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Obyvatelé nejlidnatějšího ostravské-
ho obvodu se už v příštím roce dočkají 
supermoderního kina. Městský obvod 
Ostrava-Jih uspěl se žádostí o finanční 
prostředky a ze Státního fondu pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie získal 
mimořádný grant ve výši jednoho milionu 
korun na projekt Digitalizace kina Luna.

V rámci tohoto projektu bude pořízeno za-
řízení digitální projekce v celkové hodnotě 
2 915 500 korun. Milion poskytne ze svého 
rozpočtu Magistrát města Ostravy, zbýva-
jících 915 500 korun poputuje z pokladny 
městského obvodu Ostrava-Jih. „Poříze-
ním digitální projekce dojde ke zvýšení 
nabídky alternativního obsahu kina, jako 
jsou přímé přenosy, vzdělávací pořady 
nebo dokumenty, a zejména bude zavede-

no promítání premiérových představení,“ 
uvedl starosta ostravského jižního obvodu 
Karel Sibinský. Právě přístup k premiéro-
vým představením by měl výrazně zvýšit 
nabídku pro širokou veřejnost.
Projekt by měl být realizován v příš-
tím roce, v němž kino Luna oslaví čtyři-
cet let svého provozu. Předpokládá se, že 
v březnu bude zahájeno výběrové říze-
ní na dodavatele zařízení, fyzická realiza-
ce by měla proběhnout v prázdninových 
měsících. 
Kino Luna v Ostravě-Zábřehu je největ-
ším kamenným jednosálovým městským 
kinem, které nepřetržitě už od roku 1970 
slouží široké veřejnosti. Už nyní se pyš-
ní největší projekční plochou v Morav-
skoslezském kraji, špičkovým ozvuče-
ním kinosálu, akustickými pohledy a jeho 
předností je i bezbariérový přístup. Před 

dvěma lety byla provedena částečná vý-
měna oken, generální oprava a zateple-
ní střechy. Kino Luna se programově vy-
profilovalo, po stránce technické srovnalo 
krok s moderním vybavením multikin 
a nyní patří svou návštěvností mezi první 
„dvacítku“ kamenných jednosálových kin 
v žebříčku TOP KIN ČR. V roce 2008 jej 
navštívilo pětačtyřicet tisíc diváků. Promí-
tá denně, jeho programová skladba je tvo-
řena nejnovějšími tituly, filmy pro dětské 
diváky a mládež i artovými programy. Je 
využíváno také multifunkčně pro konání 
koncertů, divadelních představení, před-
nášek, školních akademií aj. 
Kino Luna je majetkem Městského obvo-
du Ostrava-Jih a je provozováno příspěv-
kovou organizací Kulturní zařízení Ostra-
va-Jih. Roční náklady na provoz kina Luna 
činí tři a půl milionu korun. (kut)

Od 1. července funguje na území MO 
Ostrava-Jih institut veřejné služby. Tu 
mohou vykonávat osoby dlouhodobě 
pobírající sociální dávky. „Už po třech 
měsících můžeme jednoznačně říci, že 
veřejná služba je pro nás přínosem,“ 
uvedl starosta Karel Sibinský.

Veřejnou službu každý týden vykonává 
prostřednictvím příspěvkové organiza-
ce Majetková správa Ostrava-Jih patnáct 
osob v době od sedmi do třinácti hodin. 
„Hned v prvopočátku jsme projevili zá-
jem pouze o osoby, které chtěly pracovat 

třicet hodin měsíčně. Protože se často jed-
ná o lidi bez kvalifikace, mají na staros-
ti nejjednodušší úklidové práce, na které 
nejsou potřebné žádné zvláštní ochran-
né pomůcky ani absolvování speciálních 
školení,“ vysvětlil tajemník ÚMOb Ostra-
va-Jih Josef Hipšr. 
Osoby vykonávající veřejnou službu se tak 
téměř výhradně starají o čistotu na území 
obvodu. Náplní jejich práce je úklid veřej-
ných prostranství formou sběru komu-
nálního odpadu za pomoci jednoduchých 
pracovních pomůcek do igelitových pytlů, 
úklid vyhrazených prostranství v objek-
tech základních a mateřských škol nebo 

zametání kontejnerových stání. Vypomá-
hají rovněž při plnění úkolů prováděných 
oddělením veřejně prospěšných prací – 
např. zametání, nakládka listí, apod. 
Institut veřejné služby byl rozhodnutím 
Rady MO Ostrava-Jih zřízen původně na 
dobu tří měsíců pro 60 uchazečů. Po klad-
ném vyhodnocení budou nyní smlouvy se 
zájemci uzavírány na půl roku. V evidenci 
ÚMOb Ostrava-Jih bylo k 30. září celkem 
267 zájemců o výkon veřejné služby, uza-
vřenou smlouvu s radnicí jich má 101. Cel-
kové náklady vynaložené na činnost veřej-
né služby od začátku července do konce 
srpna činily 57 tisíc korun. (kut)
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Kino Luna oslaví výročí digitalizací

Veřejná služba je pro obvod přínosem
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

dostává se vám do 
rukou další číslo Již-
ních listů. Větší pro-
stor jsme tentokrát 
věnovali dvěma udá-
lostem, které proběh-

ly v minulém měsíci.

Tou první byl slavnostní večer, kterým vy-
vrcholily oslavy padesáti let založení kul-
turního domu v Zábřehu. Dnešní Akord 
je pro občany obvodu nepostradatelný, ten-
to stánek má svou tradici a všechny ostatní 
obvody nám jej závidí. Více se dočtete v roz-
hovoru s jeho ředitelkou na straně čtyři.

Premiérově se uskutečnily Svatováclav-
ské slavnosti piva na Zámku Zábřeh, kte-
ré po dva dny navštívilo na osm tisíc lidí. 
Cílem této akce byla propagace města i ce-
lého Moravskoslezského kraje zajímavou 
a netradiční formou. Reportáž přinášíme 
na straně patnáct.

Určitě bych rád zmínil úspěšnou žádost 
našeho obvodu o mimořádný grant na pro-
jekt Digitalizace kina Luna. Už v příštím 
roce by se návštěvníci měli dočkat super-
moderního kina s digitálním projektorem, 
což mj. umožní uvádění premiérových 
představení. Podrobnější informace si mů-
žete přečíst na vedlejší stránce.

Z dalších zajímavých článků bych chtěl 
upozornit na tzv. veřejnou službu, která 
se nám velice osvědčila, dále na rozšíření 
služby Czech POINT nebo na připravova-
né navýšení místních poplatků za výherní 
hrací přístroje.

Ani v tomto čísle nechybí spousta pozvá-
nek, zajímavostí a krátkých zpráviček. 
Budu rád, když říjnové Jižní listy přečte-
te od začátku až do konce.

Bc. Karel Sibinský, starosta

 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 

Zlatá svatba Uhlíkových

...Padesát společných let nepřineslo jen šťastné chví-
le, ale tolerance, slušnost a trvalé lidské hodnoty jim 
pomohly přenést manželství až dodnes. Uchovali si 
velmi hezký vztah, plný úcty, lásky a pochopení...
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Daňková: Jsem ráda, že děláme 
kulturu, která se lidem líbí

..Nejstarší kulturní stánek v Ostravě si připomíná pade-
sát let své existence. Už tolik let přináší pestrou nabíd-
ku pro všechny věkové kategorie. „Tak významné jubi-
leum slavíme po celý rok a rozdáváme dárky v podobě 
kulturních akcí zdarma. Do konce roku jich bude téměř 
padesát,“ uvedla ředitelka DK Akord Darina Daňková...
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Zastupitelé MO Ostrava-Jih souhlasili na 
zářĳovém zasedání s navýšením místního 
poplatku za výherní hrací přístroj z 3000 
korun na částku 5000 korun na tři měsíce. 
„S přihlédnutím k současné finanční situ-
aci, navrhujeme změnu obecně závazné 
vyhlášky,“ uvedl starosta Karel Sibinský. 
K tomuto návrhu se však nyní musejí vy-
jádřit zástupci všech ostravských obvodů 
a následně Rada a Zastupitelstvo Magis-

trátu města Ostravy. Obvod se před ča-
sem nepřipojil k „protiautomatové“ vy-
hlášce vydané ostravským magistrátem. 
„Náš obvod je sídlištním typem a nemá 
své přirozené centrum. Bylo by tedy těž-
ké vytipovávat ulice, kde by výherní au-
tomaty neměly být. V tu chvíli by se na 
nás s připomínkami obrátili občané z ji-
ných částí obvodu, kde by vyhláška ne-
platila. Navíc vzhledem k tomu, že se dá 

dnes sázet prostřednictvím on-line termi-
nálů, by problém stejně nebyl vyřešen,“ 
řekl místostarosta Radim Miklas. Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih má nyní 
z výherních automatů výrazný příjem do 
svého rozpočtu, který se ročně pohybu-
je okolo pětatřiceti milionů korun. Tak-
to získané finanční prostředky směřují 
především do oblasti školství a prevence 
kriminality. (kut)

www.ostrava-jih.cz

Zvýší se místní poplatek za výherní hrací přístroje

Premiérové Svatováclavské slavnosti 
piva se těšily obrovskému zájmu

..Rozhodně šlo o nejzajímavější pivní akci v Ostravě. Uli-
ce, kde se čepovalo, nesla dočasně název Pivní. „Svato-
václavské slavnosti piva, které propojují kulturu s gas-
tronomií, chápeme současně jako podporu drobného 
podnikání, a proto jsme velice rádi přijali nabídnutou 
roli partnera,“ uzavřel starosta nejlidnatějšího ostrav-
ského obvodu Karel Sibinský...
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Jsem ráda, že děláme kulturu, 
která se lidem líbí, říká Darina Daňková

Letošní rok je pro Dům kultury Akord 
rokem oslav. Nejstarší kulturní stánek 
v Ostravě si připomíná padesát let své 
existence. Už tolik let přináší pestrou 
nabídku pro všechny věkové kategorie. 
„Tak významné jubileum slavíme po celý 
rok a rozdáváme dárky v podobě kultur-
ních akcí zdarma. Do konce roku jich 
bude téměř padesát,“ uvedla ředitelka 
DK Akord Darina Daňková. Pomyslným 
vyvrcholením oslav byl slavnostní ve-
čer v pátek 25. září, který ozdobila svým 
vystoupením zpěvačka Marta Kubišová. 
Česká pěvecká legenda narychlo „za-
skočila“ za původně plánované divadelní 
představení Šest tanečních hodin v šes-
ti týdnech. Nejen o této změně prozradila 
více v následujícím rozhovoru Darina 
Daňková.

