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Vítěz ČeskoSlovenské SuperStar Mar-
tin Chodúr byl hlavní hvězdou letošních 
v pořadí už osmých Slavností městského 
obvodu Ostrava-Jih, které se konaly v pá-
tek 18. června na náměstí SNP v Zábřehu. 
Chodúr v půlhodinovém bloku potěšil 
několik tisícovek diváků, kteří v ideálním 
počasí zaplnili prostor před DK Akord. 

Oficiální část zahájil starosta Karel Sibin-
ský oceněním vybraných osobností loň-
ského roku, které svým významem pře-
sáhly hranice obvodu a města. Pro ceny si 
přišli Ladislav Madrý, Vítězslav Řehulka, 
Margareta Nosková a Radim Bouchner. 
Program probíhal nejen před DK Akord, 
ale i v přilehlé letní zahradě. Vystoupily 
kapely Stanleys Dixie Band, Skiblu a 333, 
nechyběl tradiční jarmark, nejrůznější sou-
těže a hry. „Slavnosti jsou jednou z pravi-

delných akcí, na kterých se setkávají obča-
né našeho obvodu a jsem rád, že dorazili 
v hojném počtu. Naštěstí navzdory před-
povědi vyšlo počasí,“ uvedl starosta Si-
binský. Text a foto: Michael Ku�y
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Zleva Radim Bouchner, starosta Karel Si-
binský, Ladislav Madrý, Vítězslav Řehulka, sená-
tor Otakar Veřovský, vpředu Margareta Nosková

Hlasujme společně pro náš obvod!
Na regionálním informačním portálu www.czregion.cz začala 1. dubna v poledne soutěž „Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2010“. Do soutěže 
se přihlásil také městský obvod Ostrava-Jih. Pokud jej chcete podpořit, hlasujte na www.czregion.cz/ostrava-jih. Hlasovat je možné maximálně jeden-
krát za hodinu. To znamená, že obec dostane od jednoho hlasujícího maximálně čtyřiadvacet hlasů denně. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce hla-
sů. Soutěž končí 31. října ve 12 hodin, výsledky budou zveřejněny 3. listopadu v poledne. V loňském roce se MO Ostrava-Jih umístil na pěkné 12. příčce 
s počtem hlasů 14 944. Prozatím si náš obvod stojí velice dobře, v době uzávěrky tohoto čísla byl na průběžném druhém místě! Více informací o soutěži 
najdete na adrese www.czregion.cz/soutěz/2010. (kut)

� Ve Výškovicích přibyla parkovací 
místa
V městském obvodu Ostrava-Jih 
bylo v krátké době uvedeno do pro-
vozu druhé nové parkoviště. Zatím-
co nedávno uvítali motoristé 170 no-
vých míst v lokalitě ulice Fr. Hajdy 
v Hrabůvce, tentokrát přibyla bezmá-
la stovka míst rozšířením parkoviš-
tě na Šeříkové ulici ve Výškovicích. 
Současná kapacita se zde vyšplha-
la na 117 míst, z toho osm je pro tě-
lesně postižené občany. Nové parko-
viště má parkovací stání ze zámkové 
dlažby. Součástí stavby bylo vybudo-
vání odlučovače ropných látek, kana-
lizace, doplnění veřejného osvětlení, 
dopravního značení, vybudování no-
vých přístupových chodníků, oprava 
přilehlé komunikace a chodníku, osa-
zení zábradlí a úprava a vysázení ze-
leně. Náklady na tuto investiční akci 
se vyhouply na sedm milionů korun 
a byly hrazeny z prostředků Magis-
trátu města Ostravy.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtky 8. července 
a 12. srpna od 16 hodin v Kulturním 
domě K-TRIO v Hrabůvce.
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Letošní Slavnosti obvodu se vydařily

Oceněné osobnosti
Ladislav Madrý – letos slaví osmdesátiny, 
je několikanásobným mistrem republiky 
v drezurním a skokovém jezdectví a tre-
nérem, je také spoluautorem televizního 
seriálu Lovy beze zbraní
Vítězslav Řehulka – farář, který nedáv-
no oslavil čtyřicátiny, významným způso-
bem podporuje nejen duchovní, ale veš-
keré kulturní dění na území obvodu

Margareta Nosková – strážnice z odboru 
prevence Městské policie Ostrava dlou-
hodobě přispívá k projektu Bezpečnější 
Ostrava, podílí se na organizaci preven-
tivních akcí a organizuje besedy
Radim Bouchner – příslušník Policie ČR 
s nasazením svého života i zdraví vloni 
zakročil a přispěl k zadržení a objasně-
ní rozsáhlé série majetkové trestné čin-
nosti
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

právě držíte v rukou 
červnové číslo Již-
ních listů s pestrou 
nabídkou zajímavých 
článků.

Máme za sebou další ročník Slavností ob-
vodu. Jsem rád, že i letos se jich zúčastnilo 
tolik návštěvníků. Snažili jsme se připravit 
zajímavý program a věřím, že ti z vás, kteří 
se přišli podívat, neodcházeli zklamáni. Tra-
dičně jsme ocenili osobnosti obvodu, jejich 
krátký profil najdete na vedlejší straně.
Nemůžeme opomenout květnové povodně, 
které sužovaly i některé občany našeho ob-
vodu. Konkrétní informace o vzniklých ško-
dách a také o zásahu zábřežské Jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů si můžete pře-
číst na straně čtyři.
Velkým problémem, na který řada z vás neu-
stále poukazuje, jsou psi. Ať už volně pobí-
hající nebo jejich exkrementy na všech mož-
ných místech. Této problematice se obsáhleji 
věnujeme v článku na straně sedm.
Náš městský obvod se letos na podzim zú-
častní Dnů evropského partnerství Ost-
rava – Košice – Budapešť. Jedná se o pro-
jekt příhraniční spolupráce, jehož úvodní 
část se uskuteční v září v Košicích. Prá-
vě delegace z tohoto východoslovenského 
města v květnu navštívila Ostravu a náš 
obvod. Tentokrát bylo smyslem návštěvy 
navázání spolupráce v oblasti školství. Po-
drobnější informace si můžete přečíst na 
straně devět.
Z dalších zajímavých článků upozorním na 
smlouvu mezi HC Vítkovice a ZŠ Jugosláv-
ská, za zmínku stojí také materiál o blížící se 
digitalizaci Kina Luna. Moc mně těší, že se 
konečně podařilo vyřešit svízelnou situaci 
občanů žĳících v okolí bývalé kotelny na Sá-
mově ulici, která už má zazděné vchody.
Snad se s nástupem léta konečně umoudří 
počasí a sluníčko bude lákat ke koupání. Na 
sezónu je připraven také Vodní areál Jih, jak 
píšeme v článku na straně šest. Blíží se doba 
dovolených a školních prázdnin, proto všem 
přeji příjemně strávené chvíle odpočinku. 
Závěrem si ještě dovolím připomenout pro-
bíhající anketu na regionálním portálu 
www.czreigon.cz. Budu rád, když svým hla-
sem podpoříte náš obvod. Návod jak postu-
povat, najdete na vedlejší straně.
Věřím, že červnové Jižní listy pročtete od 
první do poslední stránky. Další číslo obdr-
žíte ve svých poštovních schránkách až na 
konci srpna.

Mgr. 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 Řeháčkových

...Ke společným zájmům manželů Řeháčkových patří 
především rodina, které se po provdání dcer rozrostla 
o zetě Iva a Jiřího. Radost do života jim přináší jejich 
tři vnoučata Dita, Kryštof a Adéla...
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Povodně nenadělaly velké škody

...Na území městského obvodu Ostrava-Jih velká voda 
naštěstí nenapáchala velké škody. Na rozdíl od minu-
lých let zasáhly povodně obvod spíše okrajově. Potí-
že dělala řeka Odra ve Výškovicích, kde bylo zasaže-
no pět až osm domů. Vesměs se jednalo jen o sklepní 
prostory a garáže. Zcela pod vodou se ocitla zahrád-
kářská kolonie...

4

Košická delegace v Ostravě

...V rámci programu návštěvy si ředitelé košických 
školských zařízení prohlédli také školy v našem 
městském obvodu. Na třech z nich měli připraveny 
odborné workshopy podle jejich zaměření: ZŠ Šeří-
ková – zaměření na přírodní vědy, ZŠ B. Dvorského 
– sportovní zaměření a ZŠ Chrjukinova – jazykové 
zaměření...

9

Vodní areál Jih je připraven

...Pro návštěvníky je připravena spousta atrakcí – dvě 
šestnáctimetrové skluzavky, strmá skluzavka „kami-
kadze“, dva tobogany, dětské tartanové hřiště, šede-
sátimetrový plavecký bazén, chrlič vody, vodní dělo, 
stěnové masážní trysky, dnová a perličková masáž, 
vzduchové lavice nebo podvodní lehátka. Sportovní 
vyžití zajistí kurty pro plážový volejbal, badminton, 
nohejbal a volejbal, víceúčelové a tenisové hřiště 
s umělou trávou...

6
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Jarní povodně nenadělaly v obvodu výraznější škody

Letošní květen se do historie zapíše jako jeden z nejstudeněj-
ších a hlavně nejdeštivějších. Důsledkem vydatných srážek 
došlo na Moravě k rozsáhlým záplavám. Ušetřeny nezůstaly ani 
okrajové části moravskoslezské metropole. Na území měst-
ského obvodu Ostrava-Jih velká voda naštěstí nenapáchala 
velké škody. Na rozdíl od minulých let zasáhly povodně obvod 
spíše okrajově.

