“ uvedl místostarosta obvodu Radim 
Miklas s tím, že se jedná o celkovou kapa-
citu zhruba dvě stě parkovacích míst.
Dvě místa jsou k dispozici na ul. P. Lu-
mumby, jedenatřicet na ul. Oráčové 
a Mjr. Nováka, sto padesát tři na ulicích 

Baranovova, Abramovova, Prosinova, 
Averinova, Utvenkova, Glazkovova, Gur-
ťjevova a Bogrodského a sedmnáct míst je 
k dispozici na ul. Na Výspě.
Místa budou vyvěšena na úřední desce 
radnice a zveřejněna také na interneto-
vých stránkách obvodu. Zájemce si poté 
může podat žádost na pronájem plochy 
na Odbor majetkový ÚMOb Ostrava-Jih. 
Předpokládá se, že místa budou pronajata 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, ročně se počítá s částkou 45 Kč/m2. 
Každé parkovací místo má rozměry mini-
málně 2,3x4,5 m. Kompletní náklady na 
jeho vybudování včetně projektové do-
kumentace a osazení dopravní značkou si 
zájemce hradí sám, v případě dodavatel-
ské firmy se pohybují mezi patnácti a dva-
ceti tisíci korunami. (kut)

Motoristé si mohou vybudovat 
parkovací místo na vlastní náklady

Zastupitelstvo městského obvodu Ostra-
va-Jih na svém únorovém řádném zase-
dání schválilo poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory – účelových dotací v oblasti 
školství, kultury, sportu, prevence kri-
minality a volného času dětí a mládeže 
pro letošní rok. Celkem bylo posuzová-

no 125 žádostí, zastupitelé nejlidnatější-
ho ostravského obvodu nakonec schvá-
lili částku 1200 tisíc korun. Účelové 
dotace budou poskytnuty také pětadva-
ceti organizacím v oblasti sociální péče, 
mezi které bude rozděleno 300 tisíc ko-
run. (kut)

Zastupitelé schválili dotace



JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

Lékárna JIH
--------------------------------------------------------------

Za  každý  recept  od  nás 
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Nízké  ceny  a  doplatky 
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----------------------------------------------------------------------------------------
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Nový projekt: Aktivní senior – „senioři v pohodě“
Už více než tři roky se v Domě kultury 
Akord v Zábřehu jednou měsíčně setkávají 
dříve narození spoluobčané v Senior klubu. 
Tento autorský pořad nabízí setkání se zají-
mavými osobnostmi a dává prostor zábavě. 
Oblíbenost v nabídce DK Akord dala vznik 
dalšímu projektu Aktivní senior – „senioři 
v pohodě“. Setkávání budou probíhat dva-
krát měsíčně, a to ve středu dopoledne. De-
setidílný cyklus je zaměřen především na 

osvětu seniorů v oblasti sociálně zdravotní, 
rozšířený o právní poradnu a volný čas. 
Cílem projektu je mimo jiné zvýšit osvě-
tu obrany proti různým nepravostem, při-
nášet zábavu, poučení, vzdělávání, ale i in-
formace pro chování v kritických situacích 
a také sociální kontakt. DK Akord rozšiřu-
je nabídku pro využití volného času seni-
orů, proto nabídne také poradnu cvičení 
pro zdraví, ukázky canisterapie - uplatně-

ní speciálně cvičených psů pro handicapo-
vané osoby, rukodělné práce, výrobu květi-
nových vazeb nebo malování.
Díky podpoře statutárního města Ostravy 
bude vstup pro seniory na dopolední pro-
gram zdarma. Pro pravidelné návštěvní-
ky jsou připraveny volné vstupenky v rám-
ci bonusového programu projektu. První 
přednáška proběhne už 15. dubna v 10 ho-
din na téma: ochrana spotřebitele.

 
(d)

Chybělo jen pár dní, aby paní Josefa 
Odehnalová, nejstarší občanka Ostra-
vy, oslavila sto čtvrté narozeniny při-
padající na pondělí 9. března. Příbuz-
ní a známí se těšili, že stejně jako loni 
navštíví vitální stařenku, aby jim zno-
vu předvedla jízdu na rotopedu, sé-
rii dřepů a předklonů a připila si s nimi 

štamprlí becherovky, kterou si dáva-
la každé ráno. Bohužel už se tak nesta-
lo, paní Josefa, která si v posledních le-
tech jen občas postěžovala na špatný 
sluch a občasné točení hlavy, v nedě-
li 1. března zemřela na následky zlo-
meniny krčku. Nešťastná událost se 
stala před vánočními svátky a od té 

doby se její zdravotní stav jen zhoršo-
val. Paní Odehnalová žila v Ostravě od 
roku 1950. S manželem, který zemřel 
už před jedenatřiceti lety, vychovala 
dceru a syna. Pracovala jako kuchařka 
v jeslích, většinu aktivního života však 
byla v domácnosti. Měla šest vnoučat 
a sedm pravnoučat. (kut)

Nejstarší občanka Ostravy první březnový den zemřela
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Bělský les projde výraznou proměnou
Jak bude za pár let vypadat Bělský les? 

Jisté je, že jinak, než jak jej známe dnes. 

Architekti už vypracovali urbanistickou 

studii tohoto lesoparku. „Studie bude 

sloužit pro projektovou přípravu staveb 

a zařízení, kterými by měl být lesopark 

doplněn tak, aby ještě lépe plnil svou re-

kreační funkci,“ uvedl místostarosta MO 

Ostrava-Jih Radim Miklas. 

Bělský les, jehož celková rozloha je 126,24 ha, 
spravují Ostravské městské lesy. Současný 
stav není příliš povzbudivý. „Chceme, aby 
se z Bělského lesa stala atraktivní zóna vol-
nočasových aktivit, kterou budou využívat 
všichni občané obvodu od dětí přes mamin-
ky s kočárky až po seniory. Ve střední Evro-
pě neexistuje jiné město, které by ve svém 
nitru mělo takový les,“ doplnil Miklas.
Architekti pracovali i s připomínkami ob-
čanů, vyjádřily se ekologická sdružení i ob-
čanské organizace. Mezi nejčastější při-
pomínky patřilo vytvoření určitého řádu 
v trasách pro chodce a vyznavače kolečko-
vých bruslí a cyklisty. Lidé se shodli, že je 
třeba obnovit naučné a relaxační trasy a me-
ditační zákoutí. 
Velikost Bělského lesa je dostatečná pro re-
kreační využití obyvatel přilehlých sídlišť, 
které obklopují les ze severu, východu a zá-
padu. Severním okrajem (směrem k centru 
města) navazuje na lokální obslužné cent-
rum vybavenosti v Zábřehu, jižním okrajem 
přechází zčásti do volné, dosud nezastavě-
né krajiny. Území lesa je rozděleno význam-
nými trasami komunikací, inženýrských 
sítí a areály nevhodné zástavby. Plzeňská 
ulice odděluje úzký pruh lesa, který navíc 
znehodnocuje hlukem. Překážku v pohybu 
a ve využití lesa tvoří areál „Tatra“. 
Převážná část lesa je téměř rovinná, svahy 
k potoku jsou na západním okraji lesa dosti 
prudké, což ztěžuje vedení příčných chod-
níků propojujících přilehlé sídliště Výškovi-
ce s rekreačním vybavením lesa u běžecké 
dráhy. Území lesa není stejnorodé. Atrak-
tivnost a oblíbenost míst souvisí s prostoro-
vým utvářením, prosluněním, rozmanitostí, 
průhledností, bezpečností a údržbou dané-
ho místa.
Výhledová koncepce vybavenosti navazu-
je na stávající rozmístění vybavenostních 
prvků, které dále upřesňuje a doplňuje. Vy-
čleňují se dvě ohniska vybavení – u běžec-
ké dráhy a na místě kasáren. Ohnisko u bě-