Kdy jste se dozvěděli, že plánované di-
vadelní představení se neuskuteční?
Až v den akce v poledne, protože jeden 
z představitelů onemocněl. Ze všech sil 
jsme se snažili narychlo zajistit náhradní 
divadelní představení, ale bylo to nad lid-
ské síly.
Jak vám v tu chvíli bylo? Asi jste se mu-
sela pěkně zapotit…
Zapotili jsme se všichni v Akordu. Na-
štěstí jsme sehnali adekvátní náhradu 
v podobě koncertu Marty Kubišové, na 
jejíž medailon se běžně čeká několik mě-
síců. Diváci změnu přĳali s pochopením 
a koncert byl nádherný.
Slavnostní večer ale nebylo pouze vy-
stoupení Marty Kubišové. 
Součástí byla také prohlídka domu kul-

tury. Musím říci, že jsem byla příjemně 
překvapena, lidé žasli, jak se Akord za 
poslední dobu změnil. Někdo z návštěv-
níků řekl, že Akord je budova, která má 
duši, což se mi hrozně líbilo.
Jak byste zhodnotila letošní projekt 
Kultura darem aneb Padesát let žĳeme 
kulturou? 
Slavit po celý rok a připomínat tak naše 
výročí celoročně byl skvělý nápad. Setká-
váme se s bezvadnou odezvou občanů. 
Až dosud nejrůznější akce navštívilo přes 
deset tisíc lidí. Hlavním smyslem bylo ne-
jen nabídnout veřejnosti akce zdarma, ale 
také zvýšit povědomí Ostravanů o Akor-
du, což se daří. Do konce roku jsou v rám-
ci projektu připraveny ještě dvě akce, 
celkem jich bylo skoro padesát. Tímto 
projektem vlastně vysíláme jasný signál: 
Akord žĳe kulturou už padesát let a stal 
se moderní kulturní institucí.

Co bylo při přípravě nejtěžší? Vymyslet 
tolik nejrůznějších akcí?
Kdepak. Kolegyně jsou šikovné a nápady 
na akce se jen sypaly. Dokonce jsme ně-

které aktivity uspořádali i mimo budo-
vu – například v kostele nebo před Avi-
on shopping parkem, odehrála se také 
internetová soutěž. Nejtěžší bylo sehnat 
na projekt finance – v době krize to zna-
menalo nespočet jednání s případnými 
sponzory, psaní žádostí a grantů… Na-
štěstí se vše podařilo. Jsem ráda, že pro-
jekt podpořilo také statutární město Ost-
rava i náš obvod a že záštitu nad ním 
přĳali pan primátor Petr Kajnar a pan sta-
rosta Karel Sibinský.
Co vám dělá největší radost?
Kromě úspěchu zmíněného projektu také 
to, že do Akordu za první pololetí letoš-
ního roku přišlo o čtyřicet tisíc návštěvní-
ků více než ve stejném období vloni. To 
je úžasné číslo, které svědčí o tom, že dě-
láme kulturu, která se lidem líbí. Akordu 
přeji spoustu dobrých nápadů a stovky 
tisíc spokojených návštěvníků.
 Michael Ku�y, foto: Ivo Brož

Zlatým hřebem večera bylo vystoupení 
české pěvecké legendy Marty Kubišové.

Narozeninový dort DK Akord.

Řekli o Akordu
František Páleníček, historic-
ky první ředitel domu kultury: 
„Tehdy jsme měli prostředky jen 
na to, abychom kulturák postavi-
li a uvedli do provozu, což se nám 
podařilo. Dnes samozřejmě vypa-
dá daleko lépe.“
Vlasta Housková, dlouholetá ře-
ditelka domu kultury: „Strávila 
jsem tady kus života, na dvacet 
let ve vedoucí funkci se nedá za-
pomenout. Nemám se za co stydět, udělalo se tady kus práce.“
Karel Sibinský, starosta MO Ostrava-Jih: „Akord je kulturním stánkem, který má svou 
tradici. V tuto chvíli je nenahraditelný a všechny obvody nám ho závidí.“

Pár řádků z historie...
Stavba domu kultury vznikla na základě 
projektu ateliéru Jiřího Krohy v Praze 
ve stylu Sorela a dostavěna byla v roce 
1959. Až do roku 1990 byl dům kultu-
ry součástí státního podniku Nová huť. 
V následujících dvou letech byl zřízen 
jako hospodářské zařízení občanského 
sdružení Odborového svazu Kovo. V ro-
ce 1993 se stal Dům kultury Nové huti 
Ostrava-Jih společností s ručením ome-
zeným. V závěru roku 2005 byl přejme-
nován na Dům kultury Akord Ostrava-
-Zábřeh, s. r. o. a jediným společníkem 
se stalo statutární město Ostrava.
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Tramvajové linky čeká změna jízdních řádů
Od středy 21. října došlo ke změnám v jízd-
ních řádech Dopravního podniku Ostrava 
(DPO), a. s. Stalo se tak s ukončením rekon-
strukce Frýdlantských mostů na ulici 28. 
října. Plánované změny se dotknou jízdních 
řádů linek č. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, X, 47, 75 a 99.

Linka č. 1 – vrací se na svou původní trasu 
Dubina Interspar – Hlavní nádraží
Linka č. 2 – vrací se na svou původní trasu 
Výškovice – Hlavní nádraží
Linka č. 4 – vrací se na svou původní trasu 
Martinov – Plynárny
Linka č. 6 – vrací se na svou původní trasu 
Výškovice – Výstaviště
Linka č. 10 – zahajuje svůj provoz
Linka č. 11 – vrací se na svou původní trasu 
všemi spoji Zábřeh – Výstaviště
Linka č. 13 – vrací se na svou původní trasu 
Zábřeh–Hranečník
Linka X – linka se ruší
Linka č. 47 – ruší se zastávka „Dvory“

Linka č. 75 – linka se ruší
Linka č. 99 – po demontáži provizorních 
dřevěných tramvajových nástupišť na ná-
městí Republiky se zavádí zastávka „Ná-
městí Republiky“ (u modeláře).

Další změnou, kterou cestující mohli za-
znamenat, je změna hlášení zastávek. Po 
deseti letech fungování zvukových hlášení 
ve vozidlech ostravské městské hromadné 
dopravy připravil DPO, a. s. změnu. „Od 
30. srpna zní při dojezdu do zastávky ne-
jen název zastávky, ve které se vozidlo prá-
vě nachází, ale vzápětí nově i název příští 
zastávky, do které bude daný spoj pokra-
čovat,“ řekl tiskový mluvčí DPO, a.s. Mi-
roslav Albrecht. Léta slyšeli cestující pouze 
název zastávky, kde se nacházejí. Teprve po 
ukončení nastupování a rozjezdu vozidel 
se dozvěděli jméno příští zastávky. „Za ce-
lou dobu se nám sešlo několik připomínek 
a doporučení od cestujících, abychom zave-
dený systém přehodnotili. V letošním roce 

došlo k obnovení všech zvukových nahrá-
vek našich hlášení. Rozhodli jsme se této 
skutečnosti využít a vyjít cestujícím touto 
změnou vstříc,“ doplnil Albrecht. O všech 
změnách budou cestující informování na 
webových stránkách Dopravního podniku 
Ostrava, a.s. www.dpo.cz. DP Ostrava

� Kladení věnců
V úterý 27. října v 11 hodin budou při 
příležitosti 91. výročí vzniku samostat-
ného československého státu položeny 
věnce u památníku na Husarově ulici 
ve Výškovicích. O den později se piet-
ní akt uskuteční od 10 hodin v Husově 
sadu v centru Ostravy. Ve středu 11. lis-
topadu v Den válečných veteránů pak 
budou v 11 hodin položeny věnce u pa-
mětní desky v areálu ZŠ Březinova.

Krátce
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INZERCE

Počet černých skládek klesl, 
na Dubině bude sběrný dvůr
Společnost OZO Ostrava pokračuje v boji proti černým 
skládkám. Obyvatelé Ostravy, kteří svůj objemný nebo ne-
bezpečný odpad odvezou do sběrného dvora, se mohou až 
do 20. prosince zúčastnit soutěže Rok zdarma. Mohou vy-
hrát např. roční jízdné v MHD Ostrava, roční poplatek pro 
čtyři osoby za odvoz odpadů, roční vstupné do sportovních 
areálů SAREZA a další zajímavé ceny, které věnovaly ob-
chodní organizace zřizované statutárním městem Ostrava. 
Spolu se soutěží zahajuje OZO Ostrava třetí velkou kampaň 
na propagaci sběrných dvorů, aby tak zabránilo vzniku no-
vých černých skládek.
„Kampaň na propagaci sběrných dvorů a osvěta obyvatel měs-
ta se nám velmi osvědčila. V průběhu a po skončení kampaní 
se objem nelegálně odloženého odpadu snižuje. Nyní se navíc 
snažíme nalákat Ostravany do sběrných dvorů také soutěží,“ 
uvedl ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda. Po loňské 
červnové kampani, která byla zaměřena na zviditelnění sběr-
ných dvorů, poprvé po několika letech klesl trend každoroční-
ho nárůstu černých skládek o dvaadvacet procent. Za prvních 
osm měsíců letošního roku už sběrné dvory vybraly více než 
4400 tun odpadu. I přesto pracovníci společnosti OZO Ostrava 
odstranili z černých skládek ve městě dalších 450 tun nelegál-
ně odloženého odpadu.
Městský obvod Ostrava-Jih si pochvaluje velmi dobrou spo-
lupráci s OZO Ostrava. „Nyní je v jednání rozšíření sběrného 
dvora v ulici U Výtopny v Zábřehu, který občané hojně vyu-
žívají. Připravujeme také vybudování nového sběrného dvo-
ra na Dubině,“ řekl místostarosta obvodu Radim Miklas a vy-
zval občany, aby sami upozorňovali okrskáře městské policie 
na výskyt černých skládek. 
V rámci snahy přiblížit sběrné dvory co nejvíce lidem bude 
OZO Ostrava v nejbližších dnech do domácností distribu-
ovat mapy sběrných dvorů s otvírací dobou. Do své schrán-
ky mapu dostane přes 100 tisíc domácností v oblastech, kde 
se černé skládky vykytují nejvíce. „Mapy tak dostanou přede-
vším lidé na sídlištích v Ostravě-Porubě, v Pustkovci, Bělském 
Lese, Dubině, Hrabůvce, Výškovicích, Zábřehu, Mariánských 
Horách a Hulvákách, Nové Vsi, Moravské Ostravě a Přívo-
zu a Slezské Ostravě. Ostatní obyvatelé Ostravy je mohou zís-
kat v ostravských informačních centrech, na úřadech měst-
ských obvodů nebo v provozovnách společnosti OZO Ostrava 
v Kunčicích a v Přívoze,“ vypočítala místa, kde mohou Ostra-
vané získat OZO mapu sběrných dvorů, Vladimíra Karasová, 
vedoucí Centra odpadové výchovy a propagace společnosti 
OZO Ostrava.
Radnice nejlidnatějšího ostravského obvodu ve spoluprá-
ci s OZO Ostrava průběžně vytváří nová kontejnerová stání. 
V prvních dvou etapách jejich počet dosáhl čísla 111. „Momen-
tálně probíhá třetí etapa, během které vznikne dalších pade-
sát šest stání. Jedná se o kontejnery na separovaný i komunál-
ní odpad,“ vysvětlil Miklas. Stání na separovaný odpad budou 
hrazena z prostředků OZO Ostrava, na komunální odpad 
z prostředků obvodu. Vybudováním nových kontejnerových 
stání dojde i ke zvýšení počtu parkovacích míst. (kut, d)