Potíže dělala řeka Odra ve Výškovicích, kde bylo zasaženo pět 
až osm domů. Vesměs se jednalo jen o sklepní prostory a gará-
že. Zcela pod vodou se ocitla zahrádkářská kolonie. „Zatopeny 
byly i přilehlé louky, ale s těmi se počítá jako se zátopovým úze-
mím, které je součástí protipovodňových opatření,“ uvedl mís-
tostarosta Ľubomír Košík. Přesto byly připraveny prostory pro 
případnou evakuaci obyvatel, ke které naštěstí nemuselo dojít.
Situaci neustále monitoroval Krizový štáb města Ostravy pod 
vedením primátora Petra Kajnara. „Na základě příkazu štábu 
byly připraveny hasičské sbory, vojáci a další složky Integrova-
ného záchranného systému (IZS), které jsou schopny rychle za-
sáhnout,“ dodal Košík, který si jako člen povodňových komi-
sí pochvaloval součinnost všech zainteresovaných organizací. 
„Krizové štáby města se konaly v perfektně vybaveném Cent-
ru tísňového volání (CTV IZS), kde se přĳímaly tísňové zprávy 
a podrobné informace od meteorologů a odkud se koordinova-
ly veškeré záchranné akce,“ vysvětlil Košík s tím, že v návaz-
nosti na Povodňovou komisi města Ostravy se pravidelně schá-
zela i Povodňová komise městského obvodu Ostrava-Jih.
Na odstraňování následků povodní se podílel také Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. „Lidem, kteří byli postižení povod-
ní, jsme nabídli pomoc ve formě rozvozu vysoušečů, poskytnu-
tí dezinfekčních prostředků a nejrůznějšího nářadí na čištění 
a úklid. Ve spolupráci s OZO Ostrava jsme zajistili přistavení 
kontejnerů na odvoz nepotřebných a zničených věcí ze sklepů 
a zahrádek. Po opadnutí vody jsme zmapovali kaluže a laguny 
a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Ostrava jsme se 
účastnili aplikací látek, které hubí larvy komárů,“ řekl místosta-
rosta Košík.
Nepříznivým počasím byly zasaženy také některé základní ško-
ly na území obvodu. Celkové škody na jejich majetku jsou odha-
dovány v desítkách tisíc korun. Spodní voda se dostala také do 
Sportovního centra Dubina.

INZERCE

Činnost JSDH Ostrava-Zábřeh během jarních povodní
Po vydatných srážkách zahajuje Jednotka SDH Ostrava-Zábřeh 
svou činnost na povodních 16. května v 18.43 h, kdy je povolá-
na k první události. Po ukončení akce zůstávají naši hasiči v po-
hotovosti na základně, odkud nepřetržitě vyjíždí k dalším mi-
mořádným událostem. 
Jednotka nezasahuje jen v katastru svého zřizovatele ÚMOb 
Ostrava-Jih, ale podle potřeby i po celém území Statutárního 
města Ostravy a jeho přilehlého okolí.
Nejčastějším typem událostí, hlavně v první fázi povodní, je 
odstraňování nebezpečných stavů, kdy se likvidují spadlé stro-
my a čerpá voda ze zaplavených oblastí. 
Pohotovost končí 18. května v 16.39 h na základě rozkazu HZS 
MSK a vyjíždí se na individuální zásahy. 
V rámci povodní od 16. května do 4. června jednotka zasahova-
la u 26 událostí a 23 členů odpracovalo celkem 643 hodin. I při 
této náročné činnosti nedošlo k žádnému úrazu, ani k žádným 
větším ztrátám na majetku a technice.
Pozn.: Uvedená fakta poskytnul velitel Jednotky SDH Ostrava-Zá-
břeh Ing. Vít Ovčačík.  Radim Navrátil

Dlouhodobě nepříznivé květnové počasí se výrazně podepsalo na 
zeleni a její údržbě. „Kvůli dešťům jsme museli odstranit zhruba 
sto dvacet kusů stromů. Některé z nich spadly, jiné byly podmáče-
né nebo polámané,“ uvedl Radim Dostál, vedoucí Odboru dopra-
vy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih. Z důvodu zvýšení 
spodních vod a zanášení kanalizace byly odstraňovány tyto hava-
rĳní stavy hlavně v oblasti pod Proskovickou ulicí ve Výškovicích. 
Na odstraňování následků povodní na území obvodu byli připra-
veni i pracovníci Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby.
Klimatické podmínky extrémně ztěžovaly i kosení trávy, proto-
že travnaté plochy byly podmáčené. Nedalo se na ně vjíždět se-
kačkami, vznikaly rozježděné koleje a sekačky se bořily do bláta. 
Při mokré trávě navíc není účinnost kosení velká. „Deštivé poča-
sí razantně podpořilo rychlý vzrůst trávy, kterou jsme se snaži-
li v rámci možností kosit alespoň křovinořezy a tam, kde to šlo, 
s největší opatrností i sekačkami,“ doplnil Dostál s tím, že povod-
ně přišly při prvních pokosech trávy, které jsou z hlediska údrž-
by nejobtížnější.
Chladné a deštivé počasí pokračovalo i v prvních červnových 
dnech, ale na území obvodu zvýšená hladina řeky Odry nezpů-
sobila žádné škody. 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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Jediným poslancem z obvodu 
je třiadvacetiletý Adam Rykala
Nejmladším poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je 
Bc. Adam Rykala, kterému v září bude čtyřiadvacet let. Do sně-
movny se dostal v květnových volbách z šestého místa moravsko-
slezské kandidátky ČSSD. 
„Velmi si vážím podpory občanů Ostravy-Jihu, kterou mi vyjádřili 
svými preferenčními hlasy. Rád bych jim touto cestou poděkoval. 
I když práce zastupitele je pro mne velmi důležitá a inspirující, ne-
budu na podzim znovu kandidovat do Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, protože sám nejsem příznivcem hromadění 
funkcí na úkor kvality práce,“ uvedl Rykala, který je zastupitelem 
obvodu od roku 2006.
„Pro občany našeho obvodu budu samozřejmě nadále pracovat. 
Bohužel jsem byl zvolen jako jediný poslanec napříč politickým 
spektrem z Ostravy-Jihu, ale o to více cítím potřebu našemu ob-
vodu pomáhat,“ pokračoval. Proto se rozhodl zřídit svou posla-
neckou kancelář v Zábřehu na Jugoslávské ulici v budově bývalé 
pošty. „Budu se snažit, aby byla v provozu už od července. V zá-
ří se pak chystám otevřít bezplatnou právní poradnu pro všechny 
občany v nouzi, kteří nemají dostatek financí na řešení svých pro-
blémů a potřebují pomoc,“ doplnil Rykala s tím, že se těší na spo-
lupráci se starostou obvodu Karlem Sibinským, řediteli škol a ško-
lek a všemi, kteří chtějí zlepšovat prostředí, v němž žĳí.

Čemu by se chtěl v poslanecké sně-
movně věnovat? „Mám zájem odbor-
ně se věnovat tématům ochrany ži-
votního prostředí a školství,“ dodal 
závěrem. Občané jej mohou kontakto-
vat prostřednictvím e-mailové adresy: 
rykala.adam@seznam.cz.

Na společné cestě

www.eurovia.cz

Společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava je jed-
ničkou v  oblasti dopravního a  inženýrského stavitel-
ství v  Moravskoslezském kraji. Od  července 2010 
mění svůj název na  EUROVIA CS, závod Ostrava. 
Lépe tak vyjádří svoji příslušnost ke  Skupině 
EUROVIA CS, do  které již řadu let patří. I  nadále se 
bude opírat o  hodnoty postavené na  tradici, kvalifi -
kované práci a  pozici významného zaměstnavatele 
v regionu.

Při této příležitosti bychom rádi poděkovali klientům 
a zaměstnancům za projevenou důvěru a spolupráci.

INZERCE

Volby sice vyhrála ČSSD, ale vládu sestaví pravicové strany
Přestože květnové parlamentní volby vyhrála levicová Česká 
strana sociálně demokratická, o budoucí podobě vlády vyjedná-
vají zástupci pravicových stran – Občanské demokratické stra-
ny, TOP 09 a Věcí veřejných. „Všem občanům, kteří se zúčastni-
li voleb do Poslanecké sněmovny, bych chtěl poděkovat. Vysoká 
volební účast je důkazem, že jim život v naší zemi není lhostej-
ný,“ uvedl starosta Karel Sibinský.

Výsledky hlasování v MO Ostrava-Jih
ČSSD 14 597 hlasů 30,20 %
ODS 8074 hlasů 16,70 %
KSČM 6181 hlasů 12,79 %
Věci veřejné 5979 hlasů 12,37 %
TOP 09 4798 hlasů 9,92 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2608 hlasů 5,39 %
Suverenita – blok Jany Bobošíkové 1988 hlasů 4,11 %
KDU-ČSL 1094 hlasů 2,26 %
Strana zelených 987 hlasů 2,04 %

Dělnická strana soc. spravedlnosti 853 hlasů 1,76 %
Česká pirátská strana 406 hlasů 0,84 %
Strana svobodných občanů 221 hlasů 0,45 %
Volte Pr. Blok www.cibulka.net 163 hlasů 0,33 %
Moravané 162 hlasů 0,33 %
OBČANÉ.CZ 140 hlasů 0,28 %
Konzervativní strana 50 hlasů 0,10 %
STOP 22 hlasů 0,04 %
Volební účast  54,05 %

Výsledky voleb do PSP PČR
ČSSD 22,08 %
ODS 20,22 %
TOP 09 16,70 %
KSČM 11,27 %
Věci veřejné 10,88 %
Volební účast 62,60 %

Výsledky hlasování v Ostravě
ČSSD 28,18 %
ODS 19,23 %
KSČM 12,30 %
Věci veřejné 11,31 %
TOP 09 10,77 %
Volební účast 58,01 %
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Vodní areál Jih je připraven na léto
Oficiálně 1. června zahájil letošní 
provoz Vodní areál Jih. Vzhledem k le-
tošnímu mimořádně nepříznivému 
květnovému počasí však přivítal první 
návštěvníky až v sobotu 5. června. „To 
přišlo asi jen třicet lidí, o den později 
už jich bylo šest set a koncem týdne 
přes dva tisíce,“ uvedl vedoucí areá-
lu Vladimír Janíček. Po osmi letních 
a později i tropických dnech ale znovu 
přišlo ochlazení a déšť.