žecké dráhy a koliby se rozvíjí ve funkcích 
sportovní, posilovací a odpočinkové. Do-
plňuje se vodní plocha s možností rybaře-
ní v místě stávající hráze. Na místě kasáren 
se vytváří nové ohnisko s funkcemi výuko-
vé a naučně poznávací, sportovně-zábavní 
pro děti i dospělé, odpočinkové a posilova-
cí pro seniory a relaxačně poznávací pro po-
stižené občany.
Chodník od vstupu u Vodního areálu Jih 
k tramvajové smyčce a dále ke kolibě bude 
vybaven drobnou architekturou (lavičky, 
stoly, koše, osvětlení, výtvarné prvky, pří-
střešky, orientační prvky). Rozdělí se na část 
pro chodce a část, která bude přizpůsobena 
pro bruslení a cyklisty. Budou zvýhodně-
ny a rozšířeny nástupy a plochy pro chod-
ce a doplněny sjednocenými prvky pro ori-
entaci a informace, symboly lesa.
Vedení radnice Ostravy-Jihu musí postup 
revitalizace konzultovat se všemi dotčený-
mi orgány – Magistrátem města Ostravy 
(MMO), Ostravskými městskými lesy nebo 
MO Stará Bělá. „Vše je o to složitější, že Běl-
ský les se sice nachází na území městského 
obvodu Jih, ale s výjimkou pár komunikací 

nám nepatří. Situaci navíc komplikují fyzic-
ké osoby. Jednání povedeme tak, abychom 
studii byli schopni realizovat v co nejkratší 
době,“ pokračoval Miklas. S urbanistickou 
studií se občané mohou seznámit od 6. dub-
na v prostorách KD K-TRIO v Hrabůvce. 
„Chystáme se vyřešit i komplikovaný pří-
stup do Bělského lesa ze sídliště Dubina, 
nad Plzeňskou ulicí zřejmě vznikne nad-
chod. U všech tří vstupů do lesa by měla 
vzniknout parkoviště, počítá se s veřejný-
mi toaletami a dalšími službami,“ upřesnil 
místostarosta Miklas. Náklady jen na první 
etapu se odhadují na 44 milionů korun, láv-
ka přes Plzeňskou ulici přĳde na dalších 12 
milionů korun.   
Náměstek pro životní prostředí MMO 
Ing. Dalibor Madej zdůraznil význam pro-
jektu revitalizace Bělského lesa. „Tato část 
si rozhodně zaslouží pozornost, protože se 
jedná o kus pěkného životního prostředí 
v rámci města,“ uvedl Madej a přislíbil, že 
městskému obvodu Ostrava-Jih bude nápo-
mocen při získávání zdrojů na tento projekt 
ze strukturálních fondů Evropské unie.
 Michael Ku�y
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Přihlašuji se za člena okrskové volební komise městského obvodu Ostrava-Jih 
a prohlašuji, že jsem ochoten (a) se zapojit do přípravy a průběhu voleb do Ev-
ropského parlamentu v roce 2009:

Příjmení a jméno:  .................................................................................................................

Bydliště:  ..................................................................................................................................

Datum narození:  ......................................  Telefon/mobil:  ...............................................

Souhlasím s uvedením osobních údajů podle příslušných ustanovení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novel, pro potře-
by statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih při zpracování se-
znamu uchazečů o členství v okrskové volební komisi v průběhu volebních dnů 
voleb do Evropského parlamentu 2009.

Datum:  .................................. Vlastnoruční podpis:  ........................................................

Volby do Evropského parlamentu se ko-
nají ve dnech 5. a 6. června 2009, volební 
místnosti v celé České republice budou 
otevřeny v pátek 5. června 2009 v době 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června 
2009 od 8 do 14 hodin. V městském ob-
vodě Ostrava-Jih proběhnou volby do 
Evropského parlamentu v 96 volebních 
okrscích, které jsou většinou umístěny 
na základních školách obvodu. V našem 
městském obvodě, který patří mezi nej-
větší v České republice, je zapsáno ve 
stálém seznamu 91 436 voličů. 
Právo volit umožňuje ustanovení § 5 zá-
kona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu a o změně některých 
zákonů. Volit mohou občané České re-
publiky, kteří alespoň druhý den dosáh-
nou 18 let věku. Zákon stanoví překáž-
ky ve výkonu volebního práva ( § 9 odst. 
4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči 
a zdraví lidu ve znění zákona č. 548/1991 
Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.). Volič si pro-
to může na ohlašovně Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih ověřit po předložení 
platného občanského průkazu, zda je za-
psán v seznamu voličů. 
Pokud volič nebude moci volit ve svém 
volebním okrsku, může požádat podle 
§ 30 citovaného zákona o vydání volič-
ského průkazu.
Právo volit na území České republiky do 

Evropského parlamentu má podle § 5 ci-
tovaného zákona o volbách i občan jiné-
ho členského státu, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu 
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyva-
tel dle § 11 zák. č. 133/2000 Sb., o eviden-
ci obyvatel v platném znění. 
Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů, úřad městského 
obvodu a ve volebních dnech i okrsko-
vou volební komisi, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. To je možné pou-
ze v územním obvodu jeho volebního 
okrsku. Okrsková volební komise k voli-
či vyšle dva své členy s přenosnou voleb-
ní schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky.
Všem voličům budou nejpozději do 
2. června 2009 doručeny do jejich do-
movních schránek hlasovací lístky, infor-
mace o místě jejich příslušného volební-
ho okrsku a pokyny jak hlasovat.
Obracím se na občany, kteří mají zájem 
o členství v okrskových volebních ko-
misích zdejšího městského obvodu ve 
volbách do Evropského parlamentu dle 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu a změně někte-
rých zákonů, § 18 odst. 3), aby vyplnili 
níže uvedenou přihlášku a doručili ji na 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, po-
datelna, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka do 
15. dubna 2009. 

Bc. Karel Sibinský, 
starosta MO Ostrava-Jih

Blíží se volby do Evropského parlamentu

PŘIHLÁŠKA

Zápis dětí do 
mateřských škol pro 
školní rok 2009/2010
Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární měs-
to Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro 
školní rok 2009/2010 proběhne ve dnech 
6. a 7. dubna 2009 v době od 8 do 16 ho-
din. Žádosti o přĳetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání se podávají vždy v přísluš-
né mateřské škole. Předškolní vzdělávání 
se organizuje zpravidla pro děti ve věku 
od tří do šesti let, o přĳetí dítěte rozho-
duje ředitel mateřské školy. K předškolní-
mu vzdělávání se přednostně přĳímají děti 
v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky. Počet přĳatých dětí pod-
léhá stanovené kapacitě mateřské školy.
Přehled mateřských škol je zveřejněn na 
webových stránkách Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.

Odbor školství a kultury
ÚMOb Ostrava-Jih

Žádná šikana se na 
ZŠ Srbská nekoná
Televize Nova odvysílala dne 3. břez-
na 2009 v Odpoledních zprávách re-
portáž z naší základní školy o údaj-
né šikaně žákyně ze strany spolužáků. 
Jako ředitel školy musím důrazně kon-
statovat, že žádná drastická dětská 
šikana, jak byl příspěvek moderáto-
rem uveden, se na ZŠ Srbská nekona-
la a nekoná.
Žádné problémy na škole nepřehlíží-
me. Případ, který se stal v únoru, jsme 
řešili dávno před odvysílanou repor-
táží, nejprve jednotlivě za účasti ro-
dičů i žáků, posléze došlo i k vzájem-
né konfrontaci. Navrhl jsem kázeňské 
potrestání, o němž rozhodne pedago-
gická rada. Situaci vyhodnotí také od-
borník z pedagogicko-psychologické 
poradny. 
Reportáž televize Nova byla účelově 
sestříhána, schovávala se za slovíčka 
údajně, prý a podobné zavádějící výra-
zy. Byla zkreslena a veřejnosti předlo-
žena tak, aby vyzněla dramaticky a vy-
líčila situaci na naší škole v co možná 
nejhorším světle. Proti podobnému 
způsobu informování veřejnosti se 
důrazně ohrazuji a věřím, že se nijak 
nedotkne dobré pověsti, kterou naše 
škola za léta své existence získala.

Mgr. Svatopluk Ambroz,
ředitel ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice



Pokračování z minulého čísla.
Okrsek č. D5

Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Hrabův-
ka
Ulice: Mitušova, Plzeň-
ská, Cholevova, Sámo-
va, Podhájí, Krakovská, 
Startovní, U Letiště, 
U Lesa, Paseky
Problematika okrsku: 
Páchání přestupků pro-
ti veřejnému pořádku 
ze strany hostů restau-
račních zařízení, rušení 
nočního klidu a znečiš-
ťování veřejného pro-
stranství, mládež naru-
šující občanské soužití. 
K dalším problémům 
patří parkování vozi-
del, jejichž množství 
neodpovídá kapacitně 
stávajícím parkovacím 
plochám a možnostem. 