18. 11.
Proskovická 61 
(Výškovice)
F. Formana 21, 43 
(Dubina)
V. Jiříkovského 
14, 36
E. Podgorné-
ho 16
A. Gavlase 1, 34
V. Košaře 22
J. Matušky 7
J. Maluchy 6, 83

19. 11.
J. Kotase 37
Tlapákova 25
Fr. Hajdy 2, 22
Krestova 21
Mjr. Nováka 33
Veverkova 5
Dr. Martínka 22
Aviatiků 16
Z. Chalabaly 1
B. Četyny 1
V. Vlasákové

23. 11.
Vaňkova 6
F. Lyska 13
J. Herolda 2

Horní 58
Cholevova 23
Krakovská 14
Mitušova 57
U Lesa 80
Horní 28
Dr. Martínka 
9, 59
Klegova 68

24. 11.
Holasova 16 
U Prodejny 7
U Haldy 60
Dvouletky 70
U Nové školy 83
Závodní 15
Horní 11
Šponarova 9
Moravská 101
Selská 10
Bystřinova 31
Edisonova 13

25. 11.
Moravská 101
Mozartova 16
Chalupníkova 
28, 66
Česká 10
Pospolitá 26

Starobělská 35
Věšínova 20
Palkovského 21
Hulvácká 20
V Poli 23
Na Nivách 30

26. 11.
Zimmlerova 
21, 47
Jandova 3
Markova 8
Horymírova 10, 
26, 116
Tylova 15, 39
Jugoslávská 43
Karpatská 49
Sarajevova 1

30. 11.
Abramovova 8
Pavlovova 67
Utvenkova 2
Gurťjevova 2
Chrjukinova 13
Samojlovova 17
Pjanovova 25
Čujkovova 9, 
38, 41
Svazácká 4
Průkopnická 11

1. 12.
Krasnoarmějců 
14, 25
Svazácká 21
P. Lumumby 26
Jiskřiček 8
Svornosti 12, 45
Husarova 9, 29
29. dubna 13
Staňkova 4, 22

2. 12.
Výškovická 149, 
153
Jičínská 9, 33
Srbská 21
Výškovická 178, 
186, 
Lumírova 60, 26, 12
Proskovická 88 
(rod. domy), 27

3. 12.
Drůbeží 6
K Odře 8
Hýlova 20
Kotlářova 3
Volgogradská 17, 
30, 52, 66, 108
Petruškova 20
Výškovická 70, 92

na území MO Ostrava-Jih

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Využijte dotací
projekt / dotace / realizace

Tomáš Závada, majitel společnosti INTOZA s.r.o.,

přichází s doporučením:
  Svěřte energetickou náročnost svého obydlí 
do rukou profesionálů, získejte státní dotaci
a řadu dalších výhod!

Volejte zdarma 800 888 506 www.intoza.cz

tel./fax: 596 618 979
mobil: 605 267 623
e-mail: intoza@intoza.cz
Nemocniční 2902/13, 702 00  Ostrava
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INZERCE

Zdařilá akce městské policie
Poslední zářijové úterý se v prostorách služebny ostravské Měst-
ské policie na ulici Alberta Kučery v Hrabůvce konal už potřetí 
den otevřených dveří. Bezmála pět stovek návštěvníků si moh-
lo prohlédnout prostory služebny včetně Stacionárního centra 
prevence, které zde sídlí. Veřejnosti se prezentovaly cyklohlídky, 
strážníci operativního oddílu předvedli technické prostředky vy-
užívané při výkonu služby. Velkou pozornost zejména mezi dětmi 
vzbudila výstroj a výzbroj strážníka, kterou si mohli zájemci i vy-
zkoušet, a vybavení strážníka skupiny hipologie (na koni). 

Pro nejmenší byl připraven bohatý program včetně nejrůzněj-
ších her a soutěží. Zájemci si na laserové střelnici mohli zkusit, 
jak přesnou mají mušku. K vidění bylo i odtahové vozidlo měst-
ské policie. Děti se rády posadily do služebního auta. Občané měli 
jedinečnou možnost projít se jednotlivými místnostmi služebny 
a nahlédnout do míst, kam se běžně nedostanou, a to včetně pra-
coviště stálé služby nebo vyhodnocovacího pracoviště městského 
kamerového systému. Přítomní strážníci a strážnice odpovídali na 
dotazy a reagovali na všechny připomínky. Na nejrůznější otázky 
odpovídali občanům i strážníci-okrskáři. MP Ostrava

Radnici už „nezdobí“ lešení. Po dlouhých měsících byla do-
končena rekonstrukce hlavní budovy ÚMOb Ostrava-Jih. Z bu-
dovy bylo odstraněno lešení a občané tak spatřili radnici ve zce-
la novém hávu – fasáda dostala kombinaci zlaté a šedé barvy. 
V těchto dnech ještě probíhá vybavení nově vystavěného zaskle-
ného pátého nadzemního podlaží, v němž se mj. budou konat ve-
řejně přístupná zasedání Zastupitelstva MO Ostrava-Jih. Mo-
mentálně jsou před dokončením práce v sousední obřadní síni. 
Svatebčané budou mít důstojnější prostředí, vyměněna byla 
okna, budova dostane novou bílou fasádu a nově upraven bude 
také vstup do budovy. Text a foto: Michael Ku�y
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� Přípravka pro předškoláky
Také v letošním školním roce probíhá na ZŠ Mitušova 8 pří-
pravka pro předškoláky. Děti z mateřských škol se seznamu-
jí s prostředím školy, procvičují důležité dovednosti potřeb-
né pro výuku (nácvik koncentrace pozornosti, procvičování 
paměti, pravolevé orientace, grafomotoriky apod.), a to vše 
hravou formou. Pro tyto děti je mnohem snazší přĳít v lednu 
k zápisu a v září zasednout do školních lavic. Přípravka pro-
bíhá každou druhou středu v měsíci od 15 do 16 hodin. Děti 
si s sebou do školy přinesou pouze přezůvky, ostatní pomůc-
ky budou mít k dispozici.
� Beseda na ZŠ Provaznická
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, zve 
v pondělí 9. listopadu v 16.30 hodin rodiče žáků, ale i ostat-
ní zájemce na „Seznámení s problematikou SPU“ (Specific-
ké poruchy učení). Návštěvníci získají základní přehled o po-
ruchách učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a dozví se, 
jak se ve škole věnují dětem s těmito poruchami. Beseda pro-
běhne v nově otevřeném školním informačním centru.
� Klub Předškoláček
Základní škola Klegova 27 v Hrabůvce zve všechny zájemce 
do klubu Předškoláček. Je určen pro pěti a šestileté děti, které 
ve školním roce 2010/2011 nastoupí do prvních tříd základních 
škol. Spolu s učitelkami prvňáčků si budou hrát, zpívat, cvičit, 
malovat a zábavnou formou se připravovat na úspěšný vstup 
do „velké“ školy. Klub bude probíhat od listopadu každé úterý 
od 15.30 do 16.30 hodin v budově školy. Pobyt v něm je zdar-
ma, děti si s sebou přinesou jen přezůvky. Zájemci se mohou 
přihlásit a bližší informace získat na tel. č. 596 787 663 nebo 
elektronickou poštou na adrese zs.klegova@worldonline.cz.

Krátce ze škol
� Na území obvodu žije 115 257 obyvatel
Přesně 115 257 obyvatel mělo k 30. září letošního roku trvalé 
bydliště na území MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 4981 
cizinci. Druhým nejlidnatějším ostravským obvodem je Poru-
ba (70 993), následují Moravská Ostrava a Přívoz (42 184), Slez-
ská Ostrava (21 485) a Mariánské Hory a Hulváky (13 102). 
Celkem měla metropole Moravskoslezského kraje k 30. září le-
tošního roku 315 138 obyvatel.
� FC Vítkovice pořádá nábor
Fotbalový klub FC Vítkovice hledá žáky do oddílu kopané 
a sportovní třídy na ZŠ Klegova 27. Rodiče, jejichž syn je naro-
zen v období od 1. září 2003 do 31. srpna 2004, se mohou spo-
lečně dostavit do tělocvičny školy v úterý 24. a ve středu 25. lis-
topadu v 16.30 hodin. Se žáky bude proveden výběrový test, 
s sebou je nutné si přinést tenisky a oblečení do tělocvičny.

Krátce



8

Kulturní dům K-TRIO připravil pro všechny zájemce třetí ročník 
Festivalu patchworku. Ve dnech 6. a 7. listopadu budou autoři 
z celé republiky vystavovat na 300 patchvorkových výrobků.