Pro návštěvníky Vodního areálu Jih je 
připravena spousta atrakcí – dvě šest-
náctimetrové skluzavky, strmá skluzavka 
„kamikadze“, dva tobogany, dětské tarta-
nové hřiště, šedesátimetrový plavecký ba-
zén, chrlič vody, vodní dělo, stěnové ma-
sážní trysky, dnová a perličková masáž, 
vzduchové lavice nebo podvodní lehát-
ka. Sportovní vyžití zajistí kurty pro plá-
žový volejbal, badminton, nohejbal a vo-

lejbal, víceúčelové hřiště s umělou trávou 
a tenisové hřiště s umělou trávou.
Vodní areál Jih, který provozuje akcio-
vá společnost Sareza, je otevřen denně od 
9 do 19.30 hodin, přilehlá sportoviště pak 
od pondělí do pátku od 13 do 20 a o víken-

dech od 9 do 20 hodin. Vstupné zůstalo na 
loňské úrovni, dospělí zaplatí za celý den 
devadesát korun, děti od šesti do patnác-
ti let a senioři nad dvaašedesát let šedesát 
korun. Více informací lze získat na tel. čísle 
596 977 801. Text a foto: Michael Ku�y

INZERCE

Bývalá kotelna má zazděné vchody
Vypadá to, že obyvatelé domů na Horní ulici v Hrabůvce si mohou oddechnout. Ma-
jitel bývalé chátrající kotelny Todor Ristić, ve které přespávali bezdomovci, v prvním 
červnovém týdnu nechal zazdít vstupy. Otravný zápach a všudypřítomní potkani už 
snad nebudou obtěžovat místní lidi, kteří už byli ze situace zoufalí.
„Už jsem tam několikrát dal mříže, nechal udělat nejrůznější zábrany, ale bezdomovci 
je ukradli a odvezli do sběrny, bývalé násypníky uhlí zase vybourali. Doufám, že teď 
se jim tam už nepodaří dostat,“ uvedl Ristić pro Moravskoslezský deník.
Občané nejprve logicky hledali pomoc na místní radnici, která však nemohla do složité 
situace zásadně zasáhnout. Kotelna totiž patří soukromému vlastníkovi a stojí na sou-
kromém pozemku. „S majitelem se nám dlouho nedařilo navázat kontakt. Nakonec 
se to začátkem června podařilo, sešli jsme se a domluvili se. Je dobře, že majitel splnil 
svůj dřívější slib a nechal zazdít vstupy. Teď ještě požádám vedení městské policie, aby 
strážníci této lokalitě věnovali větší pozornost,“ řekl starosta Karel Sibinský.
Podnikatel Todor Ristić chtěl bývalou kotelnu původně přestavět na restauraci s klubem. 
S jeho záměrem však tehdy nesouhlasili místní obyvatelé. „Kotelna je bezcenná, ale to 
místo by se dalo perfektně využít. Daly by se tam postavit třeba podzemní garáže. Proto 
jsem si ji nechal,“ uvedl dále podnikatel pro MS deník. Podle svých slov zatím nemá do-
statek finančních prostředků, ale chce o svých plánech jednat s vedením radnice.
„Uvítáme jeho aktivity, rozhodně se nebráníme jakémukoliv jednání,“ reagoval staros-
ta Sibinský. (kut)

Poděkování
Chtěla bych poděkovat za krásnou myš-
lenku a nádherně zrekonstruovanou 
budovu (bývalá knihovna) na Jubilejní 
ulici, kde je dnes Komorní klub. 

Bydlím v Jubilejní kolonii už od roku 
1972 a za kulturou jsem musela dojíž-
dět do centra Ostravy. Teď můžu přijít 
kdykoli na koncert vážné hudby, jazz, 
nebo krásné přednášky.

Vstupenky jsou k dispozici na mís-
tě před vystoupením za suprové ceny. 
Už se tam cítím jako doma, vždy při-
jdu dříve, ať si můžu dát dobré pres-
so a vše si v klidu vychutnat. Čistota, 
úsměvy a vždy dobrá nálada zaměst-
nanců vše umocňují do krásy tohoto za-
řízení. Všem, kteří se podílejí na této 
práci moc děkuji a přejihodně úspěchu 
a krásné prázdniny plné sluníčka.

Alena Kobierská, Ostrava-Hrabůvka
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Strážníci řeší časté porušování předpisů 
v souvislosti s držením psů
Strážníci městské policie řeší v Ostravě ročně tisícovky pře-
stupků na úseku veřejného pořádku. Mezi ty, které zjišťují nej-
častěji, patří znečišťování veřejného prostranství psími ex-
krementy a nerespektování povinnosti vedení psa na vodítku.
Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich 
chování korigovala nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní si své 
povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejskařů hřeší na sku-
tečnost, že strážníci nemohou být na všech místech, aby dohlí-
želi, zda si všichni plní své povinnosti. Objeví-li se strážník ale-
spoň na dohled, jen málokdo po svém psovi neuklidí a téměř 
každý má svého psa řádně na vodítku. Přitom neuklizený ex-
krement může majitele psa vyjít poměrně draho. Strážník může 
na místě uložit pokutu do jednoho tisíce korun, ve správním ří-
zení pak hrozí pokuta až do 20 tisíc korun. Za ignorování povin-
nosti vedení psa na vodítku hrozí ve správním řízení pokuta až 
30 tisíc korun, pokuta vyměřená strážníkem na místě činí v nej-
vyšší sazbě taktéž tisíc korun.
Řada majitelů psů se odvolává na nedostatek speciálních kon-
tejnerů na psí exkrementy, ale to není důvod vyhýbat se plně-
ní této povinnosti. Stačí mít v kapse připravený sáček, jdou-li 
se psem ven a v případě potřeby exkrement v sáčku hodit do 
nejbližší nádoby na odpadky. Psí exkrementy představují riziko 
z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být 
v případě, že s nimi přĳdou do styku děti. Zejména ty menší 
mají ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat. Proto by se psi neměli 
pohybovat na dětských hřištích a v místech, kde si děti hrají. 
Od začátku ledna do konce května letošního roku strážníci ře-
šili už 1007 přestupků majitelů psů, kteří z veřejného prostran-
ství neuklidili exkrementy svých psů. Zvláště v období, kdy 
skončila zima a v ulicích roztál sníh, který řadu týdnů schová-
val nevábné hromádky na trávě, na chodnících či v parcích, lidé 
mnohdy doslova kličkovali mezi psími výkaly. 
Nejvíce znečištěným místem na území obvodu je sídliště na Du-
bině. Důkladnější úklid psích exkrementů začal hned na jaře, 
jakmile roztál sníh, úklid provádějí zaměstnanci Veřejně pro-
spěšných prací. „Na území obvodu je rozmístěno devětašede-
sát speciálních odpadkových košů na psí exkrementy. Ročně na 
jejich vyprazdňování vynaložíme částku blížící se půl milionu 
korun,“ uvedl místostarosta Radim Miklas. Pořizování dalších 
košů není v plánu, protože exkrementy nejsou nebezpečným 
odpadem a majitelé psů je mohou vyhazovat i do běžných od-
padkových košů a kontejnerů na domovní odpad.
Rizika hrozí, nechávají-li majitelé své čtyřnohé miláčky pobíhat 
volně, bez vedení na vodítku tam, kde to není dovoleno. Kaž-
dý pes může v určitých situacích zareagovat nepředvídatelně 
a i pro svého majitele často nečekaně. Případné následky např. 
napadení člověka nebo i jiného zvířete mohou být tragické. V té 
souvislosti připomínáme, že už v září roku 2008 nabyla účin-
nosti novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, která stano-
vuje striktní povinnost vedení psa na vodítku na veřejném pro-
stranství s výjimkou míst určených k volnému pobíhání psů. 
Od začátku ledna do konce května letošního roku strážníci řešili 
už 1997 přestupků spáchaných vedením psa bez vodítka v roz-
poru s uvedenou vyhláškou. 

INZERCE

Na území městského obvodu Ostrava-Jih jsou přestupky v sou-
vislosti s držením psů řešeny nejčastěji v hustých sídlištních zá-
stavbách, zejména pak v lokalitách ulic A. Brože, V. Vlasákové, 
B. Václavka, Dr. Martínka, J. Kotase, Výškovická, Lumírova, Ju-
goslávská a Čujkovova. Přestupků spáchaných volným pobíhá-
ním psů na území celého obvodu za prvních pět měsíců letoš-
ního roku řešili strážníci 528, znečištění veřejného prostranství 
psími exkrementy pak ve 428 případech.

 

(kut, MP Ostrava)

SEZNAM LOKALIT, KDE JSOU UMÍSTĚNY PSÍ KOŠE A DOBA 
JEJICH VYPRAZDŇOVÁNÍ

  6.40 h Středoškolská, Jugoslávská 14, Tylova 2, 43 (2 koše), Výškovická 
– Lidl, Hulvácká 23, V Zálomu 6, Zimmlerova 27

  8.10 h Horymírova 36 (2 koše), Výškovická – Kotva, Kotlářova 124, 
Kubalova 57, Předškolní 158, Lumírova 36

  8.40 h Proskovická 55, Šeříková 14, 3 (2 koše), Lumírova 15, Výškovic-
ká 174, Jičínská 29, Srbská 1, 11 (2 koše), Výškovická 153, 159 
(2 koše)

  9.10 h 29. dubna 31, Staňkova 21, Svornosti 24, 41 (2 koše), Průkopnic-
ká 18, Výškovická 89, Gerasimovova 40, Krakovská 16, Mitušo-
va 25, 85 (2 koše), Cholevova 45

11.10 h B. Václavka 2, Z. Chalabaly 5, B. Četyny 12, M. Fialy 3 (2 koše)
11.25 h F. Formana 34, 18 (5 košů), V. Jiřikovského 38, 31 (2 koše), E. 

