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Městský obvod Ostrava-Jih se letos na 
podzim zúčastní Dnů evropského part-
nerství Ostrava – Košice – Budapešť. 
Jedná se o projekt přeshraniční spolu-
práce, jehož úvodní část se v prvním zá-
řijovém týdnu uskuteční v Košicích.

O podrobnostech informoval starosta 
městské části Košice-Západ Pavol Muta-
fov, který na dva dny zavítal do Ostravy. 
Za maďarskou stranu se projektu zúčastní 
osmý budapešťský obvod Józsefváros.
„Projekt by měl být rozdělen do tří etap, 
v první bude obecné představení všech 
tří partnerských měst, druhá je zaměře-
na na školství a kulturu a třetí na seni-
ory,“ uvedl Mutafov. Během týdenního 
programu v Košicích vystoupí starosto-

vé všech tří stran s příspěvkem na téma 
Partnerství městských částí a perspekti-
vy spolupráce. Následovat bude výstava 
o životě v partnerských městských čás-
tech v minulosti a dnes a vystoupení kul-
turních souborů. Dalšími body programu 

jsou prohlídka městské části Košice-Zá-
pad, diskuse na téma Společný život ve 
společné Evropě za účasti poslanců Ev-
ropského parlamentu, dále výlet do To-
kaje nebo Vysokých Tater, návštěva US 
Steel Košice, soutěžní vědomostní dopo-
ledne zástupců základních škol, sportov-
ně-zábavné odpoledne či setkání zástup-
ců seniorských klubů.
Dny evropského partnerství Ostrava – 
Košice – Budapešť jsou jedním z výsled-
ků dohody o vzájemné spolupráci, kte-
rou zástupci české a slovenské strany 
podepsali v prosinci roku 2008 na radnici 
městské části Košice-Západ.
„Cílem spolupráce bude vzájemná výměna 
informací přispívajících k hlubšímu pozná-
ní života obyvatel obou měst,“ uvedl sta-
rosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský. (kut)

Obvod se zapojí do Dnů evropského 
partnerství Ostrava – Košice – Budapešť

INZERCE

Zastupitelé schválili do-
tace. Zastupitelstvo MO 
Ostrava-Jih na svém únoro-
vém řádném zasedání schvá-
lilo poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory – účelových 
dotací v oblasti školství, kul-
tury, sportu, prevence krimi-

nality a volného času dětí a mládeže pro letošní rok. Celkem bylo 
posuzováno 162 žádostí, zastupitelé nejlidnatějšího ostravského ob-
vodu nakonec schválili částku 1200 tisíc korun. Účelové dotace bu-
dou poskytnuty také sedmadvaceti organizacím v oblasti sociální 
péče, mezi které bude rozděleno 300 tisíc korun. Jednání se poprvé 
konalo v nových prostorách nadstavbové části hlavní radniční bu-
dovy. Přišlo se na něj podívat i několik desítek občanů. (kut)

Fotografická soutěž:
Městský obvod Ostrava-Jih mýma očima
Mediální komise při Radě městského obvodu Ostrava-Jih vy-
hlašuje fotografickou soutěž na téma: Městský obvod Ostra-
va-Jih mýma očima. Popusťte uzdu své fantazii, experimen-
tujte. Foťte městský obvod Ostrava-Jih, jak ho vidíte. Veselý, 
smutný, zábavný, nudný nebo jaký byste si ho představovali. 
Soutěž probíhá od 1. března do 16. května 2010 a účastnit se 
jí mohou občané městského obvodu. Maximální počet přihlá-
šených snímků jednoho účastníka je pět soutěžních fotografií 
(černobílé nebo barevné). Jedna fotografie nesmí přesáhnout 
velikost 2 MB a musí být pořízena autorem. Fotografie zasílej-
te na e-mailovou adresu: fotojih@seznam.cz. K fotografii při-
pište jméno a adresu, popis a název fotografie. Pravidla soutě-
že najdete na webových stránkách www.ovajih.cz. (kut)

Starosta Mutafov si během návštěvy 
prohlédl i ZŠ Provaznická. Foto: Michael Kutty
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Vážení spoluobča-
né, milí čtenáři,

právě se vám dosta-
lo do rukou březno-
vé číslo Jižních lis-
tů. Také na počátku 
jara jsme se pro vás 
snažili vybrat zají-
mavá témata.

K nástupu nového ročního období už 
neodmyslitelně patří jarní úklid. Letos 
jsme s ním v ulicích obvodu začali už 
v únoru, kdy po dlouhé době roztál sníh. 
Od začátku dubna bude následovat tzv. 
rajónové čištění, konkrétní rozpis lokalit 
najdete na straně sedm.

Zajímavé je také zapojení našeho měst-
ského obvodu do Dnů evropského part-
nerství Ostrava – Košice – Budapešť. 
Více si můžete přečíst na vedlejší strán-
ce. Mnozí z vás jistě uvítají možnost 
bezplatného připojení na internet. Kon-
krétní rozmístění WiFi hotspotů najdete 
v mapce na následující straně.

Přinášíme i články týkající se realizova-
ných evropských projektů na základních 
školách, informace pro seniory a spous-
tu dalších zajímavostí o akcích, které už 
proběhly, nebo pozvání na ty, které se 
teprve chystají. 

Dostávám od vás spoustu dopisů, ve 
kterých píšete, co vás trápí, ale zasíláte 
i náměty, co, kde a jak změnit nebo vy-
lepšit. Už poněkolikáté na tomto místě 
bych vás chtěl požádat o jednu věc. Po-
kud se jedná o stížnosti, uvítám, když se 
pod svůj podnět podepíšete. Bez účasti 
stěžovatele se totiž jen obtížně řeší. Ne-
hledě na to, že nemám komu odpově-
dět, což dělám nerad. V poslední době 
jsem dostal pár podepsaných i nepode-
psaných textů na téma zrušené pošty na 
Jugoslávské ulici v Zábřehu. Chci zdů-
raznit, že jsem to nebyl já, kdo občanům 
zrušil poštu. Objekt totiž nepatří městu 
ani našemu obvodu a vlastník si v něm 
může provozovat, co uzná za vhodné. 
Naopak jsem se postaral o to, že poštu 
občané budou mít hned přes cestu, v ob-
jektu bývalé Delvity. Pokud si některý 
z pisatelů myslí, že starosta může ovliv-
nit počet okének na pobočkách pošty, 
pak zřejmě žĳe na jiné planetě.

Vážení čtenáři, závěrem vám přeji pří-
jemné čtení našeho radničního zpravo-
daje a hezky prožité jaro.

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 

Recepce DPS Korýtko v novém

...Slavnostní otevření vstupní části areálu se usku-
tečnilo ve středu 3. března za účasti zástupců statu-
tárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-
-Jih a pochopitelně i samotných klientů domova. Pro 
všechny byl připraven bohatý a zajímavý kulturní 
program. DPS Korýtko poskytuje služby seniorům už 
pětadvacet let. Během této doby se prostředí i pod-
mínky pro nejstarší spoluobčany stále vylepšují...

11

Free WiFi zóny jsou skutečností

...Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci se spo-
lečností Ovanet dokončil první etapu výstavby tzv. 
HOT SPOT – zóny volného internetu (Internet Free 
Zone), a to v lokalitách Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, 
Zábřeh a Výškovice. V měsíci březnu byla spuštěna 
podstatná část WiFi zón...

4

Gymnázium slaví pětadvacátiny

...Ve škole jsou pyšní na sportovní víceúčelový areál, 
který veřejnosti slouží od podzimu roku 2007. Stavbu 
realizovaly Magistrát města Ostravy a Úřad městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. Už v letošním roce začne další 
rozsáhlá investice - rekonstrukce přilehlého domova 
mládeže...

10

Eurokurzy lyžování a snowboardingu

...Stávající projekt je rozšířen o snowboardový kurz 
a je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Te-
oretická probíhá v tělocvičnách ZŠ pod vedením 
instruktorů z lyžařské školy, praktická v lyžařských 
areálech v Bílé v Beskydech a ve SKI areálu ve Veľké 
Rači na Slovensku...

9
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Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci se 
společností Ovanet dokončil první etapu vý-
stavby tzv. HOT SPOT – zóny volného in-
ternetu (Internet Free Zone) a to v lokali-
tách Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Zábřeh 
a Výškovice. V měsíci březnu byla spuště-
na podstatná část WiFi zón. „V plánu máme 

další dvě až tři etapy tak, aby došlo k co největšímu pokrytí ob-
vodu,“ uvedl místostarosta Radim Miklas a dodal: „Věřím, že 
občané možnost bezplatného připojení na internet v lokalitách 
volnočasových aktivit, na zastávkách MHD i jinde ocení a vyu-
žĳí. Dnes má tuto možnost připojení většina mobilních komu-
nikačních zařízení, jako jsou mobilní 
telefony, PDA, notebooky a podob-
ně,“ řekl Radim Miklas, iniciátor celé-
ho projektu. (kut)

Free WiFi zóny na 
Jihu jsou skutečností

INZERCE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVAJIH
vyhlašuje v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 sb., o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisích

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na místo ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka,

Klegova 27, příspěvkové organizace
Požadavky: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pe-
dagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů v platném znění, znalost školské le-
gislativy, manažerské, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální 
bezúhonnost.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo naroze-
ní, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, datum 
a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno připojit: strukturovaný profesní životopis s údaji o od-
borných znalostech a dovednostech, ověřené kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání (diplom i vysvědčení), koncepci rozvoje příspěvkové organizace 
(max. 5 stran strojopisu), doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posled-
ním zaměstnavatelem, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonáváné 
funkci, čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu 
s § 3 odst. 1 písm. a) zákona 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, úředně ověřený 
doklad o absolvování studia pro ředitele školy v rámci dalšího vzdělávávní 
pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení 
do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele školy.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2010.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kom-
pletními doklady a opatřené vlastnoručním podpisem uchazeče. 

Přihlášky posílejte do 30. 4. 2010 na adresu: Statutární město Ostrava, 
Městský obvod Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury, Horní 3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka. Obálku označte slovy „Konkurzní řízení – neotvírat”.