Největší nadšenci se rozhodli vyrobit touto výtvarnou technikou 
nádherné deky velikosti 2x2 metry novým netradičním způso-
bem. Spojili síly a vytváří společné dílo, které mezi nimi putuje. 
Každá z deseti autorek vypracuje část deky a posílá ji dál. Tyto au-
torské deky při svém vzniku procestovaly kus světa a poprvé bu-
dou k vidění právě na Festivalu patchworku, který ukáže možnos-
ti zajímavého výtvarného zpracování textilních materiálů. Přímo 
na místě autorky vystavovaných děl předvedou některé technické 
postupy a poradí, jak na to.
Pro příznivce této techniky je připraven prodej speciálních pomů-
cek a látek, které v běžných obchodech nejsou k sehnání. Návštěv-
níky určitě potěší možnost nakoupit nádherné dárky pro sebe 
nebo své blízké. „Připravili jsme pro ně i malé tvůrčí dílny, kde si 
sami vyrobí drobnosti pro radost,“ uvedla ředitelka festivalu Ing-
rid Červeňová. Součásti festivalu jsou odborné kurzy v tradičním 
pojetí i v nejmodernějších trendech, které umožní začátečníkům 
i pokročilým zájemcům vyzkoušet si vlastní výrobu patchworko-
vých dek, polštářků a dekorativních předmětů. Přihlášky na kur-
zy zájemci najdou na webových stránkách www.kzoj.cz. (kut)

INZERCE

FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je perspektivní fakulta, která nabízí 
unikátní obory zaměřené na bezpečnost a požární ochranu.

V České republice je tato fakulta jediná svého druhu.

Pro akademický rok 2009/2010 nabízí prezenční i kombinovanou formu studia:

Ve čtyřletých bakalářských oborech (titul Bc.)
� BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
� TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
� TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
� HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Ve dvouletých magisterských oborech (titul Ing.)
� TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
� BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
� BEZPEČNOSTNÍ PLÁNOVÁNÍ

Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích 
v Praze a Příbrami v těchto oborech

Praha
� TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

Příbram
� TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
� BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
� HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Uplatnění absolventů
Hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchran-
ného systému, orgány státní správy a samosprávy, projekční organizace, 
bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře 
soukromého podnikání.

VŠB-TU Ostrava • Studijní oddělení FBI • Lumírova 13 • 700 30 Ostrava-Výškovice 
tel.: 597 322 810, 597 322 811, e-mail: zdenka.dvorackova@vsb.cz, 

e-mail: monika.deingruberova@vsb.cz • www.fbi.vsb.cz

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Festival patchworku

Dočasné uzavření pošty 
na Jugoslávské ulici
Vážení klienti České pošty, s.p., dovolte, abychom vás infor-
movali o plánované změně, která nastane ve službách pošty 
Ostrava 44 sídlící na adrese Jugoslávská 3038/40a. S platnos-
tí od 1. 11. 2009 bude tato provozovna v důsledku vypověze-
ní nájemní smlouvy ze strany majitele objektu dočasně uza-
vřena. Stávající služby pošty budou zajištěny na okolních 
poštách Ostrava 4, Rodimcevova 2011/26, Ostrava 43, Výš-
kovická 2635/118b, Ostrava 47, Výškovická 550/161 a Ostra-
va 48, Rudná 3114/114. Na poště Ostrava 4, která byla urče-
na jako ukládací pošta náhradou za poštu Ostrava 44, budou 
prodlouženy hodiny pro veřejnost. Nově bude tato pošta ote-
vřena v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 12 
hodin. Současně budou na tuto poštu převedeny dosud sjed-
nané žádosti o odnášku zásilek z pošty Ostrava 44. Žádosti 
o odnášku důchodů budou z pošty Ostrava 44 převedeny na 
poštu Ostrava 48. 
Omezení služeb potrvá zhruba do poloviny příštího roku, 
kdy budou dokončeny stavební úpravy ve vybraných prosto-
rách v nedalekém objektu Delvity. Nově otevřená provozov-
na Ostrava 44 bude vybavena tak, aby byla více otevřena zá-
kazníkům.
Podrobné informace budou všem adresátům, pro něž byla 
pošta Ostrava 44 určena jako pošta ukládací, předány formou 
letáku doručeného do domovní schránky.
Věříme, že všichni zákazníci České pošty, s.p., přes dočasné 
komplikace budou v nových prostorách provozovny pošty 
Ostrava 44 spokojeni.
 Česká pošta, s.p., Region Severní MoravaS
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Jubilantka. Krásných sto prvních narozenin se v úterý 
6. října dožila paní Zdenka Stýblová. Protože trvalé bydliště 
má v Porubě, ale žĳe v Domově pro seniory Korýtko v Zábře-
hu, přišli ji pogratulovat místostarostové obou největších os-
travských obvodů. Ĺubomír Košík (na snímku) z Úřadu měst-
ského obvodu Jih a Jan Dekický z Poruby věnovali jubilantce 
kytici a přiťukli si s ní skleničkou šampaňského.
 Text a foto: Michael Ku�y
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2

modelu Fabia Combi: 
4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

ŠkodaFabia Combi

VÍCE PROSTORU 
JIŽ OD 234 900 Kč
S vozem Fabia Combi 
získáte nejen dostatek místa 
pro posádku a zavazadla, 
ale i bohatou základní 
výbavu. Mimo jiné k ní 
patří klimatizace, centrální 
zamykání, ABS včetně MSR, 
čelní a boční airbagy řidiče 
i spolujezdce, výškově 
nastavitelné sedadlo 
řidiče a tónovaná skla. Při 
financování vozu od ŠkoFINu 
navíc dostanete zimní kola 
zdarma. Navštivte nás co 
nejdříve, těšíme se na Vás.

Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 222, 606 692 053
Fax: 558 665 265
E-mail: prodej@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135
Fax: 595 131 132
E-mail: prodej.brandlova@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061
Fax: 596 133 061
E-mail: prodej.hlucinska@autodruzstvo-fm.cz
www.autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Frýdecká
Český Těšín
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Veřejná dobrovolná dražba bytů
Dražebník: Petr Mokroš-CITY, Stará Ves nad Ondřejnicí 641, IČ 18111815, provo-
zovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh , tel. 596 745 512. Dražba se bude konat v ob-
řadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.

SEZNAM BYTOVÝCH JEDNOTEK K DOBROVOLNÉ VEŘEJNÉ 
DRAŽBĚ DNE 19. 11. 2009

čas adresa prohlídka byt č. vel. kat. NP odhad vyv. cena jistina

9.00 Závodní 33/927 5. a 12. 11. 2 1+3 I. 1. NP 700 tis. 700 tis. 70 tis.

9.30 Odborářská 8/605 3. a 10. 11. 2 1+2 I. 1. NP 650 tis. 650 tis. 70 tis.

10.00 Čujkovova 18/1731 5. a 12. 11. 6 1+2 II. 3. NP 600 tis. 420 tis. 70 tis.

10.30 Velflíkova 3/372 3. a 10. 11. 1 1+1 I. 1. NP 500 tis. 500 tis. 70 tis.

Prohlídky bytů v uvedených dnech (data pod adresou bytu) se budou konat od 14 
do 16 hodin – bytový technik bude čekat v domě. Dražební vyhláška je k dispozici 
u dražebníka, zveřejněna bude na veřejné tabuli statutárního města Ostravy, měst-
ského obvodu Ostrava-Jih a na internetové centrální adrese. Dotazy zodpoví pracov-
níci dražebníka - Petra Mokroše-CITY, provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh 
(tel.: 596 745 512, 596 745 541), realitni.agentura@mailcity.cz.

� Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany 
na zasedání Zastupitelstva městské-
ho obvodu Ostrava-Jih, které se usku-
teční 5. listopadu v 9 hodin v prosto-
rách KD K-TRIO na ulici Dr. Martínka 
v Hrabůvce.
� Čištění místních komunikací
V období od 1. do 30. 11. se bude pro-
vádět čištění místních komunikací od 
spadaného listí – odstranění listí a ji-
ných nečistot na místních komunika-
cích III. a IV. třídy strojově s ručním 
vymetáním a dočišťováním. Tyto prá-
ce budou prováděny na pokyn správ-
ce MK. „Prosíme občany, kteří parku-
jí svá vozidla v místě, kde bude čištění 
probíhat, o pochopení a zároveň po-
moc a spolupráci. Pokud svá vozi-
dla v danou chvíli všichni přeparkují, 
může být zrovna ta jejich ulice vyčiště-
na rychle a řádně strojově,“ apeluje na 
občany místostarosta Radim Miklas.
� U Lípy opět premiéra
Už šedesát let se v ostravském „di-
vadelním podsvětí“ objevuje spolek 
amatérů Divadla U Lípy. Každým ro-
kem pro pobavení své a především 
publika, které si rádo vychutná umění 
amatérů, připravuje premiéry her kla-
sických, ale také z vlastního pera. V lis-
topadu se návštěvnici mohou těšit na 
premiéru detektivního příběhu Nor-
mana Robinse Hrobka s vyhlídkou. 
Překvapivě a napínavě se vyvíjející děj 
této divadelní hry řeší sérii vražd ve 
starém domě kdesi na anglickém ven-
kově. Premiéra se koná 13. listopadu 
v 19 hodin v zábřežském DK Akord 
a 29. listopadu v 17 hodin v osobitém 
prostředí domovské scény divadla re-
staurace U lípy v Hrabové.
� Holúbek slaví patnáct let
Letos je to už patnáct let, co byla prv-
ní zkouškou odstartována činnost Mo-
ravského dětského folklórního sou-
boru Holúbek. Oslavy vyvrcholí 21. 
listopadu v 17 hodin slavnostním kon-
certem v sále KD K-TRIO v Hrabůvce. 
Více informací lze najít na webových 
stránkách www.holubek.cz.