Podgorného 20, 12 (2 koše), V. Košaře 26, 15 (2 koše)
11.55 h J. Misky 1, J. Maluchy 100, J. Kotase 11, Dr. Martínka – kruhový 

objezd, F. Hajdy 28, Krestova 9, Kašparova 14
12.50 h Mjr. Nováka 13, 22 (2 koše), Na obecní 4, Dr. Martínka – most 

(2 koše), Hasičská 1
13.20 h Na obvodu 47, nám. Gen. Svobody, Surovova 7
14.30 h Beskydská 106

Počty řešených přestupků na území MO Ostrava-Jih (leden–květen 2010)

městská část pes bez vodítka znečišťování psími exkrementy

Bělský Les 50 29

Dubina 75 46

Hrabůvka 211 128

Výškovice 55 67

Zábřeh 137 158

celkem 528 428
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Ve fotosoutěži zvítězil 
snímek Jubilejní kolonie
Mediální komise Rady MO Ostrava-Jih 
vyhlásila výsledky fotografické soutě-
že na téma Městský obvod Ostrava-Jih 
mýma očima. Celkem se sešlo na 121 
fotografií různého tématu i provedení, 
ze kterých byla vybrána trojice nejlep-
ších. Vítězem se stal pan Jiří Žižka, který 
poslal snímek Jubilejní kolonie 2010. Na 
druhém místě skončil pan Stanislav So-
vinský se snímkem Podzim u nás na ulici 
a třetí příčku obsadila paní Soňa Naglí-
ková, která svou fotografii nazvala Výš-
kovické peklo. 
Všechny tři snímky jsou k vidění na we-
bové adrese www.ovajih.cz a budou 
uveřejněny v prázdninovém čísle Již-
ních listů. Výše jmenovaní výherci bu-
dou kontaktováni a obdrží věcné ceny 
z rukou starosty obvodu Karla Sibin-
ského.

 

(kut)

Po povodních přišla komáří kalamita
Na území MO Ostrava-Jih proběhla 
17. června ve večerních hodinách likvidace 
ohnisek výskytu přemnožených komárů. 
Speciální aerosol byl aplikován v lokali-
tě podél cyklistické stezky u Odry, vyme-
zené zejména ulicemi K Odře, Husarova, 
Smrčkova a Proskovická a v oblasti Běl-
ského lesa (pěší a cyklistické stezky) ve 
směru od ul. Plzeňské k ul. Svornosti a dá-
le od ul. Čujkovova směrem na Starou Bě-

lou. Postřik proběhl mimo území Chráně-
né krajinné oblasti Poodří. Popovodňová 
situace je nejhorší zejména v oblasti Výško-
vic, například na tamních loukách odbor-
níci na jednom hektaru plochy napočítali 
až dvacet milionů komářích larev. Insekti-
cid nemá vliv na zdraví lidí, likviduje pou-
ze blanokřídlý hmyz. Působí zhruba tři 
až čtyři hodiny a poté se rozkládá. Dosah 
aplikace je od půl do tří kilometrů.

V pondělí 21. června pak Úřad městské-
ho obvodu Ostrava-Jih začal občanům 
obvodu rozdávat půllitrová balení re-
pelentů. Jedná se o chemickou látku ve 
spreji, která se aplikuje na kůži, obleče-
ní nebo jiné povrchy za účelem odpuzení 
bodavého hmyzu. Přípravky na likvida-
ci ohnisek komárů stejně jako repelenty 
zakoupilo ze svého rozpočtu Statutární 
město Ostrava. (kut)

Farmářské trhy. Každý 
z nás to zná, v supermarke-
tech je spousta lidí a kvalita 
potravin pokaždé neodpoví-
dá ceně. Lidé pomalu začí-
nají projevovat zájem o bi-
opotraviny a hlavně také 
o výrobky místních pěstite-
lů a chovatelů. „Je fajn, že 

si dnes mohu v supermarketu koupit ananas, mango, či karambolu, 
ale sotva v nich dostanu český česnek nebo cibuli, který bude chut-
nat tak jako kdysi. Pravidelné místní trhy, na nichž zemědělci prodá-
vají své produkty, znají v řadě evropských měst a pomalu se rozjíž-
dějí i v České republice. Nakonec i u nás v Zábřehu na náměstí SNP 
je zastoupen podíl domácích pěstitelů. Jeden kamarád mně ale přive-
dl na myšlenku pravidelných Farmářských trhů pouze s výrobky lo-
kálních pěstitelů a chovatelů. Na sociální síti Facebook dokonce exis-
tuje skupina, která tuto myšlenku velmi podporuje. Otázkou je, zda-li 
se pro pořádání takových pravidelných trhů s opravdu kvalitní nabíd-
kou najde zájem také na druhé straně. Spotřebitelé by to uvítali a já 
jsem ochoten jim s tím pomoci,“ uvedl místostarosta Radim Miklas.

� Uzavření Sportovního centra Dubina
Z důvodu malování a údržby sportovních zařízení bude 
Sportovní centrum Dubina od 5. do 11. července uzavřeno.
� Nabídka sociálního poradenství a osobní asistence
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
o. s., nabízí odborné sociální poradenství, bezplatnou služ-
bu určenou osobám se zdravotním postižením od patnác-
ti let, seniorům a jejich blízkým. Dále nabízí pomoc a pod-
poru v oblastech sociálních služeb, sociální péče, invalidity, 
zaměstnávání a kompenzačních pomůcek i půjčovny na ne-
zbytně nutnou dobu. Občanské sdružení se soustředí také 
na osobní asistence, což je terénní služba určená osobám se 
zdravotním postižením od šesti let a seniorům. Je částeč-
ně hrazena uživateli z příspěvku na péči. Náplní je pomoc 
a podpora v oblasti hygieny, stravování, domácnosti, péče 
o vlastní osobu, aktivizace a kontakt se společností. Více in-
formací lze získat na tel. čísle 596 115 318, prostřednictvím 
e-mailu czp.ostrava@czp-msk.cz nebo na webové adrese 
www.czp-msk.cz.

Krátce
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Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 
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Košická delegace navštívila Ostravu
Ve druhé polovině května zavítala do 
moravskoslezské metropole delegace 
zástupců Magistrátu města Košic. V jejím 
čele byla vedoucí odboru školství Helena 
Jeníková, dále ji tvořili vedoucí pracovníci 
některých referátů magistrátu a pedago-
gové ze školní praxe.

Kromě prohlídky radniční budovy Magis-
trátu města Ostravy a jejich reprezentač-
ních prostor hosté ze Slovenska absolvo-
vali pracovní setkání s vedoucím kanceláře 
primátora města Ostravy Michalem Hrotí-
kem, pověřeným řízením odboru školství, 
kultury, sportu a volnočasových aktivit, ve-
doucí oddělení školství Martou Szücsovou 
a dalšími pracovníky odboru školství, kul-
tury, sportu a volnočasových aktivit ostrav-
ského magistrátu. Městský obvod Ostra-
va-Jih při jednání zastupoval místostarosta 
Ľubomír Košík.
Představitelé obou partnerských měst si 
v neformální diskusi vyměnili zkušenosti 
a poznatky ze školské a pedagogické pro-
blematiky, zabývali se možnostmi rozšíře-
ní výměnných pobytů dětí, jejich účastí na 
kulturních a sportovních akcích apod. 
„Vítám každou spolupráci na mezinárodní 
úrovni,“ uvedla Marta Szücsová. „Od toho-
to setkání si slibujeme navázání spoluprá-
ce mezi učiteli a žáky v rámci konkrétních 
projektů,“ řekl Ľuboš Hvozdovič, ředi-
tel košické ZŠ Povážská, která je partner-
skou školou ZŠ Šeříková v Ostravě-Výško-
vicích. „Dlouhodobě rozebíráme problémy 
z oblasti vzdělávání, financování a práce se 
žáky se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi,“ uvedl ředitel školy Jiří Bakončík.
V rámci programu návštěvy si ředitelé ko-

šických školských zařízení prohlédli také 
školy v našem městském obvodu. Na třech 
z nich měli připraveny odborné worksho-
py podle jejich zaměření: ZŠ Šeříková – za-
měření na přírodní vědy, ZŠ B. Dvorského 
– sportovní zaměření a ZŠ Chrjukinova – 
jazykové zaměření. „Prezentujeme, jak se 
na naší škole využívají moderní vyučovací 
metody při výuce cizích jazyků, jak využí-
váme projektové vyučování a mezinárodní 
projekty ve vyučování,“ vysvětlila ředitelka 
ZŠ Chrjukinova Jana Mikošková. 
Druhé největší slovenské město je jedním 
z partnerských měst Ostravy. Pro srovná-
ní, Ostrava s 314 tisíci obyvateli a třiadva-
ceti městskými obvody má 62 základních 
a 54 mateřských škol. Košice mají 234 tisíc 
obyvatel a dvaadvacet městských částí, na 
jejich území je šestatřicet základních a sed-

mapadesát mateřských škol, k tomu pět zá-
kladních uměleckých škol a stejný počet 
center volného času. 
Není bez zajímavosti, že Košice se staly Ev-
ropským hlavním městem kultury 2013, 
Ostrava o totéž usiluje pro rok 2015, jejím 
soupeřem v kandidatuře je Plzeň. Titul Ev-
ropské hlavní město kultury je vždy na je-
den rok propůjčován Evropskou unií jed-
nomu nebo více evropským městům, která 
tak mají po celý rok možnost představit Ev-
ropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Pů-
vodně byla tato města volena na základě 
kulturní historie, naplánovaných akcích 
a schopnosti projekt podpořit finančními 
prostředky a infrastrukturou. Nová stu-
die z roku 2004 nyní považuje udělení titu-
lu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji 
a změnám v daném městě. Michael Ku�y