Tato vozidla často brání v průjezdu slož-
kám IZS.
Okrskáři: strážníci Lukáš Kurečka, Fran-
tišek Mičík, Kamila Zahrajová

Okrsek č. D6
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Hrabův-
ka
Ulice: Horní, Mitušova, 
Sámova, Plzeňská, Pro-
vaznická
Problematika okrs-
ku: Páchání přestupků 
proti veřejnému pořád-
ku především ze stra-
ny hostů ubytovaných 
v hotelovém domě 
Hlubina a pivnicích 
Kovárna a Sprint, pře-
vážně rušení nočního 

klidu a znečišťování veřejného prostran-
ství. Nesprávné parkování vozidel, která 
často omezují průjezd ostatních vozidel, 
zejména vozidel IZS.
Okrskáři: strážníci Martin Tesař, Vítěz-
slav Klusáček

Okrsek č. D7
Rozloha okrsku: Část území MO Ostra-
va-Jih, městské části Hrabůvka

Ulice: Horní, Provaz-
nická, Plavecká, Ho-
lasova, Dr. Lukášové, 
Klegova, Adamusova, 
U Prodejny, Dr. Mar-
tínka
Problematika okrsku: 
Problematiku okrsku 
z větší části tvoří kráde-
že v obchodech a pro-
vozovnách ze strany 
zákazníků, ve večer-
ních a nočních hodi-
nách zde dochází ke 
vloupání do objektů 
škol, provozoven umís-
těných v obytných do-
mech a v komplexech, 
kde jsou situovány ob-
chody a provozovny 
nabízející služby obča-
nům. V okolí restaurač-
ních zařízení dochází 
k narušování veřejného 

pořádku ze strany hostů, zejména ruše-
ním nočního klidu, znečišťováním veřej-
ného prostranství a výtržnostmi, ale také 
ze strany mládeže, která v letních měsí-
cích ruší noční klid v blízkosti základních 
škol. V okolí finančního úřadu se zdržu-
jí osoby, které zde požívají alkoholické 
nápoje a znečišťují veřejné prostranství, 
v přilehlém podchodu vedoucího k za-
stávkám MHD dochází k vandalství, je 
zde ničeno obložení z kovového materi-
álu. Na ulici Dr. Martínka, Dr. Lukášové 
a ulici Holasova dochází k vloupání do 
vozidel.
Okrskáři: strážníci Karel Bi�ala, Roman 
Bi�o, Jana Koňariková

Okrsek č. D8
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Hrabův-
ka
Ulice: Horní, Morav-
ská, Slezská, Provaz-
nická, Edisonova, Ju-
bilejní, Zlepšovatelů, 
Odborářská, Hasičská, 
U Nové školy, Špona-
rova, Stavbařů, Dvou-
letky, Mládeže, Letec-
ká, Velflíkova
Problematika okrsku: 
Páchání přestupků pro-
ti občanskému soužití 

především ze strany občanů navštěvují-
cích odbor sociální péče a v době vyplá-
cení sociálních dávek na ÚMOb Ostra-
va-Jih. Na parkovištích a v okolí ÚMOb 
dochází k porušování BESIP ve stacionár-
ní dopravě, k parkování v křižovatce na 
ulici Provaznická a Dvouletky a parko-
vání vozidel na veřejné zeleni. Konzuma-
ce alkoholických nápojů a následné zne-
čišťování veřejného prostranství a buzení 
veřejného pohoršení na ulici Odborářská 
68 (mezi Gastronomem a domem s pečo-
vatelskou službou), zejména osobami bez 
přístřeší a sociálně nepřizpůsobivými ob-
čany.
Okrskáři: strážníci Roman Vybíral, Lu-
káš Částečka      

Okrsek č. D9
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Plzeňská, Rudná, 
Místní, Mařákova, Bra-
trská, Zkrácená, Pospo-
litá, U Mostu, Rodinná, 
Česká, Březinova, Mo-
zartova, Čermákova, 
Arraská, Někrasovova, 
Grégrova, Razinova, 
Dukelská, Suvorovova, 
Beskydská, Knejzlíko-
va, Komarovova, Cha-
lupníkova, Bastlova, 
U Skleníku, Politických 
Vězňů, Ovocná, Závod-
ní, Moravská,  náměs-
tí Generála Svobody, 
Rudná
Problematika okrsku: 
Dodržování veřejného 
pořádku v okolí náměs-
tí Generála Svobody – 

negativní jevy v souvislosti s konzumací 
alkoholických nápojů na veřejném pro-
stranství, problémy s asociálním chová-
ním mládeže na nadchodu pro chodce 
přes železniční násep. Opakující se krá-
deže kovových předmětů ze zahrad ro-
dinných domů.
Okrskáři: strážníci Lukáš Hebda, Jiří 
Klečka, Pavla Prečová

Kontakt na všechny výše uvedené okrs-
káře: MP Ostrava, ul. Alberta Kučery 31, 
Ostrava-Hrabůvka, tel. č.: 596 712 293

Pokračování v příštím čísle.
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Městská policie Ostrava – noví okrskáři

L. Kurečka

F. Mičík

K. Zahrajová

M. Tesař

V. Klusáček

K. Bittala

R. Bitto

J. Koňariková

R. Vybíral

L. Částečka

L. Hebda

J. Klečka

P. Prečová



Turistická chata Kyčerka v malebném 
prostředí Velkých Karlovic, kterou pro-
vozuje Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, 
se stala v únoru dočasným domovem 
dětí ze Střediska volného času (SVČ) 
v Ostravě-Zábřehu. Týdenního jarního 
tábora se zúčastnilo sedmatřicet dětí 
a pět vedoucích. 

„Tábor byl rozdělen na tři části, pro ly-
žaře, snowboardisty a nelyžující. Během 
dne probíhal program odděleně většinou 
na svahu, ale večer už všechny děti trávily 
čas společně u vědomostních, výtvarných 
nebo relaxačních částí,“ uvedla hlavní ve-
doucí tábora Lenka Červená. 
Velké Karlovice jsou přímo předurčeny 
k ozdravnému a kondičnímu pobytu žáků 
na škole v přírodě. Uprostřed areálu se 
nachází útulná pohostinná chata Kyčerka. 
„Jsme připraveni se v dohodnutém termí-
nu postarat vždy o jeden ucelený kolektiv 
dětí s jejich učiteli, a proto se jim můžeme 
maximálně věnovat. Na poskytování slu-
žeb vhodných pro děti se přímo zaměřu-
jeme,“ uvedla tajemnice TJ MEZ Vsetín 
Marcela Nykodymová. Součástí ubytová-
ní je venkovní posezení s ohništěm, dětem 
je k dispozici zatravněné hřiště.
V zimním období mají děti ideální pod-
mínky k prvním lyžařským krůčkům. Při-
lehlý Skiareál Synot – Kyčerka I zahrnuje 
čtyři vleky, nejdelší z nich má 680 metrů. 
Dva vleky se cvičnou loukou jsou určeny 

speciálně pro lyžaře začátečníky. „V are-
álu funguje lyžařská škola, půjčovna lyží 
nebo ski servis,“ přiblížil služby provozní 
manažer společnosti Pavel Kristian s tím, 
že ve výstavbě už je sousední areál Kyčer-
ka II. V letním období zase vybízí k pro-
cházkám množství turistických stezek, 
výborné jsou také podmínky pro cyklotu-
ristiku.
Zábřežské středisko volného času využí-
vá chatu Kyčerka také k pořádání letních 
táborů. Vloni se zde například uskuteč-
nil historický tábor Rytíři kulatého sto-
lu, který se mezi dětmi těšil značné obli-
bě. „Chatu Kyčerka si k pobytům s dětmi 
vybíráme už několik let a velice rádi se 
sem vracíme,“ doplnila Lenka Červená 
ze SVČ. (kut)
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Jarní tábor na chatě Kyčerka

Děti ze SVČ Zábřeh si užívaly zimních 
radovánek v areálu Kyčerka ve Velkých 
Karlovicích.  Foto: Lenka Červená

Pokračuje soutěž 
DK Akord
Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu 
letos slaví 50. výročí svého založení. Při 
této příležitosti budou po celý rok rozdá-
vány dárky v podobě dvaačtyřiceti akcí, 
na které bude mít veřejnost volný vstup. 
Už od začátku února probíhá literární 
a fotografická soutěž na webových strán-
kách DK Akord. „Za padesátiletou his-
torii se dům kultury stal místem mno-
ha zajímavých setkání, příhod a lidských 
příběhů. O ty se mohou naši návštěvníci 
podělit,“ uvedla vedoucí projektu a pro-
motion DK Akord Lenka Sitková.
Občané mohou posílat text nebo zajíma-
vou fotografii týkající se domu kultu-
ry v Ostravě-Zábřehu. Příspěvky budou 
umístěny na webových stránkách a di-
váci mohou svým hlasováním určit vítě-
ze v obou kategoriích. Ten získá poukaz 
na zájezd do Řecka, který mu bude pře-
dán v květnu na jedné z připravovaných 
akcí v rámci narozeninových oslav. „Rádi 
bychom zmapovali historii domu kultury 
na pozadí osobních příběhů a podělili se 
s nimi s ostatními. Myslíme si, že k nám 
snad každý Ostravan někdy našel cestu,“ 
pokračovala Sitková. Bližší informace 
o aktivitách projektu Kultura darem aneb 
padesát let žĳeme kulturou je možné zís-
kat na stránkách www.dk-akord.cz.