� Ostravský POM POM se vydařil
Středisko volného času Ostra-
va-Zábřeh uspořádalo v DK 
Akord už třetí ročník oblíbené 
mezinárodní soutěže roztles-
kávaček s názvem Ostravský 
POM POM. Roztleskávačky 
soutěžily ve třech věkových 
kategoriích a pěti disciplínách, 
každou kategorii hodnotila 
tříčlenná odborná porota. Cel-
kem se soutěže zúčastnilo 611 
dětí, které reprezentovaly 21 

klubů. Akci sledovaly na tři 
stovky spokojených diváků.
� Dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů 
(SDH) Ostrava-Zábřeh zve 
na Dětský karneval, který se 
uskuteční 24. dubna v 15 ho-
din v prostorách restaurace 
Hastrman na Dolní ulici 30 
(naproti ČEZ Arény). Na se-
tkání se těší šašci, klauni a čle-
nové SDH Zábřeh. Vstupné je 
dobrovolné.

Krátce
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Pasování prvňáčků. Druhou březnovou 
středu se v knihovně KD K-TRIO už po-
čtvrté uskutečnilo pasování prvňáčků do 
Řádu čtenářského. Nové čtenáře pasoval 
místostarosta Jiří Voloch. Každý žák, kte-
rý se v týdnu od 8. do 12. března přihlásil 
do knihovny alespoň v doprovodu jedno-
ho z rodičů, byl na jeden rok zaregistro-
ván zdarma. Akce se konala v rámci Týd-
ne prvňáčků, který každoročně v březnu 
připravují pobočky Knihovny města Os-
travy. Text a foto: Michael Ku�y

Rozmístění semimobilních sběren na 
nebezpečný a velkoobjemový odpad
Duben – ul. Svazácká (parkoviště u stadionu)

Květen – ul. Petruškova 14 (velkoplošné par-
koviště)

Červen – ul. Výškovická (parkoviště u býva-
lé Delvity)

Červenec – ul. Dr. Martínka 19 (velkoplošné 
parkoviště, u autobusové zastávky)

Srpen – ul. Pavlovova (u sběrny)

Září – ul. A. Poledníka (velkoplošné parkoviště)

Říjen – ul. Staňkova 4 (velkoplošné parkoviště)

Ve středu 21. dubna proběhne v Kultur-
ním domě K-TRIO vyvrcholení dalšího 
ročníku soutěžního festivalu COMP-OST. 
Celorepubliková festivalová soutěž se za-
měřením na webové prezentace, multi-
mediální projekty pro vyučovací předmě-
ty a multimediální projekty na téma „Jak 
to vidím já“ byla vyhlášena v listopadu 
2009. Žáci a studenti soutěžili ve čtyřech 
věkových kategoriích. Odborná poro-
ta ocenila široký záběr a tématickou růz-
norodost přihlášených projektů i technic-
kou vyspělost zpracování. Na slavnostní 
vyhlášení přĳedou mladí autoři z celé re-
publiky. Organizátoři pro ně připravili 
setkání s profesionály z praxe, na kterých 
bude prostor pro předávání zkušeností 
i výměnu názorů. Multimediální projek-

ty budou promítány během festivalového 
dne při předání cen autorům vítězných 
projektů.
V rámci festivalového dne jsou pro žáky 
a studenty druhého stupně základních 
a středních škol připraveny zajímavé in-
teraktivní PC workshopy, které připravi-
li studenti a pedagogové SŠ teleinforma-
tiky a SPŠ elektrotechniky a informatiky. 
Na těchto workshopech se dozví řadu za-
jímavostí, např. jak si doma sestavit vlast-
ní počítač, jak si za minutu vytvořit vlast-
ní program a jak na to, aby mohli v dalším 
ročníku festivalové soutěže být mezi sou-
těžícími a možná stát na stupních vítězů.
Podrobné informace o interaktivních 
PC workshopech jsou uveřejněny na 
www.kzoj.cz. (kut)

Další ročník festivalu COMP-OST

Už od roku 1991 členové občanského sdru-
žení Samostatný kmenový a Klubový svaz 
Dakota každoročně sbírají a likvidují vá-
noční stromky na území MO Ostrava-Jih. 
„Celkem jsme zlikvidovali rekordních 
4573 vánočních stromků. To je vůbec nej-
více za celou dobu, co se této činnosti vě-
nujeme,“ uvedl první podnáčelník občan-
ského sdružení Štefan Greš a pokračoval: 
„Akce začala pátého ledna, letos jsme do-
stali za úkol sesbírat stromky v celém ob-
vodě, tedy i v Zábřehu a ve Výškovicích. 
Stromky jsme sváželi auty z připravených 

hromad, které nachystali naši členové ruč-
ním sběrem na seřadiště u klubovny na uli-
ci A. Gavlase na Dubině. Zde jsme je naklá-
dali do velkoobjemových kontejnerů, které 
nám poskytlo OZO Ostrava, dále je zpra-
covalo na štěpku, nebo jsme je odváželi ke 
spálení na táborové základny v Hustope-
čích nad Bečvou a do Hodoňovic u Bašky,“ 
dodal Greš a poděkoval ÚMOb Ostrava-
-Jih za finanční podporu této akce. 
Připomněl také pravidelnou výsadbu 
stromků v Bělském lese ve spolupráci s Os-
travskými městskými lesy. (kut)

Dakoťáci sesbírali 4573 stromků
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POWER GOAL GAME. V tělocvičně na 
Charvátské ulici 10 ve Výškovicích probě-
hl už čtvrtý ročník turnaje O putovní po-
hár starosty Ostravy-Jih ve fotbale POWER 
GOAL GAME. Z vítězství se radovala dvo-
jice Antonín Černý, Jiří Kubesa. Druzí skon-
čili Jaroslav Dvořák s Janem Siatkou a třetí 
Radek Lanzer s Lukášem Grocholem. Ceny 
nejlepším předal starosta Karel Sibinský. 
Turnaj byl určen žákům reprezentujícím 
svou základní nebo střední školu. Jeho pořadatelem je každoročně občanské sdružení CDU 
SPORT – VOLNÝ ČAS o.s., Nízkoprahové centrum SKOJ. Text a foto: Michael Ku�y
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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR (dále jen PSP ČR) se konají ve dnech 28. 
a 29. května 2010. Volební místnosti v celé 
České republice budou otevřeny v pátek 
28. května v době od 14 do 22 hodin a v so-
botu 29. května v době od 8 do 14 hodin.

V městském obvodu Ostrava-Jih proběh-
nou volby do PSP ČR v 96 volebních okrs-
cích, které jsou většinou umístěny na zá-
kladních školách obvodu.
Voličem je dle ustanovení § 1 odst. 7) záko-
na č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu ČR a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
státní občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ustano-
vení § 2 výše citovaného zákona stanoví 
překážky ve výkonu volebního práva. Dle 
ustanovení § 19 odst. 3) uvedeného záko-

na volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a státní občanství 
ČR platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem ČR anebo cestov-
ním průkazem nebo platným občanským 
průkazem. Neprokáže-li volič svou totož-
nost a státní občanství ČR, nebude mu hla-
sování umožněno.
Pokud volič nebude moci volit ve svém vo-
lebním okrsku, může požádat podle § 6a ci-
tovaného zákona o vydání voličského prů-
kazu, a to písemným podáním opatřeným 
ověřeným podpisem voliče doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 
21. května 2010, nebo osobně do okamži-
ku uzavření stálého seznamu voličů – tj. 
do 26. května 2010 do 16 hodin u obecního 
úřadu, u kterého je veden ve stálém, popř. 
zvláštním seznamu voličů.
Volič si může na ohlašovně Úřadu městské-
ho obvodu Ostrava-Jih ověřit v úředních 

dnech po předložení platného občanského 
průkazu, zda je zapsán v seznamu voličů. 
Dále může volič požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů úřad městské-
ho obvodu a ve volebních dnech i svou pří-
slušnou okrskovou volební komisi, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost. To 
je možné pouze v územním obvodu jeho 
volebního okrsku. Okrsková volební komi-
se k voliči vyšle dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky.
Všem voličům budou nejpozději do 
25. května 2010 doručeny do jejich domov-
ních schránek hlasovací lístky, informace 
o místě jejich příslušného volebního okrs-
ku a pokyny jak hlasovat.
Další informace k volbám do PSP ČR mů-
žete získat na Českém statistickém úřadu 
(www. czso.cz) a na Ministerstvu vnitra ČR 
(www.mvcr.cz).

Bytprům nabízí řadu služeb
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě se 
sídlem na Výškovické 38 v Zábřehu, le-
tos oslaví devadesáté výročí svého založe-
ní. Družstvo poskytuje občanům řadu slu-
žeb, mj. provádí likvidaci autovraků (tel.: 
602 738 296) – majitel vozidla se musí pro-
kázat občanským průkazem a malým i vel-
kým technickým průkazem likvidovaného 
vozidla. Bytprům dále provádí nákladní do-
pravu motorovou silniční vnitrostátní i me-
zinárodní a pneuservisní práce plus veškeré 
stavební řemeslné práce (tel.: 595 700 131).
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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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V obvodu začne rajónové čištění
Hned po první velké oblevě na konci 
února odstartoval na území městského 
obvodu Ostrava-Jih jarní úklid.

V jednotlivých lokalitách nejlidnatějšího 
ostravského obvodu se začalo s tzv. před-
čišťováním místních komunikací a chod-
níků, a to ručně i strojně. Strojní čištění 

bylo prováděno moderními úklidový-
mi mechanismy. S úklidem po zimě, je-
hož součástí je také vysávání psích ex-
krementů, pomáhali i pracovníci veřejně 
prospěšných prací a tzv. veřejné služby. 
Od dubna pak stejně jako každoročně za-
čne rajónové – plošné čištění. „Po dlouhé 
zimě je naším prioritním úkolem zajiště-

ní čistoty v obvodu,“ uvedl místostarosta 
Radim Miklas a doplnil: „Chtěli bychom 
požádat řidiče, pokud to jen trochu pů-
jde, aby svá vozidla v dané dny odstavi-
li jinam a usnadnili tak probíhající čiště-
ní.“ Přinášíme přehled, kde a kdy bude 
v jednotlivých lokalitách obvodu probí-
hat úklid po zimě.