Slovenští hosté byli přijati i na Magistrátu města Ostravy.  Foto: Michael Kutty
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Hokejové naděje z Ostravy a okolí budou 
mít i nadále „svou“ školu. Po ZŠ Rosti-
slavova ve Vítkovicích, která v současné 
době končí, mohou přejít na ZŠ Jugosláv-
ská v Ostravě-Zábřehu. Právě tato škola 
totiž uzavřela smlouvu o spolupráci s HC 
Vítkovice za účelem vytváření podmínek 
pro rozvoj mládežnického hokeje. 
„Poté, co se zánik ZŠ Rostislavova stal de-
finitivou, představitelé obou městských 
obvodů se dohodli, že ideální variantou 
by byla ZŠ Jugoslávská,“ uvedl Ladislav 
Svozil, sportovní manažer HC Vítkovi-
ce. Velkou výhodou je totiž blízkost ško-
ly, děti navíc nemusejí přecházet žádnou 
frekventovanou silnici, protože podcho-
dem je to z ČEZ Arény na ZŠ Jugoslávská 
zhruba deset minut chůze. 
„Nebudeme rozšiřovat počet tříd o zvlášt-
ní hokejové třídy, ale budeme doplňovat 
stávající třídy,“ vysvětlil ředitel školy Petr 
Opletal. Škola se ve smlouvě zavazuje, že 
žáci- hokejisté po dohodě s trenéry bu-
dou uvolňováni na tréninky a na zápasy 

i v době vyučování. Podle Opletala je vý-
hodou, že spolupráci mezi oběma subjek-
ty bude koordinovat zkušený pedagog, 
který se této činnosti věnoval už na ZŠ 
Rostislavova. 
Časem by ve škole rádi otevřeli speciální 
hokejovou třídu, případně samostatnou 
všestranně zaměřenou sportovní třídu. 
„Záležet bude jen na počtu žáků, volné 
učebny máme k dispozici,“ dodal Ople-
tal. 
ZŠ Jugoslávská je moderní škola se dvě-
ma tělocvičnami a opraveným školním 
hřištěm. Letos na jaře bylo dokončeno 
komplexní zateplení jejich obvodových 
konstrukcí, byla nainstalována plastová 
okna a škola se může pochlubit i novou 
fasádou.  (kut)
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INZERCE

HC Vítkovice uzavřel smlouvu ze ZŠ Jugoslávská

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

� Prázdniny v knihovně
Soutěže, zábavné testy, čtení, hry, vý-
tvarné dílny a mnoho zajímavých 
knih čeká na všechny děti, které bě-
hem letních prázdnin navštíví někte-
rou z poboček Knihovny města Ostra-
vy v městském obvodu Ostrava-Jih. 
S kamarády nebo sami mohou strávit 
volný čas v příjemném prostředí při ak-
tivitách, které na ně čekají v projektu 
Prázdniny v knihovně, který finančně 
podpořil ÚMOb Ostrava-Jih. Podrob-
nosti o akcích a prázdninové půjčovní 
době čtenáři najdou na www.kmo.cz.
� Hasičská soutěž
V sobotu 3. července od 12 hodin se na 
Středoškolské ulici mezi SPŠ Stavební 
a SPŠ Chemickou uskuteční hasičská 
soutěž v požárním útoku. Zúčastní se 
jí na padesát mužstev z celého MS kra-
je, akce je zařazena do dlouhodobé-
ho seriálu závodů Moravskoslezské-
ho poháru.

Krátce
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

Předávání maturitního vysvědčení. V obřadní síni ÚMOb 
Ostrava-Jih se už tradičně konal slavnostní ceremoniál předá-
vání maturitního vysvědčení studentům Soukromého šestileté-
ho gymnázia U Haldy. Kromě nadšených a uvolněných studen-
tů, kteří se ve slavnostních talárech cítili evidentně spokojeně, 
se akce zúčastnilo vedení školy, členové učitelského sboru, pyš-
ní rodiče, prarodiče i přátelé studentů. Abiturientům pogratu-
loval i radní Jan Dohnal, všichni obdrželi maturitní vysvědčení 
a almanach Absolventi 2010 – knihu, která jim bude připomínat 
středoškolské studium. Foto: Romana Havránková

ZOO má co nabídnout
ZOO Ostrava připravila pro návštěvníky na léto řadu novinek 
– otevření nových expozic, představení vzácných mláďat i zce-
la nových druhů zvířat. Jedním z nich je pardál obláčkový, tato 
krásně zbarvená kočkovitá šelma je ve volné přírodě vzácná 
a chovatelsky mimořádně náročná. V průběhu jara se narodi-
lo několik mláďat, z nichž většina patří k vzácným odchovům. 
V březnu přišlo na svět pět mláďat dvou ve volné přírodě vy-
hubených druhů jelenů: sameček a dvě samičky siky vietnam-
ského a dvě samičky jelena milu. Z chovatelského hlediska nej-
cennějšími jsou v dubnu narozená mláďata lemurů: dvojčata 
lemura korunkatého a mládě lemura červenobřichého. Nepře-
hlédnutelným je 180 cm vysoké mládě žirafy Rothschildovy. 
Každou prázdninovou sobotu se mohou zájemci těšit na večerní 
komentované prohlídky. Během nich mohou pozorovat chování 
zvířat, které je navečer jiné než během dne. Zoo je otevřena od 9 
do 19 hodin, pokladny a pavilony se zavírají o hodinu dříve. 
Společnost také vyhlásila fotografickou soutěž na téma ZOO 
Ostrava vašima očima o nejlepší fotografii. Musí být pořízena 
v ostravské zoo a doplněna doprovodným textem. Soutěž trvá 
do 31. srpna a je rozdělena na dvě kategorie – pro děti do 15 let 
a pro ostatní. Ceny získají také internetoví vítězové, které zvolí 
návštěvníci webu zoo po uzávěrce soutěže. Tam se budou všech-
na zaslaná díla zveřejňovat. Informace k soutěži zájemci najdou 
na webových stránkách www.zoo-ostrava.cz. ZOO Ostrava
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Šek v hodnotě 430 ti-
síc korun převzal ře-
ditel Vítkovické střed-
ní průmyslové školy 
a Gymnázia Jiří Klocek 
od představitelů spo-
lečnosti ArcelorMial. 
„Z těchto peněz poří-
díme výukové systé-
my pneumatických ob-

vodů pro učebnu, která slouží praktické výuce našich studentů. 
Nahradíme tak zastaralé vybavení a umožníme studentům učit 
se na moderním zařízení, se kterým se budou setkávat v pra-
xi,“ ocenil Klocek. Nové vybavení učebny bude sestávat z mo-
dulového systému podporovaného počítači. Předávání proběh-
lo v sále školy za účasti starosty Karla Sibinského, personálních 
ředitelů ArcelorMial Ostrava a žáků a pedagogů školy.
Společnost ArcelorMial Ostrava se rozhodla podpořit moder-
nizaci výuky ve Vítkovické střední průmyslové škole proto, že 
z této školy pochází mnoho jejích zaměstnanců. „Není to tedy 
jen dar, je to naše investice do budoucích zaměstnanců Arcelo-
rMial Ostrava. Jsme rádi, že studenty hutnictví můžeme pod-
pořit v rozvoji,“ řekl generální hutní společnosti Augustine Ko-
chuparampil. Podle něj je úzká spolupráce mezi průmyslovými 
podniky a školami nezbytná. Ocenil proto, že se vítkovické ško-
ly ujala společnost Vítkovice Heavy Machinery. „My chceme 
rovněž podporovat modernizaci a kvalitní výuku ve školách na-
šeho regionu a tento dar je důkazem, že to myslíme vážně,“ do-
dal Kochuparampil. (d)

ArcelorMittal Ostrava 
podporuje odborné školství
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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
4., 11., 18. a 25. 7. v 17 h – TANEČNÍ VEČERY pro příz-
nivce společenského tance se skupinou DOMINO, před-
prodej KD K-TRIO.

� Dětem
12.–16. 7., 16.–20. 8. – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
27. 8. od 14 h – POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ SHOW – 
zábavné odpoledne na závěr prázdnin, Hopsalín, Pavel 
Novák Familly, soutěže, ukázka techniky aj.

� Výstavy
HRAVĚ – výtvarné práce dětí Základní školy Jugosláv-
ská v Ostravě-Zábřehu.

� Vzdělávací kurzy a semináře 
31. 7. 10.00–17.00 h – TAJEMSTVÍ ČÍSEL – NUMERO-
LOGIE. Intenzivní základní seminář s Monikou Bum-
bovou. Tematické okruhy: den narození, životní číslo, 
osobní roční vibrace / tarot pro osobnost a vztahy / prak-
tická cvičení a výpočty.
15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 26. 8. Vždy v 18.30 h – ZUMBA 
– KARIBIK PARTY. Přeneste se s námi na Karibské ost-
rovy a zatancujte si Zumbu v rytmu Salsy, Cha chi, Reg-
gaetonu. Ukázková hodina 8. 7. zdarma.
NABÍDKA KURZŮ NA II. POLOLETÍ 2010
KURZY PRO DOSPĚLÉ: POHYBOVÉ – Kalanetika, 
Step aerobic, P-Class, Pilates s Bosu a balančními po-
můckami, Cvičení pro seniory, Cvičení – prevence proti 
bolesti zad, Cvičení na velkých míčích, Břišní tance, La-
tinské tance pro ženy, Linie, Body form, Jóga, Dance 
jóga, Power jóga, Taneční pro manželské páry a part-
nerské dvojice, Irské tance, Africké tance. VZDĚLÁVACÍ 
KURZY A SEMINÁŘE: Numerologie – tajemství čísel, 
Grafoterapie, aneb rukopisem k rozvoji osobnosti, Neu-
robic – trénink paměti, koncentrace a kreativity, Kabala 
– nauka o vzniku vesmíru a světa kolem nás, Reflexní te-
rapie, Barevná energie života, Jak uspět na trhu práce, 
Jazykové kurzy angličtiny, Výuka hry na kytaru, Hra na 
africké bubny.
KURZY PRO DĚTI: Pohybová výchova pro děti od 4 
let, Výuka hry na kytaru od 8 let, Hip-Hop od 6 let, Ta-
neční klub K-TRIO – disco dance, street dance od 6 let, 
Břišní tance dívky od 8–14 let, Školička malého výtvar-
níka od 5–8 let.
Informace, rezervace a platby za kurzy a semináře na re-
cepci Kulturního domu K-TRIO, nebo na www.kzoj.cz. 
Rezervace kurzu je platná 14 dní.

 KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel.: + 420 596 751 712–3
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 FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ 50 KČ
  5. 7. 17.30 MAMAS PAPAS
  5. 7. 19.45 SEX VE MĚSTE 2
12. 7. 15.15 IRON MAN 2
12. 7. 17.30 NEDODRŽENÝ SLIB
19. 7. 17.30 CHLUPATÁ ODPLATA
19. 7. 19.30 TO BYL ZÍTRA FLÁM
26. 7. 15.30 TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
26. 7. 17.30 ROBIN HOOD
  9. 8. 17.30 ZÁLOŽNÍ PLÁN
  9. 8. 19.30 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
16. 8. 17.45 DOPISY PRO JULII
16. 8. 19.30 POČÁTEK
23. 8. 17.30 SHREK 3
30. 8. 15.30 NEZAPOMEŇ NA MĚ
30. 8. 19.45 PREDÁTOŘI

Od čtvrtka 1. 7. do středy 7. 7. v 17.30 h: MAMAS & 
PAPAS (ČR 2010). Mozaika osudů několika manžel-
ských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém 
bodě života řeší otázku chtěného, nechtěného, vytou-
ženého nebo zmařeného rodičovství. Intimní velko-
film režisérky Alice Nellis. Mládeži od 12 let, 110 min. 
Vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 1. 7. do středy 7. 7. v 19.30 h: SEX VE MĚSTĚ 
2 (USA 2010). Zábava, móda, přátelství – nejen toto 
všechno znovu přináší film, ve kterém se vrací Carrie, 
Samantha, Charloe a Miranda. Poznejte jejich životy 
a lásky po dvou letech. České titulky, mládeži od 12 let, 
komedie / romantický 141 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 8. 7. do neděle 11. 7. v 17.30 h: KAWASA-
KIHO RŮŽE (ČR 2010). Úspěšný film režiséra Jana Hře-
bejka o obyčejných lidech s neobyčejnými osudy má na 
svém kontě již mnoho ocenění. Mládeži přístupný, 99 
minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 8. 7. do neděle 11. 7. v 19.30 h: ŠPATNEJ 
POLDA (USA 2009). Nicolas Cage v roli policajta závis-
lého na návykových látkách podává nejlepší výkon za 
posledních pár let v kriminálním thrilleru uznávaného 
evropského režiséra Wernera Herzoga, který z něho vy-
tvořil výjimečný film, prodchnutý temnou atmosférou 
a velmi znepokojivými otázkami. České titulky, mládeži 
nepřístupný, 122 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 12. 7. do středy 14. 7. v 17.30 h: NEDODR-
ŽENÝ SLIB (Slovensko 2009). Podle skutečného příběhu 
natočený příběh židovského chlapce, který by nebyl ni-
čím vyjímečný, pokud by se mu nepodařilo uniknout 
deportaci do koncentračního tábora díky svému neoby-
čejnému fotbalovému talentu a několika šťastným náho-
dám. V hlavních rolích Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, 
Ľubo Paulovič, Pavel Kříž, Ina Gogálová a další. Režie Jiří 
Chlumský. Mládeži od 12 let, 129 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 12. 7. do středy 14. 7. v 19.45 h: NĚJAK 
SE TO KOMPLIKUJE (USA 2009). V úspěšném filmu 
se nám představí Jane (Meryl Streep), její právník Jake 
(Alec Baldwin) a do třetice architekt Adam (Steve Mar-
tin), který pro Jane navrhuje dům. Dvojice mužů najde 
zalíbení v jedné ženě a jak už to tak v romantických fil-
mech bývá, nikdo nikomu nic nedaruje. České titulky, 
mládeži od 12 let, 120 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 15. 7. do neděle 18. 7. v 19.30 h: BEZ SOU-
CITU (Francie 2009). Osobní asistent amerického am-
basadora v Paříži James Reece (Jonathan Rhys Meyers) 
je úspěšný muž. Jediné po čem touží – dostat se do po-
řádné akce. Nadšeně přĳímá nabídku, aby byl k ruce 
americkému špiónovi Charliemu Waxovi (John Tra-
volta). Jenže Wax je ten, který nejde pro ránu daleko. 
Nejdříve střílí a teprve pak se ptá, jestli to někdo přežil. 
České titulky, ml. nepřístupný, akční komedie 93 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 19. 7. do středy 21. 7. v 19.30 h: TO BYL 
ZÍTRA FLÁM (USA 2010). Čtyři kamarádi ze student-
ských let, zklamaní svým současným životem, se roz-
hodnou, připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály 
z mládí. Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní a že 
dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém 
večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich “současný” život 
začíná v originální komedii podruhé. České titulky, mlá-
deži od 12 let, 100 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 22. 7. do neděle 25. 7. v 17.30 h: SOUBOJ 
TITÁNŮ (USA 2010). Dobrodružný příběh, kde staví 
boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. 
V hlavních rolích Sam Worthington, Ralph Fiennes, 
Liam Neesen aj. České titulky, ml. přístupný, 106 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 22. 7. do neděle 25. 7. v 19.30 h: A-TEAM 
(USA 2010). Máte problém? Podvedli vás, okradli, ublí-
žili vám? Najměte si A-Team! Tihle čtyři chlapíci bývali 
vysoce respektovanými členy elitní armádní jednotky. 
Byli obdivováni pro svůj mimořádný talent a schopnost 
zvládnout i ty nejtěžší mise. Ovšem to platilo do té doby, 
než byli nasazeni do přísně tajné mise, která je připra-
vena pouze k tomu, aby je dostala za mříže. A tam měli 
zůstat po zbytek života. České titulky, ml. přístupný, 
akční / komedie 119 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 26. 7. do středy 28. 7. v 17.30 h: ROBIN 
HOOD (USA 2010). Nesmrtelný příběh se vrací v režii 
Ridleye Scoa, tvůrce filmu Gladiátor, který odvypráví 
vlastní verzi tohoho příběhu. Ta je temná, jako raný stře-
dověk, v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak váš-
niví byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně nemusí 
nastat a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí sestava 
se na tomto vyjímečném projektu sešla. V hlavních ro-

lích Russell Crowe, Cate Blanche, Max von Sydow aj. 
České titulky, mládeži od 12 let, akční / drama, 140 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 26. 7. do středy 28. 7. ve 20.00 h: ZELENÁ 
ZÓNA (USA 2010). Akčnímu thrilleru se přezdívá 
“čtvrtý Jason Bourne”. S úspěšnou sérií ho spojuje nejen 
žánr, jméno režiséra Paula Greengrasse a představitele 
hlavní role Maa Damona, ale především stoprocentní 
filmařina, strhující tempo a výjimečný příběh. České ti-
tulky, ml. nepřístupný, 114 minut. Vstupné 75 Kč.
OD ČTVRTKA 29. 7. DO NEDĚLE 8. 8. – KINO NEHRAJE
Od pondělí 9. 8. do středy 11. 8. v 17.30 h: ZÁLOŽNÍ 
PLÁN (USA 2010). Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou 
spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého 
se jí nikdy nepodařilo. Rozhodne se stát matkou na 
vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za účelem umě-
lého oplodnění. Téhož dne ale potká Stana. České titulky, 
mládeži od 12 let, romantický 106 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pondělí 9. 8. do středy 11. 8. v 19.30 h: MUŽI, 
KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY (Švédsko 2009). Film podle 
jedné z nejčtenějších knih současnosti, vychází z prvního 
dílu knižní detektivní trilogie Milénium Stiega Larssona. 
Hrdinové, novinář Mikael a mladá hackerka Lisbeth, 
v něm pátrají po neteři průmyslníka, která zmizla před 
40 lety za podivných okolností. Dostávají se na kloub vě-
cem, o kterých se nikdo neměl dozvědět. České titulky, 
ml. nepřístupný, 152 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 12. 8. do neděle 15. 8. v 17.30 h: SOLOMON 
KANE (Francie / ČR / VB 2009). Za smlouvu s ďáblem 
zaplatíš pekelnou cenu. Námětem dobrodružné, vý-
pravné, akční fantasy je sbírka povídek věhlasného ame-
rického spisovatele Roberta E. Howarda, otce Barbara 
Conana. Převážná část filmu se natáčela v ČR (Praha, 
Točník, Zvíkov) a v jedné z vedlejších rolí se představí 
i Marek Vašut. České titulky, ml. nepřístupný, 104 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 12. 8. do středy 18. 8. v 19.30 h: POČÁTEK 
(USA 2010). Agent Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) se 
umí dostat do mysli bohatých magnátů a tam objevovat 
jejich tajemství a strategie. Tato tajemství pak prodává 
nejvyšší nabídce. Lidská mysl je ovšem proměnlivým 
místem, kde může být vše přeskupováno a lidé zde mají 
větší sílu než ve skutečnosti, což Domovi a jeho týmu 
přináší nebezpečí. České titulky, mládeži od 12 let, sci-fi, 
thriller 108 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 16. 8. do středy 18. 8. v 17.45 h: DOPISY 
PRO JULII (USA 2010). Romantická road movie o sta-
robylé Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Američanka Julie 
najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal svou vyvole-
nou, dopis adresovaný právě Julii, který ji žádá o radu 
v otázce nešťastné lásky. Dopis je ovšem z roku 1957, 
přesto se na něj rozhodne odpovědět. Zahájí tak poe-
tickou jízdu nádhernou krajinou za nadějí, s poněkud 
zvláštní posádkou. České titulky, ml. přístupný, 105 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 19. 8. do středy 25. 8. v 19.30 h: KAJÍNEK 
(ČR 2010). Kriminální thriller inspirovaný příběhem Ji-
řího Kajínka, který je považován za prvního nájemného 
vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeň-
ské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhle-
danější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, 
je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silný 
příběh dvojnásobné vraždy, příběh obhájkyně hledající 
nové důkazy, příběh podsvětí a jeho prorůstání do státní 
správy i příběh manipulace. V hlavních rolích Konstan-
tin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Vladimír Dlouhý 
aj. Režie Petr Jákl ml. Ml. nepřístupný, 101 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 26. 8. do středy 1. 9. v 19.45 h: PREDÁTOŘI 
(USA 2010). Robert Rodriguez, režisérský desperádo se 
stylovým rukopisem, vytvořil zbrusu novou kapitolu 
Predátoří ságy, která je volným pokračováním filmů Pre-
dátor a Predátor 2. V džungli se probouzí několik lidí, 
kteří se mezi sebou neznají. Spojuje je to, že jsou chlad-
nokrevnými zabĳáky, ať už žoldáky nebo trestanci. 
A také to, že se zde, na planetě Predátorů, ocitli jako ko-
řist, určená pro krvavou hru “kočky s myší”. V hlavních 
rolích Adrien Brody, Laurence Fishburne, Danny Trejo 
aj. České titulky, ml. nepřístupný, sci-fi / akční horor 112 
minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 26. 8. do pátku 27. 8. v 17.30 h: SEXY 40 (USA 
2009). Rošťácký mladíček Justin Bartha a nestárnoucí 
Catherine Zeta-Jones vytvořili v romantické komedii 
o nečekané přitažlivosti charismatický pár, který se staví 
proti předsudkům společnosti. České titulky, mládeži od 
12 let, 95 minut. Vstupné 80 Kč.