„Dakoťáci“ sbírali 
vánoční stromky
Už od roku 1991 členové Samostatného 
kmenového a klubového svazu Dakota kaž-
doročně sbírají a likvidují vánoční stromky 
na území MO Ostrava-Jih. V letošním roce 
se zaměřili na lokality Dubina, Hrabůvka, 
Bělský les a část Zábřehu. „Stromky jsme 
sváželi auty z připravených hromad, které 
nachystali naši členové ručním sběrem na 
seřadiště u klubovny na ulici A. Gavlase na 
Dubině. Zde jsme je nakládali do velkoob-
jemových kontejnerů, které nám poskytlo 
OZO Ostrava, dále je zpracovali na štěpku, 
nebo jsme je odváželi na spálení na tábo-
rové základny v Hustopečích nad Bečvou 
a do Hodoňovic u Bašky. Celkem jsme zlik-
vidovali 3856 vánočních stromků. To bylo 
vůbec nejvíce za celou dobu, co se této čin-
nosti věnujeme,“ uvedl první podnáčelník 
občanského sdružení Štefan Greš a podě-
koval ÚMOb Ostrava-Jih za finanční pod-
poru této akce. (d)

INZERCE
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Bezpečnostní dveře NEXT

bezpečnostní certifikát 3. a 4. třídy

protipožární odolnost EI 45

zvukovou izolaci 42dB

tepelnou izolaci U=0,8

17 a více jistících bodů

bezpečnostní kování a vložky

návštěvu technika - ZDARMA

NONSTOP servis

záruční dobu 3 roky

slevy na pojistném

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Získáváte:

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ
OKENNÍ FÓLIE A MŘÍŽE

Slévárenská 22, 709 00 Ostrava
tel.: 596 139 106, 777 271 400 www.next.cz

Bezpečnostní kování v hodnotě

2000 Kč ZDARMA
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Děti a AHOL Cup
Stejně jako v loňském roce i letos dostaly 
děti ze zábřežské Mateřské školy Za Ško-
lou příležitost zúčastnit se zajímavé akce. 
Střední odborná hotelová škola AHOL 
uspořádala v hotelu Atom mezinárodní 
soutěž středních hotelových škol AHOL 
Cup 2009. Děti byly pozvány na slavnost-
ní zahájení, jehož součástí bylo představo-
vání jednotlivých soutěžících. 
Při tomto ceremoniálu předškoláci dopro-
vázeli naše i zahraniční studenty, aby troš-
ku zmírnili nervozitu a trému z nadcházejí-
cího soutěžního klání. Protože soutěžící byli 
oblečeni ve svých typických oděvech, moh-
ly si děti dobře prohlédnout oblečení kucha-
řů, barmanů, číšníků, servírek i hostesek. 
Po slavnostním zahájení se účastníci ode-
brali k soutěžím a předškoláci do restaura-
ce, kde pro ně bylo připraveno chutné ob-
čerstvení. Před odchodem se ještě společně 
vyfotili a obdrželi drobné dárečky.

 

(d)

Ekologická konference
V pátek 6. března se na Střední průmyslo-
vé škole chemické akademika Heyrovské-
ho a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu kona-
la konference na téma Ekologické zátěže 
Moravskoslezského kraje očima studentů 
středních škol. Akci organizovala Mgr. Jana 
Vlčková, jež je také koordinátorkou projek-
tu Ekoškola. 
Tato konference se stala vhodnou příleži-
tostí pro žáky deseti přihlášených střed-
ních škol ukázat své prezentace zaměře-
né na ochranu životního prostředí a trvale 
udržitelný rozvoj. Největší ohlas měla pre-
zentace o šokujících poznatcích z bývalého 
areálu Ostramo Vlček. Pozvání přĳali také 
zástupci kraje, Ostravských městských lesů 
a Eko-info centra Ostrava. Díky této konfe-
renci se podařilo navázat vzájemnou spo-
lupráci mezi středními školami a vytvořit 
síť spolupráce pro další plánované aktivity 
v oblasti ekologie na regionální úrovni. (d)

Návštěva Domečku
Začátkem března navštívily děti z Mateř-
ské školy Staňkova ve Výškovicích Dětské 
centrum Domeček v Zábřehu, aby zde za-
hrály pohádku O lišce, zajícovi a kohouto-
vi. Dramatizace pohádky se jim velmi po-
vedla, odměnou byla pozornost těchto dětí, 
kterou se jim podařilo upoutat. „Už teď se 
těšíme na další návštěvu,“ uvedla paní uči-
telka Karolina Hozová. (d)

� Talavašek se stal novým zastupitelem
Bývalý starosta MO Ostrava-Jih Mgr. La-
dislav Talavašek se s účinností od 13. led-
na 2009 stal novým zastupitelem nejlid-
natějšího ostravského obvodu. Vystřídal 
Ing. Martina Štěpánka, který po svém zvo-
lení do Zastupitelstva Moravskoslezské-
ho kraje na vlastní žádost opustil stejnou 
funkci v MO Ostrava-Jih. 
� Zimní čištění začne v dubnu
Úklid po letošní zimě začne na území MO 
Ostrava-Jih v měsíci dubnu. Struska jako 
posypový materiál byla tentokrát použí-
vána jen v omezeném množství v někte-
rých lokalitách. Většinou se solilo, a proto 
úklid nebude tak náročný.
� Oslavy osvobození Ostravy
Také v letošním roce proběhnou v Ostravě 
oslavy výročí osvobození města. Českoslo-
venská obec legionářská, Vojenské sdruže-
ní rehabilitovaných Ostrava a Karviná a ZŠ 
U Haldy položením věnců vzpomenou 27. 
března v 11 hodin u farního kostela Pan-
ny Marie Královny v Hrabůvce 65. výro-
čí zákeřného zastřelení letců Královského 
letectva Velké Británie. Oslavy osvobození 
vyvrcholí 30. dubna. V 10 hodin budou po-
loženy věnce v Komenského sadech v cen-
tru Ostravy, v 11.45 u památníku rudoar-
mějců Břehy (u nákupního centra Avion 
Shopping Park) a ve 12.30 u památníku 
Korýtko v místě, kde českoslovenští tan-
kisté v Zábřehu překonali řeku Odru. 
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům nájemníkům a všem dalším zájem-
cům, že poradenská služba k otázkám 

bydlení se koná opět druhý čtvrtek v měsí-
ci dubnu, tj. 9. 4. od 16 hodin v Kulturním 
domě K-TRIO v Hrabůvce.
� Vystoupí VUS Ondráš
V pátek 3. dubna vystoupí v zábřežském 
DK Akord Vojenský umělecký soubor 
(VUS) Ondráš. V 9 hodin začne vystoupe-
ní pro nižší stupeň základních škol s ná-
zvem Zatoulané pohádky, o dvě hodiny 
později pak program pro vyšší stupeň ZŠ 
Rande naslepo. Ve stejný den od 18 hodin 
v DK Akord může vystoupení VUS On-
dráš zhlédnout veřejnost.
� Edisonova ulice bude zjednosměrněna
Začátkem měsíce dubna dojde ke zjedno-
směrnění Edisonovy ulice v Hrabůvce ve 
směru od ulice Závodní. Konkrétně se jed-
ná o úsek od ul. Závodní po ul. Šponaro-
va, úsek Šponarova – ÚMOb Ostrava-Jih 
– Moravská zůstane obousměrný. Důvo-
dem je zlepšení průjezdnosti a legalizace 
parkovacích stání. 
� Vycházka od Českého domu 
Všichni rodáci a vítkovičtí patrioti jsou 
zváni na vycházky Vítkovicemi. Letos už 
potřetí proběhne společné loučení se zi-
mou. Sraz je 27. března v 15 hodin u Čes-
kého domu na Výstavní ulici, kde TJ Sokol 
Vítkovice předvede „Vynášení Morany“, 
která pak bude odnesena k řece Ostravici. 
� Pohár výškovických tůní
Místní sdružení Českého rybářského sva-
zu Zábřeh 1 pořádá v sobotu 25. dubna 
pro mládež 12. ročník Poháru výškovic-
kých tůní v plavané. Více informací lze zís-
kat na www.crs-ova.fishnet.cz.