1.–2. dubna: Jičínská, Výškovická, pěší tah od 
Budoucnosti směrem k Albertu, Špalíčku, Ve-
nuši a tramvajovým zastávkám J. Kotase
1.–4. dubna: F. Formana, B. Četyny, Z. Vavříka, 
Krakovská (sudá č. p. – od Sámové), Mitušova 
(od Sámové po č. p. 73), U Lesa, Sámova, ÚMOb 
Jih – parkoviště před budovami A, B, C, Mládeže, 
Letecká, Velflíkova, Slezská, Dvouletky, Herite-
sova, Odborářská, Poliklinika – spojovací chod-
níky mezi věžáky Dr. Martínka, chodníky duální 
včetně parkovišť na Dr. Martínka, prostory ko-
lem restaurace Savarin 
1.–5. dubna: Výškovická, Volgogradská, okolo 
gymnázia, Mezírka, okolo DPS Petruškova, Kot-
lářová, prostranství Kotva, Kubalová, Řadová, 
Vanclíková, Hýlová, včetně spojovacích a pří-
stupových chodníků
1.–8. dubna: Dolní – od Zimmlerové k Mňuko-
vé – podchod, dvorní části duální od č. p. 99 – 
bývalá Delvita včetně parkoviště až k Výško-
vické, Neklanova, Krokova, U Hřiště, Jedličkova, 
Mňukova, Závoří, Šaldova, U Zámku, Hulvácká, 
Kapitolní, Svornosti – pravá strana, od Výško-
vické po spojnici k Dakotě (Husarova, Na Ryb-
níčkách, K Jezeru)
3.–6. dubna: Srbská, Lužická
4.–8. dubna: autobusové zastávky na Dr. Mar-
tínka, přechod Dr. Martínka naproti pošty, 
Dr. Lukášové, Holasova, Klegova, Adamuso-
va, U Prodejny, U Nové školy – včetně dvor-
ních částí, chodníky podél Závodní, Hasičské 
a Horní
5.–9. dubna: J. Matuška, J. Maluchy 
5.–11. dubna: V. Vlasákové, L. Hosáka, Cholevo-
va (parkoviště od č. p. 21–39), Mitušova (slepé 
úseky), Plzeňská (parkoviště č. p. 1–5), Dr. Šavr-
dy, Z. Chalabaly, Horní – duální (od Mitušové po 
č. p. 39), Provaznická (od č. p. 90 po č. p. 102)
6.–7. dubna: Dr. Martínka, pěší tah podél zá-
kladních škol, gymnázia
7.–8. dubna: komunikace Výškovická za Kot-
vou na obě strany, Volgogradská dvory
7.–12. dubna: Výškovická, Racek Javalco 
8.–10. dubna: úsek ohraničený ul. Hulvácká – 
Plzeňská, Samaritánská, Zimmlerova, Šamano-
va, Nová Schwaigrova, Petrancova, Na Drahách, 

V Poli, Na Nivách, V Hůrce, Chaloupeckého, 
V Zálomu, Edisonova, Jubilejní – včetně dvor-
ních částí, Šponarova, Stavbařů
8.–12. dubna: Plavecká, Na Mýtě, Na Fojtství, 
Metodějská, U Haldy, chodníky podél Závodní, 
Mjr. Nováka
9. dubna: Kotlářová, Mezírka, Petrušková, Řa-
dová
9.–14. dubna: část lokality mezi Svornosti 
a P. Lumumby (Průkopnická, Kischova, Jiskři-
ček)
10.–14. dubna: Čujkovova, Výškovická, Pavlo-
vová, Kpt. Vajdy, Rodimcevova, Krylovova, Pl-
zeňská, Náměstí SNP a okolí, spojovací chod-
níky Chrjukinova – Sologubovova, Žoluděvova 
– Sologubovova, Alejnikovova – Chrjukinova 
včetně přístupových chodníků, úsek ohrani-
čený ul. Česká – Rodinná – Moravská: Rodinná, 
Chalupníkova, Komarovova, Knejzlíkova, Bes-
kydská, Grégrova 
10.–15. dubna: V. Košaře, A. Gavlase, A. Poled-
níka 1
10.–20. dubna: Říční, U Hrůbků, Písečná, Ho-
rymírova, Markova, Rezkova, Bedrnova, Jando-
va, Tarnavova, Rezkova, Břenkova, Výškovická – 
hasiči (před Kauflandem), U Výtopny
12.–13. dubna: Kubalová, Venclíková, Hýlová
12.–16. dubna: U Haldy, Na Čtvrti, Bystřinova, 
Selská, Průjezdní, Úlehlová, Souběžná, U Staré 
školy, Mezicestí, sestupy z ul. Místecké na ul. 
U Haldy, aut. zastávka na Místecké
12.–18. dubna: Vaňkova (od č. p. 46 po č. p. 52), 
F. Lýska, Horní (parkoviště za Hlubinou od č. 
p. 66 po č. p. 75), J. Herolda, B. Dvorského, Vaň-
kova, Cholevova
13.–14. dubna: Kašparova, Krestova
13.–15. dubna: 29. dubna, Šeříková, Břustko-
va, Na Výspě 
14. dubna: Čujkovova – kolmé komunikace, 
Kpt. Vajdy – průjezd garážemi, Pavlovova – kol-
mé komunikace
14.–18. dubna: Čermákova, Dukelská, Někra-
sovova, Suvorovova, Razimova, Arraská
15. dubna: Gončarovova, Sologubovova, Sara-
jevova, Žoluděvova, Chrjukinova, Alejnikovova, 
Samoljovova

15.–16. dubna: Fr. Hajdy
15.–19. dubna: část lokality mezi P. Lumum-
by, Výškovickou, část Čujkovové, Krasnoarměj-
ců a část Jižní
16. dubna: Bolotovova, Asejevova, Gorochovo-
va, Abramovova, Baranovova, Glazkovova
16.–18. dubna: E. Podgorného, J. Misky, Staň-
kova, Husarova, Koncová, Drůbeží, Špillarova, 
Štefkova 
17. dubna: Utvenkova, Averinova, Gurťjevo-
va, Bogorodského, Krylovova, Zajcevova, Pja-
novova
18.–22. dubna: U Skleníku, Mozartova, Březi-
nova, Bastlova, Politických vězňů, Ovocná, Mo-
ravská, nám. Gen. Svobody, chodníky podél Zá-
vodní a Moravské
19. dubna: Tlapákova
19.–22. dubna: N. Frýda, V. Jiřikovského, Char-
vátská, Poklidná, Lumírova
19.–25. dubna: B. Václavka, Cholevova (parko-
viště od č. p. 5 po č. p. 21), Krakovská (lichá č. 
p. – od U Lesa), U Lesa (parkoviště od č. p. 72 
po č. p. 80 ze Sámové), Horní – duální (od poš-
ty po novostavby), Startovní, U Letiště, Podhá-
jí, Paseky
20. dubna: nám. SNP: za poštou, tržiště, vč. vol-
ných parkovišť
20.–23. dubna: J. Kotase, A. Kučery
20.–24. dubna: část lokality mezi Krasnoar-
mějců a Svazáckou, část Jižní a P. Lumumby
20.–30. dubna: Starobělská, Věšínova, Ko-
perníkova, Mařákova, Místní, Práce, Bratrská, 
Zkrácená, Pospolitá, U Mostu, chodníky po-
dél Plzeňské, Závodní, autobusové zastávky na 
Rudné
23.–25. dubna: J. Škody, M. Fialy
23.–26. dubna: Proskovická
25.–30. dubna: část lokality mezi Čujkovovou 
a Svazáckou, od Krasnoarmějců po Plzeňskou 
26. dubna: Kaminského 
26.–27. dubna: Stadická, Oráčova
27.–28. dubna: Na Obecní, I. Herrmanna
28.–29. dubna: Veverkova, Aviatiků

Pozn.: Termíny rajónového čištění mohou být po-
sunuty v závislosti na klimatických podmínkách.
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téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON. S 3G MOBILNÍM INTERNETEM 
ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž mobilní v rámci celé republiky

• běžná rychlost internetu 400–700 kb/s (umožňuje pohodlné surfování po internetu, stahování souborů, 
používání oblíbených služeb ICQ, Facebook, posílání e-mailů...), v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s

• chytrý USB modem, který si jednoduše nainstaluje úplně každý, jeho cena je navíc bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY NA NEJVÝHODNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 • NA WWW.UFON.CZ NEBO KONTAKTUJTE NAŠE PARTNERSKÉ PRODEJNY 

Ě VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽ

souborů, 
,1 Mb/s

renční

ARTNERSKÉ PRODEJNY

KTERÉ MOBILNÍ 
PŘIPOJENÍ JE 
NEJLEVNĚJŠÍ?

za 390 KčA

za 600 KčB

za 650 KčC

za 831 KčD

Auto Top Centrum Ostrava s.r.o. – Startovní 276/1, Ostrava, tel.: 800 174 279, e-mail: info@autotopcentrum.com
Prodejna SPACE – Sjízdná 5554/2, Ostrava, tel.: 596 961 066, e-mail: ostrava2@setos.cz

Inz_182x86_3GmobInt_Ostrava.indd 1 24.3.10 14:07
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková �erná

Za podpory 
statutárního mesta Ostrava

Stredisko volného casu 
Ostrava–Zábreh, p.o.
VÁS ZVE NA

ˇ ˇ
ˇ

22. 4. 2010
v 17 hodin
Námestí SNP 
Ostrava–Zábreh
V rámci projektu Ostrava
uprostred zemekoule

VSTUP ZDARMA

ˇ
ˇ

ˇˇ

ˇ

Den Země nabízí zajímavý program
Už podvacáté se letos v České republice 
bude slavit Den Země. Tuto akci na úze-
mí MO Ostrava-Jih i letos organizuje Stře-
disko volného času (SVČ) na Gurťjevově 
ulici v Zábřehu. Letošní oslava má podti-
tul Přírodou všemi smysly. „Toto mo
o 
by mělo upozornit na potřebu globální 
ochrany všech složek životního prostře-
dí a zároveň probudit zájem o zachování 
těchto složek příštím generacím,“ uvedla 
Lenka Červená ze SVČ. 
Den Země se bude konat ve čtvrtek 
22. dubna od 9 do 18 hodin na náměstí 
SNP před Domem kultury Akord v Zá-
břehu. Pro děti školního i předškolního 
věku a pro veřejnost budou po celý den 
připraveny aktivity ve spolupráci s OZO 
Ostrava, ZOO Ostrava, Městskou policií 
Ostrava, Knihovnou města Ostravy a dal-

šími organizacemi. V programu je vystou-
pení dětí z polských Katowic, prezentace 
středních uměleckých škol, představe-
ní odpadového kabaretu Ozíci, prezenta-
ce ekologických a občanských sdružení, 
prezentace a vystoupení dětí ostravských 
mateřských a základních škol, ekodíl-
ny, ekoateliéry a rukodělné činnosti pro 
děti. Mnoho zajímavých aktivit připra-
vilo i pořádající SVČ. V loňském roce se 
Dne země před DK Akord zúčastnilo na 
dva a půl tisíce dětí.
Celá akce je finančně podporována statu-
tárním městem Ostrava a vstup je volný. 
Podrobný program, propozice výtvar-
ných a fotografických soutěží, možnos-
ti spolupráce a další bližší informace 
je možné najít na webových stránkách 
www.svczabreh.cz.