Krátce
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� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 12. listopadu 
od 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce.
� Házenkářská přípravka
Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka zve 
všechny školáky od první do páté tří-
dy do házenkářské přípravky. Nabízí-
me všeobecnou pohybovou přípravu 
se zaměřením na míč, pohyb s míčem, 
hry s míčem a základní prvky atletiky. 
Od září děti trénují dvakrát týdně, vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin v pro-
storách sportovního areálu na Plavec-
ké ulici v Hrabůvce. Nabídka pro děti 
v tomto věku zahrnuje nejen různoro-
dé pohybové aktivity, ale také možnost 
soutěžit. Spolu s ostatními přípravka-
mi z MS kraje se tato přípravka účast-
ní celoroční soutěže a v rámci republiky 
a několika turnajů, včetně červencového 
zakončení na mezinárodní scéně v ně-
které přímořské části Evropy. Veške-
ré informace zájemci najdou na webové 
adrese www.sokolhrabuvka.cz, dotazy 
budou zodpovězeny na e-mailu hand-
ball@email.cz, případně telefonicky na 
čísle 777 733 947.
� Hlasujte pro MO Ostrava-Jih 
Na regionálním informačním portá-
lu CZREGION www.czregion.cz pro-
bíhá soutěž o nejkrásnější město a obec 

Čech a Moravy 2009. Do soutěže je za-
pojen také městský obvod Ostrava-Jih. 
„Poslední průzkum ukázal, že téměř de-
vadesát procent občanů je se životem na 
území obvodu spokojeno. Proto věřím, 
že v anketě kliknutím na www.czregi-
on.cz/ostrava-jih náš obvod podpoří,“ 
uvedl místostarosta Radim Miklas. Hla-
sovat je možné maximálně jedenkrát za 
hodinu. To znamená, že obec dostane od 
jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů 
denně. Vyhrává město/obec, které získá 
nejvíce hlasů. Soutěž probíhá od 1. květ-
na do 30. listopadu. Výsledky budou 
zveřejněny 5. prosince 2009.
� Volná místa v krytých stáních
Nedostatek parkovacích míst na úze-
mí nejlidnatějšího ostravského obvodu 
Jih mohou řídiči vyřešit pronájmem vol-
ných míst v krytých stáních. Nacháze-
jí se v lokalitách na Dubině a v Bělském 
Lese v ulicích F. Formana, B. Četyny, V. 
Vlasákové, B. Václavka a L. Hosáka. Mě-
síční poplatek za jedno stání činí osm set, 
pro držitele průkazu ZTP čtyři sta korun. 
Správcem těchto míst je Majetková sprá-
va Ostrava-Jih, která sídlí na Provaznic-
ké ulici 62 v Hrabůvce. Bližší informa-
ce mohou zájemci získat u p. Čerňavové 
na tel. čísle 599 505 622. V uvedených lo-
kalitách bude ostravská městská policie 
postupovat důsledněji proti vozidlům, 
která omezují provoz nebo parkují na 
travnatých plochách apod.

Krátce

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Ocenění mažoretek TOM Krokodýl. 
V Komorním klubu v Jubilejní kolonii 
si ve čtvrtek 8. října daly dostaveníčko 
mažoretky TOM Krokodýl, aby si pře-
vzaly ocenění za úspěšnou reprezenta-
ci obvodu v letošním roce. Jejich vrcho-
lem byla účast na mistrovství Evropy, 
odkud si juniorky přivezly druhé a ka-
detky a seniorky třetí místo. Ceny jim 
předával místostarosta obvodu Jiří Vo-
loch. „Tento oddíl finančně podporuje-
me v rámci grantového řízení, protože 
dlouhodobě příkladně reprezentuje náš 
obvod,“ uvedl Voloch.
 Text a foto: Michael Ku�y

 Najdete nás:

OC Futurum,  u multikina CineStar

1+1
káva  zdarma

Dennì  od 15.00 - 18.00 hod
Výbìr  z  25 druhù káv...
a 50 ti druhù míchaných

koktejlù.
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JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA SENIORŮ

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních lis-
tech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem říjnovým 
oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kru-
hu nejbližších.

Valerie Studnická .......... 93 let
Marie Doležalová ........... 93 let
Josef Pernický ................ 91 let
Vlasta Míčková ............... 85 let
Otakar Kovalčík ............. 85 let
Jan Kopera ...................... 85 let
Jarmila Kleiberová ......... 85 let
Oldřich Vrtal ................... 80 let
Milada Vránová .............. 80 let
Irma Turlejová ................ 80 let

Lidmila Šaratová ............ 80 let
Anna Salajová ................ 80 let
Miroslava Rumpalová .... 80 let
Jaroslav Pastrňák ........... 80 let
Jiří Míček ........................ 80 let
Jaroslav Larmer .............. 80 let
Miroslava Kratochvílová .. 80 let
Marie Bindačová ............ 80 let
Jitka Bambušková ......... 80 let
Zdeňka Bakešová .......... 80 let

Oslava dne seniorů se vy-
dařila. Také letos se u příle-
žitosti Mezinárodního dne se-
niorů uskutečnilo slavnostní 
setkání seniorů z Klubu dů-
chodců v městském obvodu 
Ostrava-Jih s vedením tamní 
radnice. V hlavním sále kul-
turního domu K-TRIO se dob-
ře bavila téměř stovka seniorů. 
Každá žena od starosty Karla 
Sibinského obdržela růží. „Tra-
diční akce má u seniorů velký 
ohlas, letos se konala už podva-
nácté,“ uvedl Karel Sibinský, 

kterého za doprovodu živé hudby mnohé z žen i přes svůj po-
kročilý věk vyzvaly k tanci. Text a foto: Michael Ku�y

Manželé Karel a Dáša Uhlíkovi uzavřeli svůj sňatek před pa-
desáti lety 10. října 1959. Pan Uhlík pochází ze Slovenska a po 
ukončení základní vojenské služby v Ostravě-Bělském Lese 
zde zůstal. Paní Uhlíková žije v Ostravě od narození. Vycho-
vali spolu dvě dcery Lenku a Moniku. Radost ze života jim při-
náší také jejich tři vnoučata Michal, Martin a Nikola. V mládí 
rádi cestovali po hezkých místech Moravy a Slovenska.

Pan Uhlík pracoval v Ostravě v Nové huti sedmadvacet let 
až do důchodového věku. Paní Uhlíková byla zaměstnána 
v administrativě necelých dvacet let v ČSAD Ostrava. Poté 
pracovala jako pokladní v kadeřnictví. Kvůli vážnému one-
mocnění musela předčasně odejít do plného invalidního dů-
chodu. Pět let je upoutána na invalidní vozík a rodina jí zů-
stává oporou.
Oba manželé za nejcennější dar života považují zdraví. Ke 
společným zájmům patří rodina, četba a televize.
Padesát společných let nepřineslo jen šťastné chvíle, ale tole-
rance, slušnost a trvalé lidské hodnoty jim pomohly přenést 
manželství až dodnes. Uchovali si velmi hezký vztah, plný 
úcty, lásky a pochopení. Jejich manželství je i po padesáti le-

tech důkazem, že tam, kde se dva lidé vydávají na společ-
nou cestu životem opravdu z lásky, kde si vzájemně pomá-
hají, váží si a ctí jeden druhého, dokáže takové manželství 
vytvořit harmonické rodinné prostředí.

Zlatá svatba Karla a Dáši Uhlíkových

Manžele Uhlíkovy oddali místostarosta obvodu Ľubomír Košík 
(vlevo) a ceremoniářka Šárka Zubková (vpravo). Foto: Michael Kutty

DRŽÍME VYSOKÝ STANDARD

Pobočka Ostrava, Přívozská 12, 701 61, tel.: 596 133 318-20, fax: 596 133 317, ostrava@ozp.cz, 
Expozitura Opava, Dolní nám. 22, 746 01, tel./fax: 553 610 304, opava@ozp.cz

Naše 
služby vezmou 
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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
1., 8., 15., 22. a 29. 11. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY 
– pro příznivce společenského tance se skupinou DO-
MINO. Předprodej KD K-TRIO.
2. 11. v 19 hodin – SETKÁNÍ S KVĚTOU FIALO-
VOU – host Naďa Konvalinková. Pořad k jejímu život-
nímu jubileu. Dvě vynikající herečky a celoživotní ka-
marádky v naprosto uvolněné atmosféře vzpomínají na 
milé lidi a kolegy. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
6.–7. 11. – FESTIVAL PATCHWORKU – prodejní vý-
stava netradiční textilní techniky a odborné kurzy pro 
veřejnost.
9. 11. v 17.00 hodin – PSYCHOTERAPIE V KAŽDO-
DENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zkušeným terapeutem 
D. A. Červenkou určená všem, kteří si chtějí osvojit po-
stup řešení konfliktů a napětí, které ztrpčují lidem život, 
ale nejsou ještě psychickou poruchou vyžadující dlou-
hodobé léčení. Předprodej KD K-TRIO.
10. 11. v 19 hodin – NEZMAŘI. Koncert folkové kla-
siky, vícehlasné vokály za doprovodu akustických ná-
strojů. Za léta aktivního koncertován posbírali všechna 
ocenění, která se v tomto žánru udělují. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS.
12. 11. v 17.30 hodin – TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDI-
CÍNA A ČCHI KUNG. Přednáší Mgr. Marian Volan-
ský. Předprodej KD K-TRIO.
19. 11. v 17.00 hodin – CO ODHALÍ VAŠE VLASY. Typ 
vašeho metabolismu, jaká by měla být vaše strava a ži-
votospráva, které důležité látky vám chybí, zdravotní 
stav vašeho organismu. Přednáší: MUDr. Petr Blasch, 
konzultant a poradce firmy provádějící diagnostiku 
zdraví z vlasů. Předprodej KD K-TRIO.
21. 11. od 10.00 do 15.00 hodin – KRESLÍME PRO RA-
DOST. Seminářem vás provede Eva Lipinová. Automa-
tická kresba a její terapeutické účinky, mandaly a medi-
tace, rozbor kreseb. Předprodej KD K-TRIO.
24. 11. v 17.00 hodin – VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ. 
Pro zájemce od 14 let tříhodinový kurz výroby šperků 
z bižuterie a komponentů vyhotovíte si dva náhrdel-
níky a dvě soupravy náušnic, práce s lankem i řetízkem. 
Předprodej KD K-TRIO.
26. 11. v 17.30 hodin – CELOSTNÍ TERAPIE – SU JOK. 
Léčebná metoda vycházející s klasické čínské a korejské 
medicíny s vysokou účinností, vhodná i pro laickou ve-
řejnost. Umožňuje cíleně působit na jednotlivé orgány 
v těle bez použití léčebné chemie. Přednáší: Jiří Kruli-
kovský. Předprodej KD K-TRIO.