Krátce



ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1 
pořádá ve středu 29. dubna výběr žáků do 
sportovních atletických tříd, a to do šestého 
ročníku pro školní rok 2009/2010, ale přĳít 
mohou i žáci nastupující do 7. až 9. roční-
ků. Výběr bude probíhat formou talentové 
zkoušky na školním hřišti, v případě špat-
ného počasí v tělocvičně. Zkouška bude za-
hrnovat běh na 50 metrů, skok daleký a hod 
kriketovým míčkem. Co škola, která se na 

přípravu mladých sportovců dlouhodobě 
zaměřuje, novým žákům nabídne? Třídy 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají 
více hodin tělocviku (5 týdně), žáci dochá-
zejí na odpolední tréninky atletiky a pravi-
delně se účastní závodů. Výuka je přitom 
zabezpečena v plném rozsahu podle škol-
ního vzdělávacího programu školy, který 
spolu s dalšími informacemi je možné na-
jít na stránkách www.zsdvorskeho.cz. (d)

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL
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ZŠ B. Dvorského hledá atletické naděje

Druhé pololetí školního roku je na ZŠ Vol-
gogradská v Zábřehu ve znamení předsed-
nictví České republiky v Evropské unii, a to 
nejen, co se týče různých projektů v jednot-
livých předmětech, ale hlavně dnů speci-
alit z jídelníčku členských zemí. Po dobu 
sedmadvaceti týdnů mohou strávníci oku-
sit nějakou dobrotu typickou pro vybraný 
stát. Škola se rozhodla zpestřit dětem ne-

jen jídelníčky, ale i samostatnou jídelnou. 
Ta dostala nový kabát v podobě veselých 
pastelových barev na zdech, novou podla-
hu a spoustu květin. Žáci si sami vyhoto-
vili ve výtvarné výchově vlaječky na stoly 
a všech sedmadvacet velkých vlajek člen-
ských států, které spolu s vlajkou Evropské 
unie a České republiky dotváří celkový do-
jem tohoto nápaditého projektu. (d)

Euro týdny na ZŠ Volgogradská

V pátých třídách ZŠ a MŠ MUDr. Emílie 
Lukášové probíhají přípravy na Středově-
ký jarmark – kluci a holky spolu se svými 
třídními učitelkami pracují na stejnojmen-
ném projektu, který finančně podpořila 
Nadace OKD. Cílem tohoto projektu je zá-
bavnou formou přiblížit dětem dobu, kte-
rá je lidem už hodně vzdálená. Žáci zjišťu-
jí a zpracovávají informace o středověku, 

seznamují se s některými starými řemesly, 
nacvičují divadelní představení. Výsled-
ky své práce předvedou na Středověkém 
jarmarku, který proběhne v červnu na ZŠ 
MUDr. Emílie Lukášové a na který je veřej-
nost srdečně zvána. A možná přĳdou i ry-
tíři… Bližší informace lze najít na webo-
vých stránkách h�p://stredoveky-jarmark.
webnode.cz. (d)

Středověký jarmark na ZŠ E. Lukášové

Škola 21. století 
– škola informací
Přesně takový název nese projekt Operač-
ního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, který byl zahájen na ZŠ 
Provaznická v Hrabůvce vloni v polovině 
listopadu. Cílem projektu je zvýšení kva-
lity a efektivity vzdělávání na 1. a 2. stup-
ni ZŠ. „Tohoto cíle chceme dosáhnout vy-
tvořením inovativních učebních pomůcek 
a postupů s podporou školního informač-
ního centra. Ty budou postupně zavádě-
ny do výuky, budou zvyšovat názornost 
a pestrost výuky, rozvíjet čtenářské a in-
formační dovednosti nejen žáků naší ško-
ly, ale i jiných škol v Moravskoslezském 
kraji,“ uvedla ředitelka ZŠ Provaznická 
Mgr. Libuše Přikrylová. (d)

Významné akce 
na ZŠ Mitušova 8
V úterý 7. dubna se v prostorách ZŠ Mi-
tušova 8 uskuteční krajské kolo dějepisné 
olympiády. I MO Ostrava-Jih obvod bude 
mít v tomto klání nejlepších mladých his-
toriků své zastoupení, protože z okresního 
kola postoupili dva žáci, kteří nyní navště-
vují ZŠ Mitušova 8. Dvacátého dubna pak 
proběhne ve škole seminář „Mýty a realita 
roku 1968“, který pořádá občanské sdruže-
ní PANT. Tato akce je určena především uči-
telům dějepisu. Seminář je rozdělen na část 
teoretickou (historický exkurz – politické 
události roku 1968 a 1969) a metodicko-di-
daktickou (práce s dobovými materiály, in-
terpretace textů s důrazem na jejich praktic-
ké využití ve vyučovacích hodinách). (d)
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace
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
5., 9., 26. 4. od 17 hodin TANEČNÍ VEČERY pro 
příznivce společenského tance se skupinou DO-
MINO. Předprodej KD K-TRIO
12. 5. od 17 hodin POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA – 
hraje DOMINO. Předprodej KD K-TRIO
22. 4. v 19 hodin VĚRA ŠPINAROVÁ a ADAM 
PAVLÍK BAND v kině Luna – koncert
23. 4. v 17.30 hodin MOJE EMOCE – EMOCE 
ŽENY. O strachu, vzteku, smutku, radosti a sou-
citu přednáší RNDr. Lenka Krejčí. 
29. 4. v 17.00 hodin RODINNÉ KONSTELACE. 
Metoda rodinných konstelací Vám nabídne nový 
pohled na celek, ze kterého pocházíte, ve kterém 
žĳete nebo který hledáte. Tato technika Vám po-
může vyznat se ve vlastních pocitech a najít har-
monii. Přednáší Drahoslav A. Červenka
30. 4. od 14 hodin STAVĚNÍ MÁJKY – před KD 
K-TRIO, doprovodný program, stavění májky
� Dětem
5. 4. v 10 hodin VELIKONOCE S HOPSALÍ-
NEM – zábavná show pro děti a rodiče. Předpro-
dej KD K-TRIO
26. 4. v 10 hodin KOCOUR MODROOČKO – 
pohádka pro nejmenší, hrají herci Divadla Špíl-
berg. Předprodej KD K-TRIO, kino Luna
� Výstavy
MALBA a DŘEVĚNÁ PLASTIKA vystavují stu-
denti oboru tvarování dřeva a grafika Soukromé 
střední umělecké školy AVE ART – Kovářová, 
Sliwka, Zajíček 
4.–5. 4. od 10 do 18 hodin – HARMONIE V BY-
TECH A ZAHRADÁCH
� VZDĚLÁVÁCÍ KURZY A SEMINÁŘE
3. a 4. dubna 10–18 hodin HARMONIE V BY-
TECH A ZAHRADÁCH. Harmonizace zahrad 
interiérů, ukázky nejnovějších trendů v úpravě 
květin, čajová kultura, prodej bytových doplňků, 
kaligrafické svitky, mandaly, šperky, oděvní do-
plňky, řezbářské a kovářské práce, keramika. Do-
provodný program přednášky a pohybové semi-
náře. Předprodej KD K-TRIO, www.kzoj.cz
21. 4. v 17.00 hodin JARNÍ KORÁLKOVÁNÍ v kurzu 
si vyhotovíte dva náhrdelníky a dvě soupravy náuš-
nic, naučíte se pracovat s řetízkem i lankem
 

KOMORNÍ KLUB

15. 4. v 18.30 hodin SETKÁNÍ S KOMORNÍMI 
SOUBORY. Na programu: J. Pilkington, C. De-
bussy, C. Machado, A. Moyzes, A. Piazzolla, R. Gal-
lian, A.Dvořák. Účinkují studenti a pedagogové Ja-
náčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
16. 4. v 18 hodin FLORIDA – SLUNEČNÁ ZEMĚ. 
Výpravná cestopisná přednáška Radima Ptáčka 
Vás seznámí s přírodními zajímavostmi Floridy. 
Navštívíte národní parky s vývěry podzemní 
vody v severní části země… Předprodej KD K-
-TRIO, v den akce na místě od 17.30 hodin.
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A PART-
NERSKÉ DVOJICE. Zahájení: 19. 4. vede Tomáš 
Ožana, Jana Bilicerová

 KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

Tel. č. pokladna kina: 596 751 712, 605 556 963
www.kzoj.cz
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v pokladně 
kina denně v provozní době, vždy půl hodiny před za-
čátkem prvního představení nepřetržitě do 19.45 ho-
din
Nabídka pondělních filmových představení za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč :
  6. 4. v 17.30 VÉVODKYNĚ
13. 4. v 17.30 NOUZOVÝ VÝCHOD
20. 4. v 17.00 TEMNÝ RYTÍŘ
27. 4. v 17.00 RŮŽOVÝ PANTER 2
NENECHTE SI UJÍT! PŘIPRAVILI JSME PRO 
VÁS LETOŠNÍ KOLEKCI NOMINOVANÝCH 
A OSCAREM OCENĚNÝCH FILMU 
Od pátku 27. 3. do středy 1. 4. v 17.30 hodin: LÍ-
BÁŠ JAKO BŮH (ČR 2009). Lásky, rozchody, ná-
vraty. Romantická komedie Marie Poledňákové 
nám přiblíží Helenu, profesorku na gymnáziu, 
a její milostný vztah k lékaři záchranné služby.. 
Mládeži přístupný, 115 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 27. 3. do středy 1. 4. v 19.45 hodin: 
VALKÝRA (USA/Německo 2008). Tom Cruise jako 
plukovník von Stauffenberg, jeden ze strůjců nej-
známějšího atentátu na Hitlera v roce 1944, ve vá-
lečném thrilleru režiséra Bryana Singera. České ti-
tulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 2. 4. do neděle 5. 4. v 19.45 hodin: 
UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANU (USA 
2009). V pořadí již třetí film o válce mezi vlko-
dlaky a upíry dějově nenavazuje na dva filmy, ale 
je jejich prequelem. Opět se setkáme s většinou 
známých herců, kromě Kate Beckinsal. České ti-
tulky, od 15 let, 92 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pátku 3. 4. do neděle 5. 4. v 17.30 hodin, od 
pondělí 6. 4. do středy 8. 4. v 17.30 a 19.30 ho-
din: VÉVODKYNĚ (Velká Británie 2008). OSCAR 
2009 – za kostýmy. Keira Knightley jako skutečná 
kontroverzní postava z Anglie 18. století – vévod-
kyně Georgiana Cavendish z Devonshiru, která 
si s konvencemi nĳak hlavu nelámala. Aktivně 
se zajímala o politiku, ale také podléhala hazard-
ním hrám a nevyhnula se ani mnoha milostným 
aférám. Film je vzrušující střet lidských emocí 
a chladnokrevnosti, kde nechybí nic z doby, kdy 
se příběh odehrává – láska i nenávist, nevěra, 
intriky i politika – vše, čím tehdy aristokracie 
žila. České titulky, od 12 let, 110 minut. Vstupné 
75 Kč.
Ve čtvrtek 9. 4. pouze v 19.30 hodin, od pátku 
10. 4. do středy 15. 4. v 17.30 hodin: NOUZOVÝ 
VÝCHOD (USA/VB 2008). Tři roky po Mariňá-
kovi natočil Sam Mendes podle románu Richarda 
Yatese drama o středostavovském manželském 
páru (Kate Winsletová, Leonardo DiCaprio), 
který se v 50. letech snaží utéct od amerického 
konzumního způsobu života i vlastních frustrací 
odjezdem do Paříže. České titulky, od 15 let, 119 
minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 10. 4. do středy 15. 4. v 19.45 hodin: 
SEX DRIVE (USA 2008). Osmnáctiletý hlavní hr-
dina dostane příležitost k sexu, pokud navštíví 
svou známost z internetu. Vydává se na blázni-
vou cestu přes půlku Spojených států společně se 
svými kamarády Lancem a Felicií. České titulky, 
od 12 let, komedie, 109 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 16. 4. do úterý 21. 4. v 19.45 hodin: 
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR 
2008). Profesora Kardu, Vikiho Cabadaje a Ma-
riku Kardovou svedla dohromady náhoda a oni 
se rozhodli zavzpomínat na staré časy. Svolali 
proto celou starou partu na tutéž horskou chatu 
... po 25 letech. Co jim přinesla a vzala? Mládeži 
přístupný, komedie, 104 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 17. 4. do neděle 19. 4. v 17.00 hodin: 
VÝMĚNA (USA 2008). Oscarová nominace. Za 
dramatem Clinta Eastwooda lze nalézt stopy sku-
tečného příběhu. V Los Angeles roku 1928 zmizel 
devítiletý chlapec, a když ho zoufalé matce (An-

gelina Jolie) po čase přivedli, čekalo obě strany 
nepříjemné překvapení. Matka tvrdila, že chlapec 
není její Valter, a policie, toužící napravit si po-
chroumanou pověst v očích veřejnosti, pochopila, 
že s touto ženou budou problémy. České titulky, 
od 15 let, 140 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 20. 4. do úterý 21. 4. v 17.00 hodin: 
TEMNÝ RYTÍŘ (USA 2008). OSCAR 2009 – he-
rec ve vedlejší roli. Boj Bruce Waynea, komi-
saře Gordona a státního návladního Harveyho 
Denta proti zločinu zdárně pokračuje – když do 
kalných vod Gothamu vpluje nová štika. Nosí 
po kapsách karty s Jokerem a co do temné vy-
nalézavosti si s Batmanem v ničem nezadá. He-
ath Ledger v hlavní roli strhujícího kriminálního 
velkofilmu. České titulky, od 12 let, 152 minut. 
Vstupné 60 Kč.
Od pátku 24. 4. do neděle 26. 4. v 17.00 hodin: 
MILIONÁŘ Z CHATRČE (VB/USA 2008). 8x OS-
CAR 2009 – nejlepší celovečerní hraný film, re-
žie, hudba kamera, píseň, scénář podle před-
lohy, střih, zvuk. Oceněný film vypráví skutečný 
příběh indického chlapce, který vyhrál v indické 
verzi soutěže „Chcete být milionářem?“ a ná-
sledně je vyslýchán policií. Režie Danny Boyle. 
České titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 
75 Kč.
Od pátku 24. 4. do neděle 26. 4. v 19.30 hodin: 
MARLEY A JÁ (USA 2008). Novomanželé v po-
dání Owena Wilsona a Jennifer Aniston se roz-
hodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a za-
čnou nový život na slunné Floridě. Aby těch změn 
nebylo málo, pořídí si roztomilého, šestikilového 
labradora Marleyho… České titulky, ml. pří-
stupný, komedie, 111 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 27. 4. do středy 29. 4. v 17.00 hodin: 
RŮŽOVÝ PANTER 2 (USA 2009). Inspektor Jac-
ques Clouseau se spojí se skupinou mezinárod-
ních detektivů, aby zastavili zloděje, který se 
pohybuje po celém světě a specializuje se na krá-
deže historických artefaktů. České titulky, ml. pří-
stupný, komedie, 92 minut. Vstupné 85 Kč.
Pondělí 27. 4. v 19.30 hodin: DUEL FROST / NI-
XON (USA 2008). Oscarová nominace. Politické 
drama zachycující skutečnou událost – střetnutí 
televizního reportéra Davida Frosta a bývalého 
amerického prezidenta Richarda Nixona ohledně 
aféry Watergate… České titulky, od 12 let, drama, 
122 minut. Vstupné 65 Kč.
Od úterý 28. 4. do čtvrtka 30. 4. v 19.30 hodin: 
STMÍVÁNÍ (USA 2008). Bella byla vždy tak tro-
chu jiná. Když se její máma znovu vdala, rozhodla 
se přestěhovat ke svému otci do malého deštivého 
městečka Forks. Na první hodině v nové škole se 
seznámí s tajemným Edwardem, který Bellu ne-
skutečně přitahuje a o němž se jí zdají sny. Po-
stupně začne mít podezření, že není tak úplně 
obyčejný kluk… České titulky, od 12 let, roman-
tický horor, 122 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 1. 5. do neděle 3. 5. v 19.30 hodin: 
PŘEDČÍTAČ (USA 2008). OSCAR 2009 – herečka 
v hlavní roli. Kam až zajdete, abyste uchránili ta-
jemství? Mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, 
o tom, jak se jedna generace vypořádává se zlo-
činy té předešlé. V hlavních rolích Kate Winslet, 
Ralph Fiennes aj. Režie Stephen Daldry. České ti-
tulky, od 15 let, 123 minut. Vstupné 70 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pondělí 30. 3. do středy 1. 4. v 15.30 hodin, od 
čtvrtka 16. 4. do neděle 19. 4. v 15.00 hodin: PŘÍ-
BĚH O ZOUFÁLKOVI (USA/VB 2008). Hrdinou 
animovaného příběhu je myšák s velkýma ušima, 
který odjakživa touží stát se hrdinou. Podaří se 
mu to při pokusu zachránit princeznu? České 
znění, 93 minut. Vstupné 70 Kč.
V sobotu 4. 4. a neděli 5. 4. v 15.00 hodin: KDO-
PAK BY SE VLKA BÁL (ČR 2008). Rodinný film, 
dětský horor, dospělá romance a pohádka o Čer-
vené Karkulce. Film o lásce, který můžete vidět 
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i s dětmi. Režie Marie Procházková (90 minut). 
Vstupné 65 Kč.
Od pondělí 6. 4. do středy 8. 4. v 15.30 hodin, 
od čtvrtka 23. 4. do neděle 26. 4. v 15.00 ho-
din: BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD (USA 
2008). Animovaný film z produkce Walta Disneye 
o psovi, který je nevědomky hereckou hvězdou 
v akčním seriálu a musí se vypořádat s faktem, že 
je ve skutečnosti obyčejný… České znění, 96 mi-
nut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 9. 4. do pondělí 13. 4. v 15.30 hodin: 
POHÁDKY NA DOBROU NOC (USA 2008). 
Adam Sandler jako hotelový zaměstnanec, jehož 
život se změní, když pohádky na dobrou noc, 
které vypráví své neteři a synovci, začnou zá-
hadně ožívat. České znění, komedie, 99 minut. 
Vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 30. 4. do neděle 3. 5. v 15.00 hodin: 
PEKLO S PRINCEZNOU (ČR 2008). V nové fil-
mové pohádce se princezna Aneta nechce vdát za 
nešikovného prince Jeronýma. Její otec, král Leo-
pold, proto vymyslí lest, do které zaplete samot-
ného Lucifera! 90 minut. Vstupné 65 Kč.
POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli jednotné vstupné na dopoled-
ní filmová pásma je 30 Kč a divadelní představe-
ní 40 Kč.
  5. 4. 10.00 Perníkový dědek (ČR – film. 