 

(kut)

� TJ Sokol Hrabůvka hledá talenty
TJ Sokol Hrabůvka přĳme do turistických 
oddílů mládeže chlapce a děvčata od 10 
do 18 let, kteří mají rádi přírodu, stanování 
a poznávání okolí. Zájemci se mohou hlá-
sit buď v domě turistiky na Stadické uli-
ci vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 18 
hodin, nebo v budově v ulici Na Mýtě 10 
ve středu od 16 do 18 hodin. TJ Sokol Hra-
bůvka hledá také zájemkyně ve věku od 14 
do 18 let pro družstvo volejbalových juni-

orek. Hlásit se mohou vždy v pondělí a ve 
středu od 18.30 do 20 hodin v tělocvičně 
gymnázia na Volgogradské 6a.
� Tři výstavy skalniček
Klub Adonis Ostrava pořádá během dub-
na a května tři výstavy skalniček pro ve-
řejnost. Proběhnou u Domu zahrádká-
řů v Zábřehu na České ulici 10a. Od 8. 
do 9. dubna se koná předjarní výstava, 
od 28. do 30. dubna velká jarní výstava 
a ve dnech 14.–15. května výstava spojená 

s burzou zahrádkářů. Všechny výstavy za-
čínají v 9 a končí v 17 hodin, pouze v sobo-
tu 15. května je možné se přĳít podívat od 
7 do 11 hodin. Vstupné na výstavy je dob-
rovolné, pořadatelé zajistili poradenskou 
službu z řad členů klubu.
�Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám byd-
lení se koná ve čtvrtek 8. dubna od 16 hodin 
v Kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce.

Krátce
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Eurokurzy lyžování a snowboardingu
Ve druhém březnovém týdnu skončila 
první etapa projektu III. Eurokurzy lyžová-
ní a snowboardingu v Moravskoslezských 
a Kysuckých Beskydech.
Pobytu v Bílé se vedle žáků slovenské 
školy zúčastnily převážně děti ze základ-
ních škol V. Košaře, F. Formana, A. Kuče-
ry, Provaznická a Chrjukinova. Jedná se 
o společný projekt Občanského sdružení 
pro volný čas v Ostravě a Základní školy 
Rázusová v Čadci.
Projekt je spolufinancován z operačního 
programu Přeshraniční spolupráce Sloven-
ská republika – Česká republika a navazuje 
na dva předešlé úspěšné projekty eurokur-
zů v letech 2006 a 2007. Stávající projekt je 
rozšířen o snowboardový kurz a je rozdě-
len na část teoretickou a praktickou. Teore-
tická probíhá v tělocvičnách ZŠ pod vede-

ním instruktorů z lyžařské školy, praktická 
v lyžařských areálech v Bílé v Beskydech 
a ve SKI areálu ve Veľké Rači na Sloven-
sku. Součástí projektu jsou také oblíbe-
né internetové vědomostní testy o turistic-
kých a kulturních atraktivitách v příhraničí 
obou partnerů projektu, sportovní soutěže-
ní a společenská setkání dětí. 
„V podmínkách obou přeshraničních part-
nerů patří pořádání lyžařských kurzů mezi 
tradiční nepovinnou školní aktivitu, ze kte-
ré si děti odnášejí do života zdokonalení 
sportovních dovedností, ale také neopako-
vatelné zážitky spojené s poznáváním re-
kreačního zimního sportování,“ uvedl Jaro-
slav Mola, předseda Občanského sdružení 
pro volný čas v Ostravě. 
Projekt Eurokurzy získává mezi dětmi čím 
dál větší oblibu a stoupá zájem o spoluprá-
ci s dalšími školami. Proto jsou v součas-

né době prováděny přípravy k rozvíjení 
programu volnočasových aktivit s nový-
mi partnery i z jiných krajů České republi-
ky z příhraničních oblastí v rámci využití 
dalších operačních programů přeshraniční 
spolupráce. (kut)

Běžné ošetření pleti 
+ NOVINKY:
* Ošetření pleti ultrazvukem
* Přístrojový LYNFO – SYSTÉM
* Bahenní zábaly
* Masáž cukrem
* Skořicové zábaly
* Žehlička na vrásky

PROVOZNÍ DOBA 
I PODLE OBJEDNÁVEK

JITKA KREJČÍ

CHOLEVOVA 39 

OV-HRABŮVKA

TEL.: 776 238 463

INZERCE

Ceny nejlepším v internetové soutěži 
předal místostarosta Jiří Voloch. 
 Foto: Michael Kutty

Počet sebraných stříkaček a jehel roste
Každoročně, už od prosince roku 2002, 
provádějí vyškolení strážníci Městské 
policie Ostrava sběry použitých injekč-
ních stříkaček a jehel odhozených na 
veřejném prostranství nebo místech ve-
řejnosti přístupných.

Tato likvidace nebezpečného odpadu je 
jednou ze základních preventivních čin-
ností městské policie. Použité injekční 
stříkačky a jehly jsou považovány za je-
den z nejnebezpečnějších odpadů vzhle-
dem k možnostem přenosu nakažlivých 
infekčních onemocnění. 

K manipulaci s takovým nebezpečným 
materiálem jsou zapotřebí pinzety, kleš-
tě, rukavice a pomůcky, které zabrání sty-
ku pokožky s možnou infekcí. Strážníci 
jsou samozřejmě očkováni proti žlouten-
ce typu B a dodržují veškeré bezpečnost-
ní zásady.
Sebrané stříkačky jsou umístěny do spe-
ciálních kontejnerů, které jsou poté pře-
dány k likvidaci. V této oblasti úzce spo-
lupracují s pracovníky obecně prospěšné 
společnosti RENARKON, která působí 
v oblasti prevence a léčby drogově zá-
vislých. V lokalitách, kde byly stříkač-
ky nalezeny, jsou pak prováděny četněj-

ší kontroly a jsou přĳímána preventivní 
opatření.
Počet sebraných stříkaček a jehel rok od 
roku roste. Zatímco v roce 2002 stráž-
níci v Ostravě sesbírali 71 jehel a stříka-
ček, v loňském roce to bylo 3496 stříkaček 
a 3502 jehel (na území MO Ostrava-Jih 
737 stříkaček a 729 jehel).
Platí zásada, že při nalezení pohozené in-
jekční stříkačky je nejlepším řešením za-
volat strážníky. Občané mohou využít 
např. bezplatnou zelenou linku Městské 
policie Ostrava 800 199 922, popř. tísňo-
vou linku 156, hrozí-li bezprostřední ne-
bezpečí. MP Ostrava
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Gymnázium slaví pětadvacátiny
Čtvrt století existence si v letošním roce 
připomíná Sportovní gymnázium Dany 
a Emila Zátopkových na Volgogradské 
ulici v Ostravě-Zábřehu. Za tu dobu školou 
prošla řada sportovců, kteří o sobě dali 
výrazně vědět i na mezinárodní scéně.

„Naši žáci v posledních letech dosahova-
li vynikajících sportovních výsledků v re-
publikových i mezinárodních soutěžích. 
Někteří z nich se prosadili v reprezentač-
ních výběrech na nejprestižnějších světo-
vých a evropských soutěžích,“ uvedl ředi-
tel školy Václav Štencel. Dvanáct studentů 
se zúčastnilo olympĳských her, výškař Ja-
roslav Bába a hokejista Rostislav Olesz 
se mohou pochlubit olympĳskou medai-
lí. Podle zástupce ředitele Tomáše Prac-
ného patří mezi největší současné talenty 
plavkyně Barbora Závadová nebo atletka 
Nikol Ogrodníková. Na škole, která nese 
současný název od roku 2004, momen-

tálně studuje 468 žáků ve čtyřech studĳ-
ních oborech. „O studium u nás je velký 
zájem, dá se říci, že přĳatý je každý dru-
hý uchazeč,“ řekl Štencel. V České repu-
blice je sedmnáct škol obdobného zamě-
ření. Ostravská je však jednou z mála, kde 
jsou všechny třídy sportovní. „Jinak jsme 

ale klasickým gymnáziem, naši absolven-
ti se uplatňují na všech typech vysokých 
škol,“ podotkl Štencel.

Ve škole jsou pyšní na sportovní víceúčelo-
vý areál, který veřejnosti slouží od podzi-
mu roku 2007. Stavbu realizovali Magistrát 
města Ostravy a Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih. Už v letošním roce začne další 
rozsáhlá investice – rekonstrukce přilehlého 
domova mládeže. „Z hlediska investic už je 
akce schválena Moravskoslezským krajem. 
Rekonstrukce bude provedena ve dvou eta-
pách, první začne letos a bude zahrnovat vý-
měnu oken a zateplení pláště budovy. Druhá 
etapa pak v příštím roce přinese rekonstruk-
ci vnitřní ubytovací části,“ vysvětlil ředitel 
Štencel. U příležitosti pětadvacátého výročí 
školy se ve čtvrtek 8. dubna na zimním sta-
dionu Sareza v Porubě uskuteční akce Spor-
tem bavíme Ostravu. „Půjde o vystoupe-
ní, které připravujeme pro žáky základních 
škol, absolventy školy, rodiče a veřejnost,“ 
uvedl Štencel. „Přĳedou Dana Zátopková, 
Jiří Raška, Vítězslav Mácha a další členové 
klubu olympioniků,“ doplnil zástupce ředi-
tele Pracný. Michael Ku�y

Jedním z největších talentů je plavky-
ně Barbora Závadová.