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Od soboty 28. 8. do pondělí 30. 8. v 17.30 h: TWILIGHT 
SÁGA: ZATMĚNÍ (USA 2010). Ve třetím díle úspěšné 
ságy hrozí Belle znovu nebezpečí od záludné upírky, 
která ji chce stále zabít. Navíc se musí rozhodovat, zda 
dát přednost lásce k Edwardovi nebo přátelství s Jaco-
bem, kteří se vzájemně nenávidí. A ještě jedno rozhod-
nutí musí Bella učinit, má zvolit život, či smrt? Ale co 
pro ni znamená život a co je smrt? České titulky, mlá-
deži od 12 let, 135 minut. Vstupné 75 Kč.
V pondělí 30. 8. v 15.30 h, od úterý 31. 8. do středy 1. 9. 
v 17.30 h: NEZAPOMEŇ NA MĚ (USA 2010). Rebelu-
jící mladík se zamiluje do dívky a jejich nečekaná láska 
musí projít silnou zkouškou, způsobenou tragédií. Ro-
mantický film se současným idolem všech dívek Rober-
tem Paisonem, který se do dívčích srdcí nesmazatelně 
zapsal svými rolemi např. ve Stmívání. České titulky, 
ml. přístupný, 113 minut. Vstupné 75 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od čtvrtka 1. 7. do středy 7. 7. v 15.30 h: KUKY SE 
VRACÍ (ČR 2010). Úspěšný režisér Jan Svěrák při-
chází se zcela odlišným žánrem – pohádkou o odvrže-
ném medvídkovi, který hledá cestu zpět domů. Dobro-
družný, rodinný film, 95 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 9. 7. do neděle 11. 7. v 15.30 h: ALENKA 
V ŘÍŠI DIVŮ (USA 2010). Nového zpracování knihy 
Lewise Carrolla o dobrodružstvích Alenky, která se 
ocitne ve fantastické podzemní říši, se ujal osobitým 
způsobem Tim Burton. České znění, ml. přístupný, 108 
min. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 12. 7. do středy 14. 7. v 15.15 h: IRON MAN 
2 (USA 2010). Přichází s novými spolubojovníky proti 
novým soupeřům. Excentrický milionář, který se z ob-
chodníka se zbraněmi proměnil v autoritu v kovovém 
brnění, znovu chrání svět před zlem. České znění, mlá-
deži od 12 let, 125 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 15. 7. do neděle 18. 7. v 15.30 a 17.30 h, od 
pondělí 19. 7. do středy 21. 7. v 15.30 h, od pondělí 26. 
7. do středy 28. 7. v 15. 30 h: TOY STORY 3: PŘÍBĚH 
HRAČEK (USA 2010). Na stříbrné plátno se znovu vrací 
v nejnovějším pokračování Woody, Buzz a všechny 
ostatní známé hračky. Chlapec Andy se chystá odjet na 
vysokou školu a naši hrdinové se řízením osudu do-
stanou do školky! České znění, animovaný 103 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 19. 7. do středy 21. 7. v 17.30 hodin, od 
čtvrtka 22. 7. do neděle 25. 7. v 15.30 h: CHLUPATÁ OD-
PLATA (USA 2010). Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně 
chlupatá! Komedie, která potěší celou rodinu, plná neo-
dolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti 
matce přírodě, je předem prohraná bitva. Chamtiví de-
velopeři si budou muset uvědomit, že zelená není jen 
barva dolarů. V hlavních rolích Brendan Fraser, Brooke 
Shields aj. České znění, 92 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 9. 8. do středy 11. 8. v 15.30 h: JAK VYCVI-
ČIT DRAKA (USA 2010). Vikingský kluk Škyťák musí 
jako ostatní děti podstoupit jednu zkoušku. Na nedale-
kém ostrově si chytit a vycvičit svého vlastního draka. 
České znění, animovaný 98 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 13. 8. do neděle 15. 8. v 15.30 h: KOUZELNÁ 
CHŮVA A VELKÝ TŘESK (USA, VB 2010). Před pěti 
lety slavila úspěch pohádka o chůvě, která k výchově 
dětí kromě svého talentu používá také kouzla a čáry. 
Nyní se Emma Thompson jako Nanny McPhee vrací 
v dalším veselém i dojemném vyprávění. České znění, 
rodinná komedie 108 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 16. 8. do středy 18. 8. v 15.30 h: PRINC 
Z PERSIE: PÍSKY ČASU (USA 2010). Mladý princ je 
oklamán a omylem přivede království svého otce ke 
zkáze. Musí spojit síly s dcerou nepřítele, aby zabránil 
nejhoršímu. Výpravný, akčně dobrodružný příběh z ta-
jemné Persie. V hlavních rolích Jake Gyllenhaal, Ben 
Kingsley, Gemma Arterton aj. České znění, mládeži od 
12 let, 116 minut. Vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 19. 8. do středy 25. 8. v 15.30 a 17.30 h: 
SHREK – ZVONEC A KONEC (USA 2010). A co nás 
čeká ve čtvrtém díle? Mnohem drsnější Fiona, otylý 
Kocour v botách, mnohem zmatenější Oslík a krá-
lovství Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svě-
domí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi 
nerozumné přání. České znění, komedie 92 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 27. 8. do neděle 29. 8. v 15.30 h: KUKY SE 
VRACÍ (ČR 2010). Dobrodružný příběh podle skutečné 
události, kterou na vlastní kůži prožila jedna plyšová 
hračka. Rodinný film, 95 minut. Vstupné 80 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
23. 9. v 19.00 h – BLBEC K VEČEŘI – hrají V. VYDRA, 
J. BOUŠKOVÁ, J. ŠVANDOVÁ, Z. ŽÁK, J. CARDA, R. 
HRUŠÍNSKÝ.

� Koncerty
10. 9. v 18.00 h – EVA A VAŠEK – koncert populární dvo-
jice.

� Kina
29.–31. 8. v 21.00 h – LETNÍ KINO – Festival českých 
filmů na náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu, vstup zdarma.

� Výstavy
Fotogalerie
MARTIN JAROŠEK – Pointa homonym a prvního 
plánu.
Malá galerie
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ MUDr. E.Lukášové Ost-
rava-Hrabůvka

� Klub
1 . 7. v 18.00 h – ACOUSTIC IRISH (acoustic world mu-
sic)
8. 7. v 18.00 h – JIRKA BERÁNEK A JAN KRYL (vzpo-
mínky na ohníčky a vlastní tvorba)
15. 7. v 18.00 h – OST BAND (bluesrock trio)
22. 7. v 18.00 h – TEMPO DI VLAK (folk, který v Akordu 
je doma)
29. 7. v 18.00 h – HRNEK (hlučínský folk)
5. 8. v 18.00 h – KAPELA 333 (pop rock )
12. 8. v 18.00 h – QZH BLUES BAND (Quintet Zkuše-
ných Hudebníků)
19. 8. v 18.00 h – TREMPO DI ŠLAK A MAROD (tramp-
ské písničky i vlastní tvorba)
26. 8. v 18.00 h – OSTRÁ TRÁVA (vlastní tvorba ovliv-
něná irskou hudbou)
2. 9. v 18.00 h – BUJABÉZA (originální folk mladé party 
z Olomouce ). 
3. 9. od 14.00 h – DOČESNÁ – rockové legendy a malé pi-
vovary v Letní zahradě DK Akord  (HASTR, QZH, NEO-
LIT CULTURE).
Každý čtvrtek koncerty různých hudebních žánrů, kaž-
dou středu pohádky pro děti v letní zahradě DK Akord. 
K využití také prolézačky, houpačky, pískoviště a hrací 
domek pro děti. Odpoledne zpestří turnaje v kuželkách 
a grilování v zahradě. Za nepříznivého počasí program 
uvnitř DK Akordu. Vstup zdarma!

� Dětem
7. 7. v 17.00 h – POHÁDKA O LIŠCE ZRZIČCE – Diva-
délko Smíšek
14. 7. v 17.00 h – VELKÁ SLONÍ POHÁDKA – Diva-
délko Smíšek
21. 7. v 17.00 h – JAK DĚDEK S BABKOU MĚNILI – Di-
vadélko Smíšek
28. 7. v 17.00 h – O NEPOSLUŠNÉM AUTÍČKU – Diva-
délko Smíšek
4. 8. v 17.00 h – PAT A MATT – Divadelní agentura Kře-
sadlo
11. 8. v 17.00 h – SKŘÍTKOVÉ TAKTÍK A BREPTÍK – 
Divadelní agentura Křesadlo
18. 8. v 17.00 h – PAT A MATT – Divadelní agentura Kře-
sadlo
25. 8. v 17.00 h – POHÁDKA Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI

� Společenská zábava
28. 7. v 18.30 h – TURNAJ V RUSKÝCH KUŽELKÁCH 
O BASU PIV.
7. 9. v 15.00 h – SENIOR KLUB – soutěž o nejlepší jabl-
kový recept.
17. 9. v 18.00 h – VINOBRANÍ. Speciální host Petr Re-
zek.
Vzdělávání
Angličtina – začátečníci, běžný kurz, mírně pokročilí, in-
dividuální výuka, senioři • Španělština – mírně pokročilí 
– individuální výuka • Francouzština – začátečníci – indi-
viduální výuka, mírně pokročilí • Welness a Fitness
Pohybové kurzy pro děti
Prázdninový koktejl cvičení – cvičíme s nejlepšími lek-
torkami každé úterý a čtvrtek v 18 hodin.