� Dětem
4. 11. v 16 hodin – BROUČKIÁDA – interaktivní pořad 
pro děti a rodiče, průvod světýlek, příprava broučků na 
zimu, před KD K-TRIO.
8. 11. v 10 hodin – O MLSNÉM MEDVÍDKOVI – lout-
ková pohádka pro nejmenší o medvídkovi Mišahí, který 
nerad loví ryby, ale rád mlsá… Předprodej KD K-TRIO.
15. 11. v 10 hodin – NA DIVOKÉM ZÁPADĚ. Minidis-
kotéka s Míšou Růžičkovou na poutavé písničky, sou-
těže a tanec pro děti i rodiče. Předprodej KD K-TRIO.
22. 11. v 10 hodin – KAM ČERT NEMŮŽE. Byl jed-
nou jeden pekař Vojta Rohlíček, hotové dobrotisko, ve 
dne spal a v noci pekl. Jednou si řekl dost a místo noč-
ního pečení šel k muzice, aby si našel nevěstu... Lout-
koherecká pohádka Divadýlka Mrak. Předprodej KD 
K-TRIO.
30. 11. v 17 hodin – VERNISÁŽ – MŮJ ZVÍŘECÍ KA-
MARÁD. 2. ročník výtvarné soutěže pro děti od 4 –12 
let na téma. Výtvarné práce budou vystaveny od 30. 11. 
do 18. 12. 2009 v Kulturním domě K-TRIO a od 11. 1. 
do 30. 1. 2010 ve výukovém centru ostravské ZOO. Vý-
tvarné práce v libovolné technice přĳímáme do 25. 11. 
2009 na recepci KD K-TRIO.

� Výstavy
HEDVÁBNÝ SVĚT – MALBA NA HEDVÁBÍ – Irena 
Egertová, Eva Vontorová
od 10. 11. KRAJINA – Jiří Pastor – výstava fotografií
BESKYDY – Michal Tvrdý – výstava fotografií
Pavel Szabo – SVĚT HOR – výstava fotografií – Restau-
race K-TRIO

� Vzdělávací kurzy a semináře 
6.–7. 11. od 9 do 16 hodin – ASTROLOGICKÝ TAROT. 
Výuka výkladu symbolonových karet, víkendový se-
minář s Mgr. Annou Kudelovou. Přes pochopení čtyř 
základních živlových podstat (ohně, vzduchu, země, 
vody) a dvanácti astrologických archetypů se s využi-
tím obrázkové karetní sady Symbolonu naučíte základ-
ním principům práce s kartami. Pro práci doporuču-
jeme vlastní karetní sadu Symbolonu. Předprodej KD 
K-TRIO.

� Komorní klub 
12. 11. v 18.30 hodin – CYKLUS KOMORNÍCH KON-
CERTŮ. Ostravské trio Ivan Hřebabetzký – housle, Jiří 
Hanousek – violoncello, Jiří Niedoba – klavír. Na pro-
gramu F. Schubert, B. Smetana, J. Brahms. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.00 hod.
19. 11. v 19 hodin – ELENA SONENSHINE & JO-
COSE JAZZ. Zvuku skupiny Jocose Jazz dominuje hlas 
výborné české jazzové zpěvačky Eleny Suchánkové-So-
nenshine, která studovala na proslulé Berklee College of 
Music v americkém Bostonu. Elena dnes už létá pravi-
delně zpívat do londýnských klubů. Repertoár obsahuje 
jak vlastní skladby včetně zajímavých jazzových úprav 
lidových písní, tak klasické standardy. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.00 hod.
26. 11. v 18 hodin – STEZKOU INDIÁNŮ ZA OSÍD-
LOVÁNÍM AMERIKY. Putování po stezce Natchez 
Trace a po stopách osídlování východní Ameriky s vi-
deoprojekcí Radima Ptáčka. Předprodej KD K-TRIO, 
OIS a v den akce na místě od 18.00 hod.

 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 vždy půl hodiny před začátkem prvního představení 
a poté nepřetržitě do 19.45 h.
Nabídka pondělních filmových představení za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč :
  2.11. 17.00 HANNAH MONTANA
  9.11. 17.00 2BOBULE
16.11. 17.30 PROTEKTOR
23.11. 15.00 AŤ ŽĲÍ RYTÍŘI!
30.11. 17.00 PAMĚTNICE
Od čtvrtka 29. 10. do středy 4. 11. v 19.30 hodin: HO-
DINU NEVÍŠ (ČR 2009). Příběh je inspirován nemoc-
ničními vraždami, mj. kauzou heparinového vraha. 
Kdo byl ten člověk, který přišel lidem pomáhat a místo 
toho si začal hrát na Boha? V hlavních rolích Václav Ji-
ráček a Stanislav Zindulka. Mládeži od 12 let, 95 minut. 
Vstupné 75 Kč.
V sobotu 31. 10. a neděli 1. 11. v 17.00 hodin: PIRÁTI 
NA VLNÁCH (VB/Německo 2009). Po Lásce nebeské při-
chází Plavba nebeská. Jeden z nejúspěšnějších a nejzá-
bavnějších scenáristů současnosti Richard Curtis umístil 
svou režĳní druhotinu na moře a obsadil do ní ty nej-
lepší britské komiky současnosti a ty nejlepší hudební 
kousky z šedesátých let minulého století. České titulky, 
mládeži od 12 let, 134 minut. Vstupné 75 Kč.
Ve čtvrtek 5. 11. v 19.30 hodin, od pátku 6. 11. do středy 
11. 11. v 17.00 a 19.30 hodin, od čtvrtka 12. 11. do ne-
děle 15. 11. v 19.30 hodin (mimo 14. 11.): 2BOBULE (ČR 
2009). Volné pokračování úspěšné komedie Bobule, kte-
rou vidělo v kinech přes 360 tisíc diváků a která se stala 
jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008. Pokračování 
komedie obohatí nové postavy v čele s Jiřím Kornem, Ji-
řím Krampolem, Janou Švandovou a dalšími. Pro Lubo-
míra Lipského, který znovu ztvární roli dědečka, jsou 
2Bobule filmovou rolí číslo 100! Opět budeme sledo-
vat trampoty dvojice kamarádů Honzy a Jirky, z nichž 
ten první se pouští jakožto vinař začátečník do vrchol-

ného umění slámového vína. Nejenže selhává, ale po 
nečekaném příchodu kumpána Jirky se jeho život ob-
rátí naruby. Jirkova slabost pro ženy se totiž zvrhla do-
slova v zápas o život. Důležitou roli hraje i poklidné 
a vstřícné prostředí moravských vinic… a Svatomartin-
ské. Mládeži přístupný, 93 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 13. 11. do středy 18. 11. v 17.30 hodin (mimo 
sobotu 14. 11.): PROTEKTOR (ČR 2009). Tragické udá-
losti po atentátu na Reinharda Heydricha jsou pozadím 
pro nový český film vyprávějící příběh manželské dvo-
jice, která v rámci válečného dramatu prožívá vlastní 
drama soukromé. Mládeži do 12 let nevhodný, 100 mi-
nut. Vstupné 85 Kč.
Od pondělí 16. 11. do středy 18. 11. v 19.30 hodin: NÁ-
HRADNÍCI (USA 2009). Někdo vraždí klony a na 
Bruci Willisovi je, aby zjistil kdo. Ve sci-fi thrilleru se po-
díváme do vzdálené budoucnosti, kdy život za zpoho-
dlnělé lidstvo žĳí náhrady. Všichni už odvykli pohybu 
v reálném světě, ale agent Greer, kterého Willis před-
stavuje, musí udělat vyjímku. Aby vyřešil první vraždy, 
ke kterým došlo po patnácti klidných letech, musí se 
znovu vydat do ulic. České titulky, od 12 let, 88 minut. 
Vstupné 85 Kč.
Od soboty 21. 11. do pondělí 23. 11. v 17.00 hodin: 
BOŽSKÝ (Francie/Itálie 2008). Když se v Itálii setkávají 
politici s mafií… Klidný, lstivý, záhadný, božský Giu-
lio Andreo
i je synonymem moci Itálie posledních čty-
řiceti let. Sedminásobný premiér vlády, mocný jako sa-
motný BŮH, se nebojí nikoho a ničeho. Spokojenost je 
pro něho MOC, se kterou má symbiotický vztah. Vo-
lební boje, teroristické útoky, pomlouvačná obvinění, 
tím vším je BOŽSKÝ neposkvrněn. Až do chvíle, než 
mu vyhlásí válku nejsilnější protimoc v Itálii – MAFIE. 
Režie: Paolo Sorrentino. České titulky, od 12 let, 117 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od soboty 21. 11. do pondělí 23. 11. v 19.30 hodin: DIS-
TRICT 9 (USA 2009). Před více než dvaceti lety došlo 
k prvnímu kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem. 
Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní planety. Stvo-
ření byla ubytována v nouzových domovech v jiho-
africkém Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého 
světa dohadovaly, co a jak dál… České titulky, ml. ne-
přístupný. Vstupné 75 Kč.
Od úterý 24. 11. do středy 25. 11. v 19.30 hodin: BRA-
TŘI BLOOMOVI (USA 2008). Stephen a Bloom jsou 
dva bratři, kteří jsou od dětství odkázáni na sebe na-
vzájem. S morálkou si hlavu nelámou a postupně se vy-
pracovali na špičkově mezinárodní podvodníky. Jeden 
z nich ale hodlá s rafinovanými triky skončit a žít ko-
nečně život po svém. Souhlasí s posledním podvodem 
a vetře se do života Penelope, výstřední bohaté dědičky, 
aby ji doprovázel na cestách po světě. Dobrodružná kri-
minální komedie má skvělé herecké obsazení (Adrien 
Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo aj.). České titulky, 
ml. přístupný, 113 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 26. 11. do pátku 27. 11. v 19.30 hodin: DAFT 
PUNK´S ELECTROMA (Francie/USA 2006). Experi-
mentální celovečerní film jedné z nejslavnějších elek-
tronických kapel DAFT PUNK! Dech beroucí kamera, 
inovativní technika snímání a zejména urputné hledání 
lidskosti v dnešní společnosti v hudebním filmu beze 
slov. Mládeži přístupný, 74 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 27. 11. do neděle 29. 11. v 17.00 hodin: JULIE 
A JULIA (USA 2009). Julia Child (Meryl Streep) byla po-
věstná kuchařka v šedesátých letech. Julie Powell (Amy 
Adams) je třicetiletá administrativní pracovnice z Que-
ens, žĳící v současnosti. Co tyhle dvě spojuje ? Klasická 
kuchařka”Mastering the Art of French Cooking” s 524 
recepty, kterou Julia Child kdysi sepsala, a mladá Julie 
je nyní hodlá všechny během jednoho roku zrealizovat. 
Specialistka na romantické komedie Nora Ephron nato-
čila tento příběh podle skutečné události a seznámí nás 
s dvojicí žen, které rozdělovaly čas a místo, ale spojo-
valo správné dávkování vášně, odvahy a kuchyňských 
ingrediencí. České titulky, ml. přístupný, 123 minut. 
Vstupné 80 Kč.
V sobotu 28. 11. a neděli 29. 11. v 19.30 hodin: ŽENY 
MÉHO MUŽE (SR/ČR/Maďarsko 2009). Stín jiných žen 
zastínil hvězdu jejich lásky. Drama je výpovědí o životě 
ve středoevroské metropoli, z které se v důsledku unáh-
leného životního stylu vytrácí lidskost a duchovní hod-
noty. V hlavních rolích Zdena Studénková, Martin Stro-
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pnický, Vladimír Dlouhý, Táňa Pauhofová aj. Mládeži 
do 12 let nevhodný, 82 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 30. 11. do středy 2. 12. v 17.00 hodin PA-
MĚTNICE (ČR 2009). Poetická komedie o nepochybně 
posledním školním sraze je filmem nejenom o po-
mstě, ale také o životě dnešních seniorů, o jejich vzta-
zích s rodinou a mezi generacemi.. V hlavních rolích 
Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Antonie Heger-
líková,Vladimír Brabec, Zita Kabátová, Pavel Zední-
ček, Josef Zíma, Libuše Havelková, Květa Fialová, Jo-
sef Somr, Stanislav Zindulka a řada dalších českých 
hereckých osobností. Mládeži přístupný, 100 minut. 
Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 30. 11. do středy 2. 12. v 19.30 hodin: 2BO-
BULE (ČR 2009). Pokračování úspěšné komedie z pro-
středí jihomoravských vinic. Mládeži přístupný, 93 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V sobotu 31. 10. a neděli 1. 11. v 15.00 hodin, od pon-
dělí 2. 11. do středy 4. 11. v 17.00 hodin: HANNAH 
MONTANA (USA 2009). Miley Stewart se snaží stí-
hat školu, přátelé a ještě svou tajnou identitu-popovou 
hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany 
hrozí tím, že ovládne celý její život, je ochotna to pod-
stoupit. Její otec ji proto odveze do Crowley Corners 
v Tennessee, aby poznala skutečný život. České znění, 
102 minut. Vstupné 75 Kč.
V sobotu 7. 11. a neděli 8. 11. v 15.00 hodin: PEKLO 
S PRINCEZNOU (ČR 2008). Divácky úspěšná filmová 
pohádka o princezně Anetě (T. Voříšková), která se ne-
chce vdávat. 90 minut. Vstupné 65 Kč
Od neděle 15. 11. do úterý 17. 11. v 15.00 hodin: 
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH (USA 
2009). Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta 
jsou zpátky! Po úspěchu prvního dílu opět uvidíme 
Sama, Mikaelu, ale i “hodné”Autoboty a “zlé” Decep-
tikony. České znění, ml. přístupný, akční sci-fi/147 mi-
nut. Vstupné 70 Kč.
Od soboty 21. 11. do pondělí 23. 11. v 15.00 hodin, od 
úterý 24. 11. do středy 25. 11. v 17.00 hodin: AŤ ŽĲÍ RY-
TÍŘI! (ČR 2009). Tak trochu jiný středověk v nové dob-
rodružné komedii pro děti od režiséra filmů Rafťáci 
a Snowboarďáci Karla Janáka. V hlavních rolích Da-
vid Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, 
Martin Písařík a další, 109 minut. Vstupné 65 Kč.
V sobotu 28. 11. a neděli 29. 11. v 15.00 hodin: G-
-FORCE (USA 2009). Dobrodružná komedie o posled-
ních úspěších tajného vládního programu pro výcvik 
špionážních zvířat. Hrdiny jsou morčata, vybavena nej-
modernější špionážní technikou, která během filmu 
zjistí, že mají osud světa ve svých “packách”. České 
znění, 89 minut. Vstupné 75 Kč.