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

INZERCE

Na ZŠ Horymírova mají novou knihovnu
Žákům ZŠ Horymírova v Zábřehu od poloviny března slou-
ží nová knihovna, studovna a internetový klub Horymír. Vyba-
vení bylo pořízeno v rámci grantového projektu Šesti kroky ke 
gramotnosti, který škola realizuje v rámci operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaném z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České re-
publiky. „Knihovna a studovna budou využívány jako zázemí 
nejen pro výuku, ale také jako informační centrum školy. Žáci 
mají k dispozici řadu knih, encyklopedií, odborných publikací, 
beletrií, dětských knih a časopisů,“ uvedla ředitelka školy Marie 
Lukovská s tím, že ve studovně jsou připraveny počítače, které 
mohou žáci využívat i v době mimo výuku. Cílem realizovaného 
projektu je podpora rozvoje gramotností žáků, a to gramotnos-
ti přírodovědné, občanské, finanční, počítačové, informační a čte-
nářské. Postupně se uskuteční celá řada různých akcí, projektů, 
zážitkových seminářů a počítačových kurzů. (kut)
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�Soutěž školních časopisů
Rada městského obvodu Ostrava-Jih na návrh mediální komi-
se vyhlásila 4. ročník soutěže školních časopisů základních škol. 
Kritérii pro hodnocení jsou originalita obsahu, tematická a žán-
rová pestrost, kvalita grafické úpravy, technické zpracování a ja-
zyková správnost. Mohou se účastnit pouze časopisy, na jejichž 
tvorbě se podílejí především žáci některé ze škol působících na 
území nejlidnatějšího ostravského obvodu. Soutěž není určena 
časopisům jednotlivých tříd a přihlásit se mohou pouze časopisy 
tištěné. Soutěžní čísla lze až do 13. 5. doručit buď na ÚMOb Ost-
rava-Jih – Mgr. Ku
y, nebo na ZŠ Mitušova 8 – Mgr. Kopeček.

Krátce ze škol
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JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA SENIORŮ

INZERCE

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

Marie Popová ................ 97 let
Růžena Kozoková ......... 97 let
Adéla Friesová ............... 97 let
Ludmila Gajdová ........... 96 let
Anna Larmerová ........... 93 let
Františka Baculová ....... 92 let
Anna Nikolajdesová ...... 91 let
Jarmila Jeřábková ......... 90 let
Jana Wencová ............... 90 let
Marie Šodková .............. 90 let
Marie Rybová ................ 90 let

Marie Mrázková ............ 90 let
Věra Ličková .................. 90 let
Josefa Tichavská ........... 85 let
Božena 
Stankuszová .................. 85 let
Jiřina Peikerová ............ 85 let
Drahomír Lenhart ......... 85 let
Jindřich Legut ................ 85 let
Karel Krmelín ................ 85 let
Ján Holánik .................... 85 let
Rudolf Štíhel .................. 80 let 

Růžena Špittová ............ 80 let
Radomír Richter ............ 80 let
Anna Litvíková .............. 80 let
Bronislava Kubalová ..... 80 let
Milena Klimková ........... 80 let
Jarmila Jarošová ............ 80 let
Milan Gondek ................ 80 let
Anna Dziaková .............. 80 let
Josef Drahosch .............. 80 let
Josef Čermák ................. 80 let
Marta Cydrichová ......... 80 let

DK Akord nabízí 
akce pro seniory
Každé první úterý v měsíci je zcela zaplněn 
Senior Klub v Domě kultury Akord v Zá-
břehu. Tento autorský pořad nabízí setkání 
se zajímavými osobnostmi a dává prostor 
zábavě. DK Akord vloni uvedl do života 
další projekt „Aktivní senior – senioři v po-
hodě.“ Setkávání probíhají dvakrát měsíč-
ně, a to ve středu dopoledne. Desetidílný 
cyklus je zaměřen především na osvětu se-
niorů v oblasti sociálně zdravotní, rozšíře-
ný o právní poradnu a volný čas. 
Cílem projektu je mj. zvýšit osvětu obra-
ny proti různým nepravostem, přinášet ne-
jen zábavu, poučení, vzdělávání, ale také 
informace pro chování v kritických situa-
cích a sociální kontakt. DK Akord rozšiřu-
je nabídku pro využití volného času senio-
rů, proto nabídne také poradnu cvičení pro 
zdraví, rukodělné práce – např. výrobu kvě-
tinových vazeb nebo malování hedvábí.
Pro pravidelné návštěvníky jsou připrave-
ny volné vstupenky na pořady v DK Akor-
du v rámci bonusového programu pro-
jektu. Díky podpoře statutárního města 
Ostravy bude vstup pro seniory zdarma. 
Ve středu 14. dubna se uskuteční společ-
ná beseda Městské policie Ostrava s ukáz-
kami trenéra judo Jiřího Černoty na téma 
Bezpečnější senior v ulicích. O dva týdny 
později si senioři mohou vyzkoušet test 
temperamentu a také poslechnout před-
nášku doc. Dlouhé na téma Jak lépe komu-
nikovat. Začátek je vždy v 10 hodin.  (d)

K nepoznání se proměnila vstupní část 
Domova pro seniory (DPS) Korýtko na Pe-
truškově ulici v Zábřehu. Vestibul vstup-
ní haly a přilehlé prostory dostaly zcela 
nový kabát, došlo i k výměně veškerého 
sociálního zařízení, vznikla nová místa 
k sezení, barevný prostor je vyzdoben 
květinami. 

„Rekonstrukci jsme uskutečnili díky do-
taci z ostravského magistrátu, část pro-
středků jsme získali z vlastních zdrojů,“ 
uvedl ředitel DPS Korýtko Marek Kyjov-
ský a připomněl, že veškeré práce probí-
haly za plného provozu. 
Slavnostní otevření vstupní části areá-
lu se uskutečnilo ve středu 3. března za 
účasti zástupců statutárního města Ostra-
vy, městského obvodu Ostrava-Jih a po-

chopitelně i samotných klientů domova. 
Pro všechny byl připraven bohatý a zají-
mavý kulturní program. 
DPS Korýtko poskytuje služby seniorům 
už pětadvacet let. Během této doby se 
prostředí i podmínky pro nejstarší spolu-
občany stále vylepšují. (kut)

Recepce DPS Korýtko v novém

Při otevření nemohlo chybět slavnost-
ní přestřižení pásky. Foto: Michael Kutty
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pro uživatelskou práci s PC
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Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace
Kulturní dům K–TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hra-
bůvka
(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
4. 4. v 17 h – POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA pro příz-
nivce společenského tance se skupinou DOMINO, 
předprodej KD K-TRIO.
11., 18. a 25. 4. v 17 h – TANEČNÍ VEČERY pro pří-
znivce společenského tance se skupinou DOMINO, 
předprodej KD K-TRIO.
14. 4. v 19 h – PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé. Pav-
lína Jíšová, Adéla Lounková, Jakub Racek, Pavel 
Peroutka představují posluchačům a fanouškům 
zbrusu nové album s původními českými písnič-
kami s názvem BLÁZEN TANČÍ DÁL. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS, kino Luna.
22. 4. v 19 h – ČECHOMOR KOOPERATIVA 
TOUR 2010 – koncert v kině Luna, předprodej KD 
K-TRIO, OIS.
30. 4. od 14 h – STAVĚNÍ MÁJE – ve spolupráci 
s dobrovolnými hasiči, bohatý doprovodný pro-
gram, country kapely, soutěže pro malé i velké, 
vstup zdarma.

� Dětem
11. 4. v 10 h – KŮZLÁTKA A VLK – Kůzlátka Líza 
a Róza zůstanou sama doma a musí odolat nástr-
hám lstivého vlka…, KINO LUNA, předprodej KD 
K-TRIO, kino Luna
21. 4. – FESTIVAL ŽÁKOVSKÝCH A STUDENT-
SKÝCH MULTIMEDIÁLNÍCH PROJEKTŮ A WE-
BOVÝCH PREZENTACÍ www.COMP-OST.cz.
8.30–10.30 h – Interaktivní PC workshopy – Jak 
si sestavit vlastní počítač doma nebo jak si vytvo-
řit vlastní program za minutu poradí pedagogové 
a studenti SPŠ elektrotechniky a informatiky a SŠ 
teleinformatiky. Na interaktivní PC workshopy je 
nutná rezervace na tel.: 731 472 996. Vstup zdarma!
10.45 h – Slavnostní vyhlášení s prezentací vítěz-
ných multimediálních projektů. Podrobné infor-
mace získáte na www.kzoj.cz, www.comp-ost.cz.
JAK NÁM POMÁHAJÍ HASIČI – vyhlašujeme vý-
tvarnou soutěž pro děti od 4–12 let na téma. Pode-
psané výtvarné práce v libovolné technice přĳímáme 
do 14. 5. na recepci KD K-TRIO. Výherci získají věc-
nou cenu a prohlídku hasičské zbrojnice v Ostravě-
-Zábřehu. Práce budou vystaveny od 20. 5. do 15. 6. 
v Kulturním domě K-TRIO a vítězné práce postoupí 
do krajské soutěže. Slavnostní zahájení a předání 
cen 20. 5. v 17 h.
25. 4. v 10 h – O NEPOSLUŠNÉM AUTÍČKU. Ma-
ňásková pohádka divadla Smíšek pro nejmenší di-
váky, předprodej KD K-TRIO.

� Výstavy
NA CESTĚ – obrazy Jany Dybalové.
15. 4. v 17 h – vernisáž – ENERGIE BAREV – vý-
stava plastických obrazů p. Trávničkové.
KOUZLO BAREV – obrazy Miloslavy Pavláskové. 
Restaurace K-TRIO.

� Vzdělávání 
7. 4. v 17.00 h – PSYCHOTERAPIE V KAŽDO-
DENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zkušeným terapeu-
tem D. A. Červenkou určená všem, kteří si chtějí 
osvojit postup řešení konfliktů a napětí, které ztrp-
čují lidem život. Mimořádně ve středu.
28. 4. v 17. 30 h – Gemmoterapie zdraví ukryté v pu-
penech rostlin. Na téma využití léčebných účinků 
bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci 
civilizačních onemocnění přednáší mgr. Jarmila 
Podhorná z Brodku u Konice. Po přednášce mož-

nost využít nabídky sestavení kúr přímo na indivi-
duální zdravotní potíže.