pásmo)
12. 4. 10.00 Velká sýrová loupež (ČR)
19. 4. 10.00 O statečné princezně (ČR)
26. 4. 10.00 Kocour Modroočko (divadelní 

představení)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
  1. 4.  10.00 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI (ani-

movaná pohádka)
15. 4. 10.00 ZA KRTKEM DO POHÁDKY 

(film. pásmo pro nejmenší)
Informace – rezervace tel. 596 751 713
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 2. 4. v 17.30 hodin: MILK (USA 2008).  
OSCAR 2009 – herec v hlavní roli. Do sedmde-
sátých let nás zavádí životopisný příběh zachycu-
jící politickou kariéru prvního amerického homo-
sexuálního radního, zastánce sexuálních menšin. 
Režie Gus Van Sant, 128 minut, vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 9. 4. v 17.30 hodin: VICKY CRISTINA 
BARCELONA (USA/Španělsko 2008). OSCAR 
2009 – herečka ve vedlejší roli. Další příspě-
vek k tématu „Američanky na kontinentě“ při-
chází od Woodyho Allena. Dvě kamarádky hod-
lají strávit léto ve španělské Barceloně, kde jim 
cestu zkříží atraktivní malíř (Javier Bardem) – ale 
také jeho bývalá přítelkyně (Penelope Cruz). Re-
žie Woody Allen, 96 minut, vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 16. 4. v 17.30 hodin: VALČÍK S BAŠÍ-
REM (Izrael/Německo/Francie 2008). Oscarová no-
minace. Netradiční animovaný dokument – auto-
biografický hrdina Ari se vydává za lidmi, kteří 
mu mohou prozradit, jestli kdysi byl při krutých 
masakrech v palestinských uprchlických tábo-
rech. Režie Ari Folman, 85 minut, vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 23. 4. v 17.30 hodin: PO PŘEČTENÍ 
SPALTE (USA/VB/Francie 2008). Když agenta 
CIA propustí z práce kvůli nadměrnému pití, za-
čne psát paměti a tím spustí kolotoč nepředvída-
telných událostí. Netradiční černá špionážní ko-
medie. Režie Ethan a Joel Coenovi, 96 minut, 
vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 30. 4. v 17.30 hodin: MLČENÍ LORNY 
(Belgie/Francie/Itálie/Německo 2008). Mladá Al-
bánka Lorna se rozhodne začít v Belgii nový ži-
vot. K získání občanství ji dopomůže kriminálník 
Fabio, který zorganizuje fingovanou svatbu s fe-
ťákem Claudym. Cenou za získání občanství má 
ale být další Lornina fingovaná svatba – s ruským 
mafiánem ochotným bohatě zaplatit….Postaví se 
Lorna Fabiovu rozhodnutí zbavit se Claudyho za 

každou cenu? Režie Jean-Pierre a Luc Dardenne, 
105 minut, vstupné 65 Kč.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

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. 4. v 19.00 – MIROSLAV DONUTIL S VÁCLA-
VEM VYDROU v pořadu Na kus řeči
10. 4. v 19.00 – HECOVINY – zábavný a úsměvný 
pořad se Zdeňkem Kačorem a souborem Naho-
dile – výběr toho nejlepšího a ještě něco navíc
15. 4. v 19.00 – ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH – Oldřich Kaiser, Chantal 
Poullain
� Koncerty
3. 4. v 18.00 – ONDRÁŠ – vystoupení Vojenského 
uměleckého souboru jako vzpomínka na festivaly 
kultury vzdušných sil AČR, 9.00, 11.00 – předsta-
vení pro školy
16. 4. ve 20.15 – HORKÝŽE SLÍŽE – Koncert zna-
menité poprockové slovenské skupiny, která da-
leko nejde pro slova, předkapela Lety mimo
� Společenská zábava
4., 6., 8., 12., 14., 19., 20., 26. a 27. 4. Taneční pro 
pokročilé a manželské páry – TŠ Elán
6. 4. v 15.00 – SENIOR KLUB – Vzpomínka na 
Karla Kryla. Hosté Jiří Beránek a JAN KRYL. Naše 
Rendez Vous s hudbou a tancem. Vstup zdarma.
19. 4. v 17.00 – TANEČNÍ VEČERY S JERRY ER-
BENEM. Společenský tanec, příležitost pro ab-
solventy tanečních kurzů, pro manželské páry 
a všechny příznivce tance.
30. 4. ve 20.00 – 16. májový ples lásky. Recesní 
a hravý ples plný soutěží, programových vstupů 
souboru Nahodile a fotografií na památku. Líbání 
pod rozkvetlým stromem. Hraje skupina Bacardi 
a DJ Franta Krásný.
Akce KULTURA DAREM – 50 let domu kultury
26. 4. v 13.30, 15.00, 16.30 – Den otevřených dveří 
od A do Z aneb Od Akordu do Zámku, součástí 
je komentovaná prohlídka kostela Ducha svatého 
v Ostravě-Zábřehu a Zámku Zábřeh. Doprava au-
tobusem, rezervujte si místa včas na recepci DK.
� Klub
6. 4. v 19.00 – MONGOLSKO. Celovečerní digi-
tální diashow cestovatele a fotografa Martina Lo-
ewa, doplněno o autentické hudební ukázky.
19. 4. v 17.00 – TANEČNÍ VEČERY S JERRY ER-
BENEM. Společenský tanec, příležitost pro ab-
solventy tanečních kurzů, pro manželské páry 
a všechny příznivce tance.
23. 4. v 17.00 – DÁMY, NA KAFÍČKO – Hostem 
Zlatka Holušová – ředitelka festivalu Colours of 
Ostrava, Z pohádky princezny Shahrazad – ori-
entální tanečnice. Překvapení Vlaďky Dohnalové 
zaručeno.
24. 4. v 19.00 – FOLK A COUNTRY V AKORDU. 
V pořadu Tóny cest s kapelou TEMPO DI VLAK 
a jejich hosty v rytmu dálek. Tentokrát hostem 
skupina LÍSTEK.
� Dětem
19. 4. v 10.00 – KAMARÁDI VE ŠKOLCE. Tři po-
hádky pro malé diváky.
22. 4. v 8.15 – O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI 
– pro 1. st. ZŠ. Příběh o zatoulaném pohádkovém 
štěněti s ekologickou tématikou ke Dni země. 
Vstup zdarma do zaplnění kapacity sálu. Akce 
Kultura darem.
Vzdělávání
� Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na zobcovou flétnu, klavír, 
keyboard a country kytaru včetně hudební na-
uky.

� Jazykové kurzy pro veřejnost
Angličtina pro začátečníky • Angličtina pro mírně 
pokročilé • Angličtina pro seniory • Španělština 
pro začátečníky • Španělština pro mírně pokročilé.
� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové • Orientální 
tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga – pro 
dospělé
� Pro ženy
Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling • Re-
laxační cvičení • Step – začátečníci i pokročilí • 
Salsa (pro začátečníky i pokročilé)
� Pro děti
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro dívky 
– od 9 do 12 let • Barevné cvičení • Rytmika • 
Folklorní tanec

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 746 062, Fax: 596 753 223 
e-mail: svczabreh@seznam.cz 
www.svczabreh.cz 
pobočka Ostrava-Dubina 
J. Matuška 26a, 700 30 Ostrava-Dubina 
Tel.: 596 768 565, Mobil: 739 472 223
8. 4. – PLETENÍ KOŠÍKŮ – Pedig Ostrava-Du-
bina. Od 15.00 hodin si můžete přĳít na SVČ Ost-
rava-Dubina uplést košík z barevného pedigu.
9. 4. – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ Ostrava-Zá-
břeh. Od 10.00 hodin si můžete přĳít na Středisko 
volného času Ostrava-Zábřeh vyrobit netradič-
ními technikami velikonoční ozdoby.
9. 4. – VELIKONOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE 
– Floorbal, Stolní tenis Ostrava-Zábřeh. Od 10.00 
hodin.
9.–10. 4. – POHÁDKOVÉ VELIKONOCE Ost-
rava-Dubina. Od 14.00 hodin si můžete přĳít na 
SVČ Ostrava-Dubina vyrobit různými technikami 
velikonoční výrobky. Budete také seznámeni s tra-
dicemi Velikonoc.
18. 4. – VÝLET ÚVALNO–KRNOV Ostrava-Zá-
břeh. Projdeme se procházkou mezi Úvalnem 
a Krnovem. Po cestě nás čekají dvě rozhledny 
a hrad Šelenburk. V Krnově pak centrum města, 
synagoga se hřbitovem, zámek a klášter. Bě-
hem celého dne je opět připravený bohatý pro-
gram se spoustou her a soutěží. Více informací na 
www.svczabreh.cz.
21. 4. – DEN ZEMĚ OSTRAVA-ZÁBŘEH. Od 9.00 
do 17.00 hodin. Vstup pro veřejnost je zdarma. 
Zveme srdečně všechny.
29. 4. – VELKÉ ČARODĚJNICKÉ ŘÁDĚNÍ Ost-
rava-Dubina. Od 15.00 hodin zveme všechny, 
kteří si chtějí přĳít zasoutěžit v čarodějnických 
hrách. Čarodějnické masky vítány. 
30. 4. – VELKÉ ČARODĚJNICKÉ ŘÁDĚNÍ Ost-
rava-Zábřeh. Od 16.00 hodin přĳďte všichni v mas-
kách na každoroční čarodějnické soutěžení. Toto 
řádění bude zakončeno opékáním buřtů (buřty 
s sebou).