POHÁDKOVÁ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ KAŽDOU 
NEDĚLI OD 10.00 HODIN
Nabízíme filmové projekce klasických večerníčkových 
českých pohádek za jednotné vstupné 30 Kč s možností 
uplatnění rodinné slevy.
  1. 11. Čertovské pohádky (ČR film. pásmo)
  8. 11. Káťa a Škubánek (ČR film. pásmo)
15. 11. Krtek a orel (ČR film. pásmo)
22. 11. Kam čert nemůže – divadelní představení, 

vstupné 40 Kč
29. 11. Půlnoční příhoda (ČR – film. pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 11. 11. v 10.00 hodin: VZHŮRU DO OBLAK 
(animovaná pohádka). Informace, rezervace – tel. 
596 751 713.

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Francouzský podzim ve filmovém klubu
Čtvrtek 5. 11. v 17.30 hodin: 35 PANÁKŮ RUMU (Fran-
cie 2009). Režie Claire Denis, 100 minut, vstupné 70 Kč. 
Melancholický vdovec Lionel, jeho dcera Jo a jejich 
vztah – to je ústřední téma artového filmu nejuznáva-
nější francouzské režisérky současnosti. Snímek se ode-
hrává na pařížském předměstí a zazní v něm podma-
nivá hudba skupiny Tindersticks.
Čtvrtek 12. 11. v 17.30 hodin: LOUISE A MICHEL 
(Francie 2008). Režie Gustave Kervern a Benoit Delé-
pine, 94 minut, vstupné 70 Kč. Jít na pracák nebo za-
bít šéfa? Černočerná komedie o finanční krizi. San Se-

bastian 2008 – cena za nejlepší scénář. Sundance 2009 – 
Zvláštní cena poroty za originalitu.
Čtvrtek 19. 11. v 17.30 hodin: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (Fran-
cie 2008). Režie Arnaud Desplechin, 143 minut, vstupné 
65 Kč. K rodičům na návštěvu přĳíždějí jejich již dospělé 
děti, aby zde všichni společně se svými rodinami osla-
vili vánoční svátky. Pod vlivem matčiny nemoci spojené 
s hledáním vhodného dárce kostní dřeně ožívají vzá-
jemné ambivalence, rodinná tajemství i tragédie. Tragi-
komedie s Catherine Deneuveovou v hlavní roli.
Čtvrtek 26. 11. v 17.30 hodin: RICKY (Francie 2008). Re-
žie Francois Ozon, 90 minut, vstupné 70 Kč. Setkání 
dvou obyčejných lidí dá vzniknout magickému citu – 
lásce. Z té se narodí neobyčejné dítě Ricky. Žánrový mix 
slavného režiséra a scenáristy v sobě nese prvky sociál-
ního dramatu, tajemna, flirtuje se sci-fi, aby pak přes ko-
mediální odstín dospěl k téměř pohádkovému finále.

 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
11. 11. v 19.00 – CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – divácký 
hit, v němž hrají Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Petra 
Bartošová/Klára Cibulková a další.
13. 11. v 19.00 – HROBKA S VYHLÍDKOU – detektivní 
komedie v podání Divadla U Lípy.
25. 11. v 17.00 a 20.00 – BESÍDKA 2009 – nová Besídka 
Divadla Sklep s Davidem Vávrou, Milanem Šteindle-
rem, Lenkou Vychodilovou, Jiřím Burdou a dalšími.

� Koncerty
6. 11. v 19.00 – FOLK A COUNTRY V AKORDU. V po-
řadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak v rytmu dálek 
s legendárním Kapitánem Kidem alias Jaroslavem Ve-
linským – trampským písničkářem a spisovatelem.
7. 11. v 19.00 – SKIBLU (muzicirování a kravál všeho 
druhu) a QZH Blues Band (rock, blues i funky do-
kupy).

� Společenská zábava
3. 11. v 15.00 – SENIOR KLUB V AKORDU. Návštěva 
Anglie očima Danuše Barnetové. K poslechu a tanci 
hraje Petr Prášek, vstup zdarma.
11. 11. v 10.00 – AKTIVNÍ SENIOR – Senioři v pohodě 
– cyklus přednášek a zájmových činností, téma: Zneuží-
vání vztahů. Ostrava!!!
29. 11. – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU pod 
patronací starosty Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. 
Karla Sibinského, od 14 h vánoční jarmark, odpoledne 
plné koled a vánočních zvyků, ojedinělé vystoupení go-
spelového souboru a skvělých muzikantů Keep smiling 
a BG styl, 16.15 rozsvícení vánočního stromu a donese-
ných světýlek.

� Klub
19. 11. v 17.00 – DÁMY, NA KAFÍČKO – autorský po-
řad Vlaďky Dohnalové. Krásná po celý rok – módní pře-
hlídka Mgr. Marian Volanský s ČCHI KUNG k upev-
nění zdraví.
24. 11. v 17.00 – FLORIDA – SLUNEČNÁ ZEMĚ – di-
ashow Radima Ptáčka. Vstup zdarma. Klubová akce 
k 50. výročí Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh.

� Dětem
5. 11. v 10.00 – O KRAKONOŠOVI. Pohádkový příběh 
o pyšné a lakomé pekařce Jíře a o tom, jak ji Krakonoš 
napraví. Pořad je určen pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.
11. 11. v 10.00 – HODINA ZPĚVU S NEZMARY. 
Špička mezi folkovými kapelami vytvořila skvělý pro-
gram pro děti, doporučeno ZŠ.
22. 11. v 10.00 – JAK SI KÁČA PORADILA ČERTEM. 
Pohádka O čertíkovi nezbedníkovi, který zlobil tak 
dlouho, až ho Lucifer poslal ke Káče na převýchovu.

� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové • Orientální tanec 
– škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga – pro dospělé • Re-
laxační cvičení v dopoledních hodinách.

� Pro ženy
Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling • Ranní cvi-

čení – středy v 7.15, směs posilovacích cviků • Step – za-
čátečníci i pokročilí • Salsa (pro začátečníky i pokročilé) 
• Taneční aerobik.

� Pro děti
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro dívky – od 9–
12 let • Barevné cvičení pro děti 4–6 let • Rytmika pro 
děti od 7 let • Taneční škola Dětičky.

� Hudební kurzy pro děti
Výuka – zobcová flétna, klavír, keyboard a country ky-
tara (kurzovné 1500 vč. hudební nauky za pololetí).

� Jazykové kurzy
Angličtina všech stupňů • Španělština (začátečníci 
a mírně pokročilí) • Francouzština – pro začátečníky 
• Cena ročního kurzu 3000 Kč • Angličtina pro seniory 
(cena 900 Kč).