� Komorní klub 
1. 4. v 19 h – EVA EMINGEROVÁ QUARTET – jazz-
kový koncert. E. Emingerová zpěv, J. Geifoner kontra-
bas, V. Strnad piano, J. Štolba saxofon. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a na místě od 18.30 h v den koncertu.
11. 4. – TANEČNÍ KURZY pro manželské páry 
a partnerské dvojice. 10 lekcí a závěrečný taneční 
večírek.
15. 4. v 18 h – Češi v Antarktidě. Přednáška Hynka 
Adámka pojednává o historii české vědecké přítom-
nosti v Antarktidě. Od prvopočátků až k výstavbě 
české stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse. 
Poznáme faunu a flóru ostrova. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a na místě od 17.30 h v den akce.
29. 4. v 18.30 h – komorní cyklus koncertů Hu-
dební podvečer. Zdeněk Smolka – housle, Martin 
Ševčík – klarinet, Regina Bednaříková – klavír. Na 
programu: W. A. Mozart, F. K. Kramář, J. Brahms, 
M. Hannickel, J. Massenet, A. Dvořák, G. Bizet, H. 
Mancini. Předprodej KD K-TRIO, OIS a na místě od 
17.30 h v den koncertu.

 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 předsta-
vení a poté nepřetržitě do 19.45 h.
NABÍDKA FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ 50 KČ
  5. 4. 17.00 DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
12. 4. 16.00 KATKA
19. 4. 17.00 BABYLON A.D.
26. 4. 17.00 NINE
Od pondělí 22. 3. do středy 24. 3. v 19.30 h: BRA-
TŘI. Ve čtvrtek 1. 4. v 19.30 h, od pátku 2. 4. do 
středy 7. 4. v 17.00 h: DOKTOR OD JEZERA HRO-
CHŮ (ČR 2010). Komedie podle předlohy Miloslava 
Švandrlíka o mladém lékaři Čeňkovi žĳícím v bytě 
s manželkou a tchyní. Není moc ctižádostivý, a tak 
má doma ze života peklo. Režie Zdeněk Troška. 
Mládeži přístupný, 102 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 2. 4. do středy 7. 4. v 19.30 h: VLKO-
DLAK (USA 2010). Vytí vlků má své mrazivé 
kouzlo. Zvláště, je-li měsíc v úplňku a za okny pa-
třičně sychravo. Za takových podmínek je snadné 
uvěřit, že někde tam v lesích číhá napůl člověk, na-
půl vlk – vlkodlak. České titulky, ml. nepřístupný, 
102 minut. Vstupné 75 Kč. 
Od čtvrtka 8. 4. do neděle 11. 4. v 19.30 h: KNIHA 
PŘEŽITÍ (USA 2010). Po ničivé válce prochází pus-
tinami někdejší Ameriky osamělý muž. Civilizace 
již neexistuje a zákony neplatí, on však s sebou nese 
knihu, která má přinést naději. České titulky, od 12 
let, 118 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pátku 9. 4. do neděle 11. 4. v 17.00 h, mimo so-
botu 10. 4.: MORGANOVI (USA 2009). V roman-
tické komedii se rozpadávající pár stává svědkem 
vraždy v New Yorku a jako součást programu na 
ochranu svědků se stěhuje do jiného státu. České ti-
tulky, ml. přístupný, 103 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pondělí 12. 4. do středy 14. 4. v 16.00 h: KATKA 
(ČR 2010). Unikátní časosběrný dokument mapující 
čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího mar-
ného zápasu se závislostí. Režie Helena Třeštíková. 
Mládeži přístupný, 90 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 12. 4. do středy 14. 4. v 17.45 h: NĚJAK 
SE TO KOMPLIKUJE (USA 2009). V úspěšném 
filmu se nám představí Jane (Meryl Streep), její bý-
valý právník Jake (Alec Baldwin) a do třetice archi-
tekt Adam (Steve Martin), který pro Jane navrhuje 
dům. Dvojice mužů nalezne zalíbení v jedné ženě 
a jak už to tak v romantických filmech bývá, nikdo 
nikomu nic nedaruje. České titulky, od 12 let, 120 
minut. Vstupné 75 Kč.

Od pondělí 12. 4. do středy 14. 4. ve 20.00 h: PŮL-
NOČNÍ POLIBEK (USA 2007). Nezávislá roman-
tická komedie z posledního dne roku odehrávající 
se v Los Angeles, ve které se osamělý Wilson na in-
zerát seznámí s nekonvenční dívkou Vivien a oba 
k sobě hledají cestu. České titulky, od 12 let, 90 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 15. 4. do středy 21. 4. v 19.30 h: PRO-
KLETÝ OSTROV (USA 2010). Do roku 1954 nás za-
vede thriller odehrávající se v přísně střežené psy-
chiatrické léčebně pro nejtěžší případy umístěné 
na izolovaném ostrově uprostřed oceánu. České ti-
tulky, ml. nepřístupný, 137 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 16. 4. do neděle 18. 4. v 17.00 h: MILÝ 
JOHNE (USA 2010). Romantické drama o lásce mla-
dého vojáka a dívky, která musí překonat odloučení 
a vzdálenost. České titulky, od 12 let, 105 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 19. 4. do středy 21. 4. v 17.00 h: BA-
BYLON A.D. (USA, Francie, Velká Británie 2008). 
V temné budoucnosti dostane žoldák Toorop (Vin 
Diesel) za úkol eskortovat nebezpečnou ženu Au-
roru a její sestru Rebeku z Ruska do New Yorku. 
České titulky, od 12 let, 90 minut. Vstupné 75 Kč. 
Od pátku 23. 4. do neděle 25. 4. v 17.00 h: LÍTÁM 
V TOM (USA 2009). Hrdina komedie Ryan Bing-
ham (George Clooney) je šťastný člověk. S hlavou 
v oblacích neochvějně míří za splněním životního 
snu, jenže život bývá pěkná mrcha. A ta dokáže 
i v cílové rovince říct: „Hochu, běžíš po špatné 
trati“. České titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné 
75 Kč.
Od pátku 23. 4. do čtvrtka 29. 4. v 19.30 h, od pátku 
30. 4. do středy 5. 5. v 17.00 h: ŽENY V POKU-
ŠENÍ (ČR 2010). Odbornice Helena, která radí ji-
ným s manželskými problémy zjišťuje, že se do-
stala do situace svých pacientů. Manžel je přistižen 
in flagranti s mladší ženou a Helena poznává, že 
sobě radit je nejtěžší. Pomáhat ji v české komedii 
chtějí dcera, která sama se potýká s vlastními mi-
lostnými problémy, a matka, která všechny situace 
řeší s energií sobě vlastní. Ml. přístupný, 118 minut. 
Vstupné 90 Kč.
Od pondělí 26. 4. do středy 28. 4. v 17.00 h: NINE 
(USA 2009). Režisér Rob Marshall, tvůrce úspěš-
ného Chicaga, se pustil do dalšího muzikálu. Ve 
filmu na motivy Felliniho 8 ½ uvidíme přehlídku 
hvězd. České titulky, ml. přístupný, 120 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 30. 4. do středy 5. 5. v 19.30 h: PEVNÉ 
POUTO (USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009). 
Čtrnáctiletou Susie zavraždili a ona se ze svého 
zvláštního světa stává svědkem událostí, které ná-
sledovaly po tomto hrozném činu. Nejnovější film 
Petera Jacksona. České titulky, od 12 let, 135 minut. 
Vstupné 75 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od čtvrtka 1. 4. do pondělí 5. 4. v 15.00 h: ALVIN 
A CHIPMUNKOVÉ 2 (USA 2009). Se zpívajícími 
veverkami jsme se seznámili před dvěma roky. Také 
jsme poznali neúspěšného skladatele Davida, který 
z těchto zvířátek vytvořil kapelu. Nyní se Chipmun-
kové vracejí! České znění, 88 minut. Vstupné 65 Kč. 
V neděli 11. 4. v 15.00 h: VZHŮRU DO OBLAK 
(USA 2009). Letošním Oscarem oceněná originální 
animovaná půvabná komedie pro celou rodinu. Pří-
běh staříka, který se jednoho dne rozhodne splnit 
si svůj dobrodružný cestovatelský sen, nafoukne ti-
síce balonků a společně se svým domkem vzlétne 
do nebe – s neplánovaným vetřelcem. České znění, 
102 minut. Vstupné 70 Kč. 
V sobotu 17. 4. a neděli 18. 4. v 15.00 h: PLANE-
TA 51 (USA 2010). Planeta 51 je klidný kout ves-
míru, kde si žili obvatelé v pohodě, dokud jednoho 
dne nepřistála kosmická loď a z ní nevystoupil 
značně zmatený astronaut lidského původu. České 
znění, 91 minut. Vstupné 70 Kč.
V sobotu 24. 4. a neděli 25. 4. v 15.00 h: DEŠŤOVÁ 
VÍLA (ČR 2010). Romantická filmová pohádka reži-
séra Milana Cieslara, ve které Voda, převlečená za 
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dešťovou vílu poznává, že lidé myslí už jen na pe-
níze a vytrácí se láska a dobro. 96 minut. Vstupné 
75 Kč.

NEDĚLNÍ FILMOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Filmové projekce klasických večerníčkových pohá-
dek nabízíme každou neděli od 10.00 hodin za jed-
notné vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné 
slevy.
  4. 4. PERNÍKOVÝ DĚDEK (ČR – film. pásmo)
11. 4. KŮZLÁTKA A VLK (divadelní představení), 

vstupné 40 Kč
18. 4. VÝLET DO POHÁDEK (ČR – film. pásmo)
25. 4. SAMETKA (ČR – film. pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 21. 4. v 10.00 h: PLANETA 51 (animovaná 
komedie). Informace, rezervace – tel. 596 751 713.

NON-STOP KRÁTKÝCH FILMŮ
V sobotu 10. 4. nepřetržitě od 10.00 do 14.00 h.
Vstupné 40 Kč, zvýhodněné vstupné pro důchodce a stu-
denty.
„Aprílová romance“: Lidová kultura Slovácka, 
1980, r. Topič (lidové tradice od jara do podzimu, 22 
min.) – Jaro, loutkový, 1962, r. Trnka (poetický pří-
běh o příchodu jara, 11 min.) – Velikonoce v Me-
xiku, 1971, r. Špáta (zvyky a zábava obyvatel, 14 
min.) – Magistři smíchu, 1978, r. Khun (Werich 
a Menzel vzpomínají na veselohry Lamače a Fryče, 
14 min.) – Aprílová romance, 1986, r. Seko (kombi-
novaný, 9 min.) – Český herec, 1989, r. Musil (stři-
hový medailon Hugo Haase, 19 min.) – Život s kvě-
tinou, 1983, r. Šikl (o pradávném vztahu člověka, 12 
min.) – Portrét krále komiků, 1988, r. Musil (životní 
a umělecké osudy Vlasty Buriana, 17 min.).