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 112
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
www.arena–vitkovice.cz
25.–26. 4. – MOTORŠOU 2009 ČEZ ARÉNA. Vý-
stava automobilů a motocyklů. Nejatraktivnější 
motoristická akce v Ostravě.
16. 4. – Finále ČEZ STREET HOCKEY 2009. Mul-
tifunkční hala.
10. 4. v 16.30 hod. FC VÍTKOVICE – 1. FC SLO-
VÁCKO. Městský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
24. 4. v 16.30 hod. FC VÍTKOVICE – MĚSTSKÝ 
FOTBALOVÝ KLUB KARVINÁ. Utkání 2. fotba-
lové ligy. Městský stadion.
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Sedmadvacátého února uplynulo přes-
ně třicet let od doby, kdy byl ustaven 
Klub důchodů na Čujkovově ulici v Zá-
břehu. Jeho členové společně s Klubem 
důchodců Výškovice poslední únorové 
úterý oslavili Masopust. Pozvání přĳali 
starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský, 
místostarosta Oldřich Lindovský a ve-
doucí odboru sociální péče Lenka Po-

dolínská. Příjemné chvíle zpestřil hrou 
na harmoniku pan Nekvapil, nechyběly 
tradiční masopustní koblížky a čaj s ru-
mem.
Vedoucí Klubu důchodců Čujkovova 
Františka Urbanová si velice pochvalu-
je spolupráci s Odborem sociální péče 
ÚMOb Ostrava-Jih. „Díky finanční pod-
poře můžeme jezdit na výlety, vloni pro 
nás radnice uspořádala olympiádu s ce-
nami a dárky.“ Klub důchodců na Čuj-
kovově ulici si sám připravuje zajímavé 
akce. K těm tradičním patří oslava Me-
zinárodního dne žen, Mikulášská zába-
va s tombolou nebo předvánoční roz-
loučení s dárky.
„Některé akce prožíváme společně 
s Klubem důchodců z Výškovic, jedná 
se například o přednášky, velký zájem 
byl o výstavu knih spojenou s prode-
jem,“ pokračovala Urbanová. V klubu 
každý tráví čas, jak uzná za vhodné. 
„Někteří hrají karty, jiní si čtou nebo 
společně rozmlouvají. Důležité je, že 
při kafíčku nebo čaji si všichni odpoči-
nou.“ (kut)
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Klub důchodců oslavil kulaté výročí Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zve-
řejněním jména v Jižních listech. Staros-
ta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje 
všem březnovým oslavencům do dalších 
let hodně zdraví, spokojenosti a pohody 
v kruhu nejbližších.
Marie Popová 96 let
Růžena Kozoková 96 let 
Adéla Friesová 96 let
Marta Ambroschová 94 let
Jarmila Kalousová 91 let
Františka Boušová 91 let
Františka Baculová 91 let
Bohdan Svoboda 85 let
Irma Posládková 85 let 
Anděla Polášková 85 let
Helena Michnáčová 85 let
Libuše Magerová 85 let
Vlasta Jirešová 85 let
Irena Janyšková 85 let
Anna Hrtánková 85 let
Marie Bestová 85 let 
Alois Antošík 85 let
Jiřina Mokošová 85 let
Jiřina Zulkowská 80 let
Jindra Volková 80 let
Alice Reková 80 let
Oldřich Prnka 80 let
Jiřina Polochová 80 let
Libuše Perutková 80 let
Zdeňka Marešová 80 let
Milan Kašpar 80 let
Jiří Jeřábek 80 let
Oldřich Chmelař 80 let
Ladislav Hebda 80 let
Jiřina Gavlasová 80 let
Vilém Emerici 80 let
Juraj Danczik 80 let
Josef Burian 80 let
Anežka Bracková 80 let

Kulaté jubileum bylo vhodnou příleži-
tostí k slavnostnímu přípitku. 
 Foto: Michael Kutty
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INZERCE

Vědět více se vyplácí … 

SCHOLA 3L Ostrava

V tomto měsíci oslavili padesát let trvá-
ní společného života manželé Ladislav 
a Milada Hebdovi z Ostravy-Výškovic. 
Pan Ladislav má navíc v březnu ještě je-

den důvod k oslavě, dožívá se kulatého 
životního jubilea osmdesáti let. Všechno 
nejlepší do dalších let společného života 
přejí rodina a přátelé.  (d)

U Hebdů oslavili Zlatou svatbu
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JIŽNÍ LISTY FOTOSTRANA

Ve Veřejném sportovním centru na Charvátské ulici ve Výškovicích 
se uskutečnil 3. ročník 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 2009. V pětisetové bitvě strhla vítězství na svou stranu dvojice 
„Brasil“ Jiří Kubesa a Libor Korelidis, druzí skončili Antonín Černý 
a Radek Lanzer z CDU Sport a třetí příčku obsadili „COO“ Josef 
Gontkovič a Jiří Konečný. Šťastní vítězové převzali putovní pohár 
z rukou starosty obvodu Karla Sibinského. POWER GOAL GAME je 
mladá sportovní disciplína, zjednodušeně se dá nazvat kopanou 
mezi čtyřmi stěnami na squashových kurtech.

 Foto: Michael Kutty

Druhou březnovou středu se v knihovně KD K-TRIO v Hrabůvce už 
potřetí uskutečnilo pasování prvňáčků do cechu čtenářského. Nové 
čtenáře, konkrétně ze ZŠ F. Formana na Dubině, pasoval místostarosta 
Jiří Voloch. Každý žák první třídy, který se v týdnu od 9. do 13. března 
přihlásil do knihovny alespoň v doprovodu jednoho rodiče, byl na je-
den rok zaregistrován zdarma. Potěšitelné je, že v některé z knihoven 
je v Ostravě přihlášeno každé čtvrté dítě.
 Foto: Michael Kutty

Tým Střední školy společného stravování na Krakovské ulici (na 
snímku) zvítězil v osmém ročníku turnaje O pohár starosty Ostravy-
-Jihu. Ve finále porazil mužstvo Hasičského záchranného sboru 
z Hrabůvky, dělené třetí místo obsadily zábřežské celky Sportov-
ního gymnázia Dany a Emila Zátopkových a Střední školy stavební 
a dřevozpracující. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Milan Turčík (HZS 
Hrabůvka) a nejlepším brankářem se stal Jiří Kiza (SŠSS Krakov-
ská). Tradiční akce, kterou pořádá Výchovný ústav a školní jídelna 
v Hrabůvce, se letos zúčastnilo osm mužstev hrajících ve dvou 
skupinách. Na turnaji startují převážně celky z Hrabůvky (juniorská 
i seniorská), dále pak přizvaná družstva z jiných moravských zaříze-
ní ústavní péče. Jeho konání v posledních letech podporují formou 
zapůjčení sportovních hal Střední škola technická v Hrabůvce a SOŠ 
dopravní a SOU ve Vítkovicích. Záštitu nad turnajem pravidelně 
přebírá starosta obvodu Karel Sibinský.
 Foto: Michael Kutty

Poslední únorovou sobotu se v Tanečním klubu Akcent v Hrabůvce 
uskutečnil 2. mezinárodní ročník roztleskávaček Ostravský POM 
POM. Tuto soutěž pořádalo Středisko volného času v Zábřehu spo-
lečně s TK Andria o. s. Celkem se představilo 302 účastníků z pat-
nácti klubů. Z vítězů jednotlivých disciplín – kadetky duo, trio: B. 
Hrochová a B. Balcárková (ZUŠ Zábřeh), juniorky sólo: K. Jakošová 
(ZUŠ Zábřeh), juniorky mini: ZUŠ Zábřeh, seniorky sólo: R. Švubová 
(Avanti Zábřeh), seniorky mini: Avanti Zábřeh.
 Foto: Hanka Stodůlková
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Sleva
na brzdové kotouče a 
destičky při objednaní 
na výměnu od 10. 3. 
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