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
2. 11. – EKOATELIÉR – HALLOWEENSKÁ DÍLNA – 
dýně, strašidla, masky – ekologické tvoření a zábavná 
přírodovědná laboratoř – od 15 do 17 h, cena 30 Kč/
osobu.
7. 11. – TVOŘIVÁ SOBOTA – výtvarný workshop – ad-
ventní keramická dílna, malování na hedvábí, točení na 
hrnčířském kruhu, smaltování, ketlování, batika – cena 
od 200 Kč/kurz.
12. 11. – MARTINOVY LUCERNY – od 14–17 h vý-
tvarná dílna pro děti i rodiče – výroba netradičních a ori-
ginálních lampionů – cena 30 Kč/osobu, od 17 hodin – 
lampionový průvod pro veřejnost – vstup zdarma.
14. 11. – VOLEJBALOVÝ TURNAJ – pro veřejnost – 
8–18 h.
18. 11. – SLAVNOSTI PADAJÍCÍHO LISTÍ – pobočka 
Dubina, J. Matuška 26A, prezentace volnočasových ak-
tivit, od 15 hodin.
21. 11. – VÝROČNÍ KONCERT MDFS HOLÚBEK – 15 
let od založení souboru – 17 h, sál KD K-TRIO, srdečně 
zveme všechny příznivce souboru Holúbek!!!
26. 11. – SE SVĚTÝLKEM DO POHÁDKY – pobočka 
Dubina, J. Matuška 26A, lampionový průvod pro 
nejmenší a jejich rodiče s pohádkovým soutěžením, od 
14 do 18 h.
28. 11. PAFORTA – soutěžní přehlídka scénického 
a orientálního tance a parketových formací – sál DK 
AKORD.

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
6.–7. 11. v 19 hod. – MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FREE-
STYLE MOTOCROSS. ČEZ ARÉNA.
13. 11. v 16.30 hod. – FC VÍTKOVICE – FK VIKTORIA 
ŽIŽKOV. Městský stadion.
14. 11. v 17 hod. – MEGAKONCERT RÁDIA ČAS. 
ČEZ ARÉNA.
15. 11. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC EA-
TON PARDUBICE. ČEZ ARÉNA.
17. 11. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
PSG ZLÍN. ČEZ ARÉNA.
24. 11. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
SPARTA PRAHA. ČEZ ARÉNA.
28. 11. ve 14 a 18 hod. – BOŘEK STAVITEL LIVE. ČEZ 
ARÉNA.
29. 11. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC PL-
ZEŇ. ČEZ ARÉNA.

Veřejné bruslení (multifunkční hala):
středy 16.00–17.00 hod.
soboty 16.00–17.00 hod.
neděle 16.00–17.00 hod.

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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� DPS Korýtko hledá dobrovolníky
Domov pro seniory (DPS) Korýtko 
hledá dobrovolníky pro práci ve svém 
zařízení. Ty, kteří mají zájem oboha-
tit sebe i druhé a věří, že pomoc může 
mít podobu zábavy, vzájemného obo-
hacování a podporování mezigenerač-
ních vztahů. Nabízí šanci lidem evi-
dovaným na Úřadu práce, jak získat 
kvalitní reference pro budoucí pracov-
ní uplatnění. DPS Korýtko dále hledá 
aktivní seniory, studenty, maminky na 
mateřské dovolené, kteří chtějí vyu-
žít svůj volný čas. Záměrem je umož-
nit seniorům prožít příjemné chvíle ve 
společnosti někoho, kdo dokáže proje-
vit porozumění a vyslechnout. Zájem-
ci se mohou hlásit přímo v DPS Korýt-
ko, Petruškova 6, Ostrava-Zábřeh, kde 
8. listopadu ve 14 hodin proběhne in-
formativní schůzka k dobrovolnictví. 
Bližší informace sdělí p. Šindlerová na 
tel. čísle 596 761 683.

KrátceCzech POINT: Novinkami jsou datové 
schránky a autorizovaná konverze
Český Podací Ověřovací Informační Ná-
rodní Terminál, tedy Czech POINT, je pro-
jektem, který by měl zredukovat přílišnou 
byrokracii ve vztahu občan – veřejná sprá-
va. V současnosti kontaktní místa na Úřa-
du městského obvodu Ostrava-Jih v rámci 
Czech POINTu poskytují tyto služby:
• ověřené výstupy z živnostenského a ob-

chodního rejstříku
• ověřené výstupy z katastru nemovitostí
• ověřené výstupy z rejstříku trestů
• ověřené výstupy z bodového hodnocení 

osoby
• ověřené výstupy ze seznamu kvalifiko-

vaných dodavatelů
• registr účastníků provozu modulu auto-

vraků ISOH (Modul Autovraky Informač-
ní Systém Odpadového Hospodářství)

• registr živnostenského podnikání – po-
dání pro právnické osoby

• registr živnostenského podnikání – po-
dání pro fyzické osoby

• ověřené výstupy z insolvečního rejstříku
• žádost, aby datová schránka plnila/nepl-

nila funkci orgánů veřejné moci
• zřízení datové schránky
• zneplatnění přístupových údajů pověře-

né osoby (zrušení osoby)
• znepřístupnění datové schránky, která 

byla zřízena na žádost
• zneplatnění přístupových údajů a vydá-

ní nových
• přidání pověřené osoby k přístupu do 

datové schránky
• opětovné zpřístupnění datové schránky, 

která byla zřízena na žádost
• autorizovaná konverze z listinné do elek-

tronické podoby dokumentu
• autorizovaná konverze z elektronické do 

listinné podoby dokumentu
• ověření provedení autorizované konverze
Bližší informace včetně ceníku jednotlivých 
služeb lze získat na webových stránkách 
www.ovajih.cz. (kut)



15

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Premiérové Svatováclavské slavnosti 
piva se těšily obrovskému zájmu

Zámek v Zábřehu se v neděli 27. a v pon-
dělí 28. září stal dějištěm velké degus-
tační přehlídky piva – Svatováclavských 
slavností piva s mottem: České pivo žije. 
Ve výjimečném prostředí zámeckého 
areálu a jeho okolí na ploše 10 000 m2 

představilo svou produkci patnáct re-
gionálních minipivovarů. Akci, která se 
konala pod patronací starosty obvodu 
Karla Sibinského, uspořádaly příspěvko-
vá organizace Kulturní zařízení Ostrava-
-Jih (KZOJ) a Zámek Zábřeh.

Akci slavnostně zahájili patron pivovar-
níků a starosta obvodu Karel Sibinský 
příjezdem na koních a společně narazi-
li první soudek piva. „Počtem obyvatel 
je náš obvod v podstatě pátým největ-
ším městem v republice. Proto se v po-
slední době snažíme, aby se kultura v na-
šem obvodu zlepšila. Lidem je zapotřebí 
nabídnout něco, co má vyšší úroveň. Vě-
řím, že tato akce získá tradici, zábřežský 
zámeček má v tomto naprosto výjimečné 
postavení,“ uvedl Sibinský.
Návštěvnost Svatováclavských pivních 
slavností i vzhledem k nádhernému slu-
nečnému počasí předčila i ta nejoptimis-
tičtější očekávání, po oba dny se akce zú-
častnilo odhadem na osm tisícovek lidí. 
Čepovalo se třicet druhů piv z patnácti 
minipivovarů. Ze zajímavých názvů zna-
ček uveďme např. Grošák, Klaďas, Uhlo, 
Chachárek, Valášek nebo Qásek, točila se 
netradiční piva jako višňové, borůvkové 
nebo konopné. Šlo o premiérovou „pivní“ 
akci v republice, kdy se pivo čepovalo do 
sklenice. Souvisí to s úrovní kultury kon-
zumace tohoto moku. Každý návštěvník 
si zakoupil degustační sklenici za třicet 
korun, se kterou mohl obcházet jednotlivé 

stánky. Poté ji buď vrátil, nebo si ji pone-
chal jako suvenýr. Do sklenice se čepovalo 
malé pivo, třetinka stála dvacet korun.
Vrchní sládek zábřežského zámeckého 
pivovaru Tomáš Hub připravil pro dvou-
denní akci v pořadí už třináctý pivní spe-
ciál – třináctistupňový medovo-šípkový 
polotmavý ležák, který se těšil značné ob-
libě milovníků zlatavého moku. „Chtěli 
jsme znovu uvařit výjimečné pivo, které 
tady ještě nebylo. Významnými surovi-
nami pro jeho přípravu bylo čtyřicet ki-
logramů lučního medu z Jeseníků a les-
ního medu z Beskyd a k tomu přídavek 
pozdně letních bylin šípku. Várka tisíc lit-
rů moku prošla na spilce spodním kvaše-
ním za použití speciálního druhu kvasnic 
s dobou zrání čtyřiceti dnů. Zaujme svou 
téměř rubínovou barvou, bohatou pěni-
vostí, plnou chutí na patře s dlouhým, 
příjemným dozníváním.“ 
„Pípami proteklo za dva dny přes třiadva-
cet tisíc třetinek kvasnicového piva. Největ-
ší zájem byl o osmnáctistupňový unikátní 
speciál Slezan z minipivovaru Leskovec 
na Opavsku, šestnáctistupňové višňové 
pivo z minipivovaru Valášek ze Vsetína 
a naši zámeckou medovo-šípkovou, polot-
mavou třináctku,“ uvedl vrchní sládek Zá-
meckého minipivovaru Tomáš Hub. 
Rozhodně šlo o nejzajímavější pivní akci 
v Ostravě. Ulice, kde se čepovalo, nes-

la dočasně název Pivní. „Svatováclav-
ské slavnosti piva, které propojují kultu-
ru s gastronomií, chápeme současně jako 
podporu drobného podnikání, a proto 
jsme velice rádi přĳali nabídnutou roli 
partnera,“ uzavřel starosta nejlidnatější-
ho ostravského obvodu Karel Sibinský.

Text a foto: Michael Ku�y
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Rekvalifi kace Kurzy
Semináře Pomaturitní studium

(účetnictví, mzdy, daně, IT, marketing, management)

Garance nejnižší ceny na trhu.
Skupiny maximálně do 10 lidí.
Volejte: +420 774 704 346

www.vzdelavani-kurzy.cz

Centrum odborného vzdělávání
„nejlepší cesta jak se vzdělávat“
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