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 1. 4. v 17.30 h: CHLAPEC V PRUHOVA-
NÉM PYŽAMU (Velká Británie, USA 2008). Režie 
Mark Herman. Největší hrůzy druhé světové války 
v komorním příběhu jedné rodiny. České titulky, od 
12 let, 94 minut. Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 8. 4. v 17.30 h: SVĚTLO (Francie, SRN 1987). 
Režie Souleymane Cissé. Film označovaný jako nej-
krásnější z dějin africké kinematografie vypráví 
o iniciační cestě mladíka za mystickým poznáním. 
České titulky, od 15 let, 105 minut. Vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 15. 4. v 17.30 h: HADEWĲCH MEZI KRIS-
TEM A ALLÁHEM (Francie 2009). Režie Bruno 
Dumont. Mladá fanatická katolička se po vypově-
zení z kláštera sbližuje s arabským mladíkem, jehož 
bratr je pro změnu fanatický muslim. České titulky, 
od 15 let, 105 minut. Vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 29. 4. v 17.30 h: O KAPITALISMU S LÁS-
KOU (USA 2009). Režie Michael Moore. Další pro-
vokující dokument Michaela Moora a jeho tradiční 
pohled na světovou finanční krizi. Zdrcující pohled 
pod pokličku fungování nadnárodních korporací, 
nikým nevolených států ve státě, které, víc než by-
chom chtěli, řídí i naše životy. České titulky, od 12 
let, 120 minut. Vstupné 70 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 h – V. Cibulková, M. Etzler, L. Mrk-
vička a V. Udatný ve strhujícím dramatu o vášních 
a tajemstvích života v představení LÁSKOU PO-
SEDLÍ.
22. 4. v 19.00 h – Simona Stašová o tom, jak žít na-
plno v dramatu SHIRLEY VALENTINE.

� Koncerty
1. 4. v 19.00 h – STANLEY´S DIXIE BAND – dixie-
landová klasika jako vystřižená ze starých filmů.
13. 4. – KONCERT ZUŠ V. PETRŽELKY.
21. 4. v 19.00 h – MANDRAGE – Hledá se žena Tour 
2010 s dívčí předkapelou Kapriola.

22. 4. v 17.00 h – JAN BUDAŘ a Eliščin Band na ná-
městí v rámci Dne Země, zdarma.
29. 4. – KONCERT ZUŠ V. PETRŽELKY.

� Společenská zábava
3., 6., 12., 17., 19., 24. a 26. 4. TANEČNÍ KURZY – TŠ 
Elán ing. Z. Chlopčíka.
6. 4. v 15.00 h – SENIOR KLUB V AKORDU. Laby-
rint piva – o pivu z celého světa vypráví Martin Ja-
rošek. K tanci a poslechu hraje oblíbený Petr Prášek, 
vstup zdarma.
10. 4. – DANCE CUP OSTRAVA!!! O putovní pohár 
města Ostravy v disko dance a street dance.
14. 4. v 10.00 h – AKTIVNÍ SENIOR – přednáška 
Bezpečnější senior v ulicích – Městská policie Ostrava 
a Jiří Černota (trenér Judo), vstup zdarma. Ostrava!!!
16. 4. v 19.00 h – HECOVINY – večer plný smíchu 
a recese se souborem Nahodile.
23. 4. – SRAZ MATURANTŮ 1965 SVVŠ CHRJU-
KINOVA.
28. 4. v 10.00 h – AKTIVNÍ SENIOR – Jak lépe ko-
munikovat a test temperamentu, vstup zdarma. 
Ostrava!!!
30. 4. – 18. MÁJOVÝ PLES LÁSKY. Recesní a hravý 
ples plný programových vstupů.

� Klub
8. 4. v 18.00 h – ISLAND – diashow Martina Loewa.
20. 4. v 19.00 h – FOLK A COUNTRY V AKORDU. 
V pořadu Tempo di vlak folková skupina Domino.
22. 4. v 17.00 h – DÁMY, NA KAFÍČKO. Hosté: os-
travská básnířka Eva Kotarbová a studenti SŠUŘ 
Gurt´jevova Ostrava-Zábřeh v netradiční módní 
přehlídce pod vedením Emílie Svrčinové.
25. 4. v 13.00 h – WORKSHOP BUBENÍKŮ – výuka 
hry na africké bubny Djembe. II. setkání pod vede-
ním Ivo Batouška z Jumping Drums. Kurz trvá 6 h 
a bubny budou zapůjčeny.
27. 4. v 19.00 h – MY PROJECT (sólový klávesový 
projekt – progressive rock, AVE! Band (bigbítový 
rockpop).

� Výstavy
Malá galerie – 25 let turistického oddílu Sylvatik. 
Setkání přátel 23. 4. v 16 h.
Fotogalerie – MARTIN JAROŠEK – Ultrarealismus 
ve fotografii – pointa homonym a prvního plánu. 
Vernisáž 6. 4. v 17 h.

� Dětem
11. 4. v 10.00 h – O ČARODĚJNÉ KRČMĚ. Pohádka 
o záchraně zámecké dcery Lesněnky ze strašidelné 
krčmy čarodějnice Maggi.
19. 4. v 10.00 h – KUBULA A KUBA KUBIKULA. 
Mrzne až praští a medvědář Kuba Kubikula se 
s medvídkem Kubulou vydávají za dobrodruž-
stvím. Pořad pro děti MŠ a 1.–4. tříd.
20. 4. v 10.00 h – ZE ŽIVOTA HMYZU. Satirická ale-
gorie o lidském společenství. Doporučeno pro žáky 
8.–9. tříd ZŠ a SŠ.
22. 4. od 9.00 do 18.00 h – DEN ZEMĚ. Celosvětová 
ekologická akce. Aktivity pro děti ve spolupráci 
s OZO Ostrava, ZOO Ostrava, městskou policií, 
Knihovnou města Ostravy pořádá Středisko vol-
ného času Ostrava-Zábřeh. Vstup na akci zdarma.
Kultura těla
Předprodej pohybových kurzů pro první pololetí 
2010 zahájen. Orientální tanec – Dagmar Vašíčková 
• Orientální tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • 
Jóga – pro dospělé • Relaxační cvičení v dopoled-
ních hodinách • Koktejl cvičení • Bodyform  • Bo-
dystyling • Step – začátečníci i pokročilí • Salsa (pro 
začátečníky i pokročilé) • Taneční aerobik • KALA-
NETIKA S MONIKOU A ERIKOU
Pro děti a mládež
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro dívky 9–
12 let (začátečníci a mírně pokročilí) • Barevné cvi-
čení pro děti 4–6 let • Rytmika pro děti od 7 let • Ta-
neční škola Dětičky
Jazykové kurzy
Angličtina všech stupňů • Španělština (mírně po-

kročilí) • Francouzština – pro začátečníky • Cena 
ročního kurzu 3000 Kč • Angličtina pro seniory – za-
čátečníci a mírně pokročilí (cena 900 Kč)

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, PSČ 700 30,
tel: 596 746 062, fax: 596 759 223
e-mail: svczabreh@svczabreh.cz, www.svczabreh.cz
Pobočka Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, 
příspěvková organizace 
ul. J. Matuška 26A, Ostrava-Dubina
tel: 596 768 565
Pohádkové Velikonoce, výtvarné dílny pro veřej-
nost – keramika, smaltování, velikonoční ozdoby 
a jarní dekorace, ve čtvrtek 1. 4. od 10.00 do 17.00 h, 
pobočka SVČ Ostrava-Dubina.
Velikonoční tvůrčí dílna, výtvarné dílny pro veřej-
nost – keramika, batikování, smaltování, veliko-
noční ozdoby a jarní dekorace, ve čtvrtek 1. 4. od 
10.00 do 17.00 h, SVČ Ostrava-Zábřeh.
Velký velikonoční florbalový turnaj, sportovní 
dopoledne pro veřejnost, pátek 2. 4. od 10.00 do 
15.00 h, SVČ Ostrava-Zábřeh.
Ostrovtip, velká noční šifrovací hra v Ostravě, od 
pátku 9. 4. od 16.00 h do soboty 10. 4. do 12.00 h.
Turnaj v DrD, velký fantasy turnaj v Dračím dou-
pěti pro veřejnost, od soboty 10. 4. od 10.00 h do 
neděle 11. 4. do 12.00 h, pobočka SVČ Ostrava-Du-
bina 
Tvořivá sobota, tradiční výtavrné workshopy pro 
veřejnost – keramika, hedvábí, batika, ketlování, 
smaltování, hrnčířský kruh, Tiffany technika, so-
bota 10. 4. od 10.00 do 16.00 h, SVČ Ostrava-Zá-
břeh.
Máme rádi zvířata – výlet do ZOO Olomouc, vý-
let do ZOO pro děti i celou rodinu, sobota 17. 4. od 
8.00 do 19.00 h.
Den Země, celosvětová ekologická akce s bohatým 
programem a aktivitami pro děti po celý den, čtvr-
tek 22. 4. od 9.00 do 18.00 h, náměstí SNP Ostrava-
-Zábřeh.
Ostrava uprostřed zeměkoule, hepeningový pro-
jekt s bohatým jevištním programem zakončený 
koncertem Jana Budaře a Eliščina bandu – vstup 
zdarma, čtvrtek 22. 4. od 14.00 do 18.00 h, Náměstí 
SNP Ostrava-Zábřeh.
2. ročník OV CUP, turnaj v sálové kopané pro re-
gistrované týmy, věk hráčů nad 18 let, sobota 24. 4. 
od 8.00 do 19.00 h, SVČ Ostrava-Zábřeh.
Čarodějnice na Dubině, zábavné odpoledne pro 
děti plné čarodějných her a soutěží, čtvrtek 29. 
4. od 15.00 do 18.00 h, pobočka SVČ Ostrava-Du-
bina.
Slet čarodějnic v Zábřehu, zábavné odpoledne 
pro děti plné čarodějných her a soutěží zakončené 
opékáním párků na zahradě SVČ Ostrava-Zábřeh, 
pátek 30. 4. od 15.00 do 18.00 h.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
www.arena–vitkovice.cz
1. 4.–29. 4. – PLAY OFF hokejové extraligy (semifi-
nále a finále). ČEZ ARÉNA. Dle umístění HC VÍT-
KOVICE STEEL.
2. 4. v 17 h – FC Vítkovice – Hradec Králové. Měst-
ský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
16. 4. v 17 h – FC Vítkovice – Dukla Praha. Městský 
stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
19. 4. v 19 h – ICE OLYMPIC TOUR 2010. ČEZ 
ARÉNA. Jevgenĳ Pljuščenko, Michal Březina, Ste-
fan Lambiel, Szolchowy-Savchenko, vítězové olym-
pĳských her a mistrovství světa.
24. 4. ve 20 h – BOBBY MCFERRIN. ČEZ ARÉNA.
30. 4. v 17 h – FC Vítkovice – Zlín. Městský stadion. 
Utkání 2. fotbalové ligy.
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

Mezinárodní společnost hledá
do obchodního oddělení 

- digitalizace síti, 
schopné, pracovité a časově 

flexibilní spolupracovníky.
� ŽL, osobní auto podmínkou.

 Nástup ihned po zaškolení. 
Informace na tel.: 737 869 429

INZERCE

Gymnasia cantant 2010
V DK Akord se pod záštitou starosty 
MO Ostrava-Jih uskutečnilo regionální 
kolo celostátní přehlídky středoškolských 
pěveckých sborů Gymnasia cantant. Po-
rota neměla snadný úkol, vybrat ty nej-
lepší bylo v kvalitní konkurenci hodně 
náročné. Text a foto: Michael Ku�y

„Lukáška“ v Evropě – Evropa na „Lukášce“
Od září letošního školního roku se na 
Základní škole MUDr. Emílie Lukášové 
v Hrabůvce rozběhl projekt s názvem „Eat 
well, be active!“. Jedná se o projekt me-
zinárodní spolupráce, jehož pracovním 
jazykem je angličtina.

Do této dlouhodobé akce jsou zapojeny 
školy ze všech koutů Evropy. Prostřed-
nictvím Národní agentury pro evropské 
vzdělávací projekty se podařilo učitelům 
ostravské školy získat grant a zapojit se 
do nově vznikající spolupráce dětí a pe-
dagogů ze škol v Polsku, Finsku, Norsku, 
Itálii, Anglii a Walesu.
Po dobu dvou let budou zástupci jednotli-
vých škol společně pracovat na tématech 

týkajících se stravovacích návyků, zdravé 
výživy a zdravého životního stylu. Nedíl-
nou součástí celého projektu jsou tzv. mo-
bility – návštěvy zástupců jednotlivých 
evropských škol vždy v jedné z hostitel-
ských zemí. „Zatím jsme navštívili Wales, 
Anglii a Polsko. V každé zemi se sezna-
mujeme se systémem, organizací a finan-
cováním základního školství, s metoda-
mi a formami výuky i způsobem života 
dětí i dospělých. Vzájemně si vyměňuje-
me materiály, na kterých v době mezi ná-
vštěvami intenzivně pracují žáci všech 
partnerských škol pod vedením svých 
pedagogů. Jedná se o zpracované infor-
mace o dané zemi a škole, počítačové 
prezentace, kalendáře, CD a DVD s re-
cepty nebo národními zvyky a tradice-

mi,“ uvedla Petra Kalousková, ředitelka 
ZŠ MUDr. Lukášové. 
Vyvrcholením úsilí každé ze zúčastně-
ných škol je pracovní návštěva ostatních 
účastníků projektu. „Každá země chce 
ostatním nabídnout to nejzajímavější, 
ukázat se v co nejlepším světle, předvést 
ta nejnápaditější žákovská představení. 
Pro nás bude tím pomyslným vrcholem 
listopad letošního roku, kdy budeme tý-
den hostit naše evropské přátele u nás ve 
škole. Chceme kolegům ukázat to nejza-
jímavější v naší obci, městě, kraji i zemi. 
Čeká nás organizace pobytu pro ostatní 
účastníky, prezentace výuky a také spo-
lečné vystoupení žáků naší školy v Kul-
turním domě K-TRIO,“ nastínila program 
Kalousková. (d)

� Olympiáda na ZŠ Klegova
Také žáci ZŠ Klegova v Hrabůvce žili le-
tošní zimní olympiádou. Se svými peda-
gogy realizovali téměř půl roku projekt 
„Cesta do Vancouveru“. Děti si zopa-
kovaly historii starověkých olympiád, 
tradice novodobých olympĳských her 
a sportovní výkony nejúspěšnějších čes-
kých i světových sportovců. V učebnách 
i na chodbách bylo vidět, že škola žĳe 
olympiádou. Ta vyvrcholila sportovním 
dnem konaným pod záštitou Magistrátu 
města Ostravy. Žáci prvního stupně sou-
těžili v disciplínách ve věkově smíšených 
družstvech, žáci druhého stupně v papu-
čích plnili jednotlivé olympĳské disciplí-
ny – rychlobruslení, curling, krasobrusle-

ní, hokej. Vítězové byli oceněni diplomy, 
medailemi a také drobnými sladkostmi.
� Čtenářská soutěž na ZŠ Kosmonautů 13
Žáci prvního stupně ZŠ Kosmonautů 13 
prožili uplynulé tři měsíce ve společnos-
ti knih. Sdružení rodičů při této škole pro 
ně zorganizovalo čtenářskou soutěž s ná-
zvem „Čteme s paní Zimou“. Jejím cí-
lem bylo podpořit čtenářské aktivity dětí 
a rozšířit jejich čtenářské dovednosti. Ke 
každé přečtené knize děti vyrobily plaká-
tek s obrázkem a postřehy z četby. Jejich 
úsilí bylo odměněno při slavnostním vy-
hlášení 8. března a mezi cenami byli ne-
jen další knižní kamarádi, ale také sladká 
odměna ve tvaru knihy. Za 606 přečte-
ných titulů si ji děti určitě zasloužily.

Krátce ze škol
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DK Akord rozšířil výstavní prostory
Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu oslavil vloni své padesá-
tiny a také rozšířil výstavní prostory. Výrazný ohlas zaznamenala 
výstava fotografa Petra Grimma, který zachytil portréty osobnos-
tí české i světové hudební scény. Po rekonstrukci byla opět otevře-
na Malá galerie s novými výstavními prvky a výstavní možnosti 
byly rozšířeny o schodiště do prvního poschodí a o prostory před 
vstupem do velkého sálu, který zdobí fotoseriál Ivo Brože zachy-
cující umělce vystupující v DK Akord v posledních letech. Velký 
ohlas měla výstava Střední školy uměleckých řemesel, která oz-
dobila prostory celého prvního poschodí. K vidění jsou i nadá-
le zajímavé figuríny v netradičních modelech mladých návrhá-
řů. V Klubu Akord se konají příležitostné výstavy – např. ke Dni 
Země a kresby výtvarného oboru ZUŠ Sologubovova. (d)

� Prodejna jízdenek ve Venuši je znovu 
otevřena
Prodejna časových jízdenek Dopravního 
podniku Ostrava v areálu nákupního stře-
diska Venuše na ulici Dr. Martínka v Hra-
bůvce je od 15. března znovu otevřena. Dů-
vodem dvacetidenního uzavření prodejny 
byla její rekonstrukce. Cestující si zde mo-
hou zakoupit časové jízdenky a k place-
ní budou moci využít také bezhotovostní 
terminál, a to i o sobotách. Provozní doba 
prodejny časových jízdenek na ulici B. Če-
tyny na Dubině, která měla po dobu re-
konstrukce prodejny ve Venuši rozšířený 
provoz, se vrací do původní podoby.
� Strašák jménem stalking
Poradna ELPIS Ostrava Slezské diakonie 
poskytuje služby odborného sociálního 
poradenství obětem násilí, týrání a zneu-
žívání. Na poradnu se obracejí i lidé, kte-
ří zažívají tzv. stalking. Z kriminologické-
ho hlediska je definován jako úmyslné, 
zlovolné pronásledování a obtěžování jiné 

osoby snižující kvalitu jejího života a ohro-
žující její bezpečnost. Mezi nejdůležitější 
hlavní znaky stalkingu patří opakované 
a dlouhodobé obtěžování jiné osoby nevy-
žádanou a nechtěnou pozorností. Poradna 
ELPIS Ostrava nabízí své služby v pondě-
lí a středu od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. 
V úterý, čtvrtek a pátek je poradna urče-
na jen pro objednané uživatele. Více in-
formací lze získat na tel. čísle 596 615 935 
nebo dotazem na e-mailové adrese elpis.
os@slezskadiakonie.cz. Poradna ELPIS 
Slezské diakonie sídlí na adrese 28. října 
86, Moravská Ostrava.
� Přehlídka slovenské divadelní scény
V Domě kultury města Ostravy je na mě-
síc duben připraveno to nejlepší ze součas-
ného dění na slovenské divadelní scéně. 
Přehlídka pod názvem Kultura.sk zahr-
nuje čtyři zajímavá představení. V pátek 
15. dubna vystoupí bratislavské Radošín-
ské naivné divadlo s představením Mám 
okno, o den později předvede své taneč-

ní umění světově uznávaný soubor Lúčni-
ca, 23. dubna zahrají brněnské Divadlo B. 
Polívky a Divadelní spolek Frída komedii 
Kosa a 26. dubna pak bratislavské divadlo 
Astorka Korzo ’90 vystoupí s hrou Čudné 
popoludnie dr. Zvonka Burkeho. Všechna 
čtyři představení začínají v 19 hodin. 
� Zajímavá akční podívaná u DK Akord
Co se skrývá za názvem nové venkovní 
akce Společně pro bezpečnější Ostravu? 
Vyproštění osob z havarovaného vozidla, 
zadržení pachatele v ujíždějícím autě, 
slaňování se psem, policejní koně, lasero-
vá střelnice, ukázky nejmodernější tech-
niky policejní a hasičské, dopravní hřiště 
pro malé i větší, zjišťování krevní sku-
piny, řidičský trenažér, nacvičování prv-
ní pomoci, filmy, prezentační materiály 
a mnohem více. Kde a kdy? V okolí DK 
Akord v pátek 7. května. Vstup zdarma. 
Bližší informace jsou na internetových 
stránkách www. dk-akord.cz a přineseme 
je i v dubnovém vydání Jižních listů.
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