Pohybové kurzy pro dospělé – začínáme v září
Koktej cvičení • Různé typy cvičení – aerobic, step, po-
silování • Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla 
a mysli., nevyčerpává, dodává energii • Orientální tanec 
– lektorka Dagmar Vašíčková. Tvarování pasu, boků, posí-
lení pánevního dnam, odstranění bolestí zad • Body form 
– pomalejší cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie 
• Relaxační cvičení – Udržení fyzické kondice, zlepšení 
zdravotního a duševního stavu • Jóga – tělesná, dechová 
a relaxační cvičení pro rovnováhu organismu • Orientální 
tanec – lektorka Ing. Vlasta Gazdová, Mgr. Sabina Swiat-
sová – Taneční škola Elahe • Stepování – tanec. Základy 
stepování pro mládež i dospělé • Body styling – posilo-
vací cvičení s gumami • Salsa – dokáže uvolnit a zároveň 
posílit • Body mind s Erikou – jednoduché cvičení – posi-
lování s nářadím a vlastním tělem • Kalanetika a Fitness 
mix s Monikou – Spalovací cvičení bez větších sestav • 
Orientální tanec pro muže – A je tu něco, co tu ještě ne-
bylo! Čekáme odvážné muže, kteří si chtějí vyzkoušet roz-
hýbat křivky v rytmu orientální hudby. Kurz pro začáteč-
níky od 22. 9. v 18.15 hodin. Více www.zadecek.info
Pohybové kurzy pro děti – začátek v září
Barevné cvičení pro děti 4–6 let – Rozvíjí koordinaci po-
hybu, dýchání, základy tance, akrobacie. Cvičení s hud-
bou. Vše pod odborným vedením • Rytmika pro děti od 7 
let – Zaměřena na taneční pohyb v klasických i folklorních 
tancích. Doplněno atraktivním cvičením s míči • Taneční 
soubor Dětičky – Určeno pro děti 3–9 let. Navazuje na tra-
dice valašského folkloru. Učí děti, tančit, zpívat • Aerobic 
pro dívky 9–13 let – Skvělé dynamické cvičení vhodné pro 
tuto věkovou skupinu • Stepování – tanec. Základy stepo-
vání pro mládež i dospělé. Učí mistr, choreograf stepař Mi-
rek Spáčil • Novinka! Taneční soubor Koťata pro děti 3–
4 let. Děti si budou hrát, zpívat i tančit. Vše bude formou 
hry, předpoklad je, že děti vydrží bez rodičů.

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, pří-
spěvková organizace 
ul. J. Matuška 26A, Ostrava-Dubina
tel.: 596 768 565
Pobytové tábory:
• Cesta kolem světa, Chata Spartak Javorníky-Nový Hro-

zenkov, 11.–22. 7. 
• Pod pirátskou vlajkou, Chata Kyčerka – Velké Karlovice, 

2.–9. 8. 
• Cesta z města, Chata Kyčerka – Velké Karlovice, 26. 7. – 

2. 8. 
• Egypt – teepee, stanový tábor va Raduni u Opavy, 17.–

31. 7. 
Po celou dobu letních prázdnin pořádáme příměstské tá-
bory se sportovním, výtvarným, počítačovým, dobrodruž-
ným i turistickým a přírodovědným. Příměstské tábory 
trvají vždy jeden pracovní týden, vždy od 8.00 do 16.00 
a konají se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu 
a na jeho pobočce v Ostravě-Dubině. Více informací nalez-
nete na www.svczabreh.cz.
Příměstské tábory Ostrava-Zábřeh:
• Sport Camp I., 12.–16. 7. 
• Hacker Camp I., 12.–16. 7. 
• Sport Camp II., 19.–23. 7. 
• Hacker Camp II., 19.–23. 7. 
• Historický, šermířský, 19.–23. 7. 
• Výtvarné hrátky, 26.–30. 7. 
• Hacker Camp III., 26.–30. 7. 
• Cesta do vesmíru, 2.–6. 8. 
• Hravé dobrodružství, 9.–13. 8. 
• Týden plný sportu, 16.–20. 8. 
• Taneční soustředění Street dance a Hip-Hop, 16.–20. 8. 
Příměstské tábory Ostrava-Dubina:
• Z pohádky do pohádky, 12.–16. 7. 
• Výtvarně-anglický „Animals“ aneb vše o zvířátkách, 

12.–16. 7. 
• Cesta kolem světa, 19.–23. 7. 
• Za pokladem permoníků, 26.–30. 7. 
• Cesta do Egypta za 5 dní, 2.–6. 8. 
• Sportovní týden, 9.–13. 8. 
• Jaro, léto, podzim, zima, 16.–20. 8. 
Program příměstských táborů začíná vždy v 8.00 a končí 
v 16.00. Cena je 650 Kč.

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Luna bude brzy digitalizována
Obyvatelé nejlidnatějšího ostravského 
obvodu se už brzy dočkají supermoder-
ního kina. Městský obvod Ostrava-Jih 
vloni na podzim uspěl se žádostí o fi-
nanční prostředky a ze Státního fondu 
pro podporu a rozvoj české kinemato-
grafie získal mimořádný grant ve výši 
jednoho milionu korun na projekt Digi-
talizace kina Luna.

V rámci tohoto projektu bude pořízeno 
nové zařízení včetně programového vy-
bavení pro digitální 2D projekci s mož-
ností následného rozšíření o projekci 3D. 
„Pořízením digitální projekce dojde ke 
zvýšení nabídky alternativního obsahu 
kina, jako jsou přímé přenosy, vzdělá-
vací pořady nebo dokumenty a zejména 
bude zavedeno promítání premiérových 
představení. Vše bude v daleko vyšší 
kvalitě než jsou klasické promítací tech-

nologie,“ uvedl místostarosta jižního ob-
vodu Jiří Voloch. Právě přístup k premi-
érovým představením by měl výrazně 
zvýšit nabídku pro veřejnost.
3D film umožňuje spatřit natočené scény 
nikoliv plošně, ale v celém jejich hloubce. 
V současné době je lze zhlédnout hlav-
ně v multikinech. Projekt bude realizo-
ván v letošním roce, v němž kino Luna 
slaví čtyřicet let svého provozu. Proběh-
lo už výběrové řízení na dodavatele za-
řízení, fyzická realizace by měla začít bě-
hem prázdninových měsíců. 
Kino Luna v Ostravě-Zábřehu je největ-
ším kamenným jednosálovým městským 
kinem, které nepřetržitě už od roku 1970 
slouží široké veřejnosti. Už nyní se pyšní 
největší projekční plochou v Moravsko-
slezském kraji, špičkovým ozvučením 
kinosálu, akustickými pohledy a jeho 
předností je i bezbariérový přístup. Před 
třemi lety byla provedena částečná vý-
měna oken, generální oprava a zateplení 

střechy. V blízké budoucnosti se v závis-
losti na finančních prostředcích uvažuje 
o celé vnitřní rekonstrukci sálu, jejíž sou-
částí bude i výměna sedadel. 
Luna se programově vyprofilovala, po 
stránce technické srovnala krok s mo-
derním vybavením multikin a nyní pa-
tří svou návštěvností mezi první „dva-
cítku“ kamenných jednosálových kin 
v žebříčku TOP KIN ČR. Vloni ji navští-
vilo bezmála devětatřicet tisíc diváků. 
Promítá denně, její programová sklad-
ba je tvořena nejnovějšími tituly, filmy 
pro dětské diváky a mládež i artový-
mi programy. Je využívána také multi-
funkčně pro konání koncertů, divadel-
ních představení, přednášek, školních 
akademií aj. 
Kino Luna je majetkem Městského obvo-
du Ostrava-Jih a je provozováno příspěv-
kovou organizací Kulturní zařízení Ost-
rava-Jih. Roční náklady na provoz kina 
Luna činí tři a půl milionu korun.

 

(kut)

� Závody na okruhu Františka Bartoše
První prázdninový víkend 3. a 4. čer-
vence se příznivci motorismu mohou 
těšit na Mezinárodní závody silnič-
ních motocyklů na Okruhu Františ-
ka Bartoše. V Radvanicích se představí 
motocykly ve třídách do 125, 250, 600 
a 800 ccm a sajdkáry. Program po oba 
dny začíná v 10 hodin, v sobotu jsou 
na programu tréninkové jízdy a o den 
později závody. Pro motoristické fa-
noušky je připravena spousta dopro-
vodných akcí včetně kulturního pro-
gramu a atrakcí pro děti. Připravena je 
také výstava o bývalém úspěšném zá-
vodníkovi Františku Bartošovi, dvojná-

sobném vítězi Velké ceny Českosloven-
ska v Brně.
� Poděkování psí škole Fron Fighter
Na hřišti ZŠ V. Košaře se koncem květ-
na pro děti z MŠ J. Maluchy uskutečnila 
ukázka výcviku psů. Prezentaci před-
vedla psí škola Fron Fighter z Řepiště. 
Pro předškoláky šlo o názornou ukáz-
ku vidět práci se psy, kteří přeskakova-
li překážky, prolézali tunelem, běhali 
slalom a také předvedli nácvik obrany. 
Instruktoři uvedli, že tato forma spor-
tování – tzv. agility – je jednou z cest, 
kterou by se děti mohly vydat. Nezále-
ží přitom na rase psa, důležitá je láska 
ke zvířeti.

� Léto na Jihu aneb Malý festival kultury
Také letos v prázdninových měsících 
proběhne akce Léto na Jihu aneb Malý 
festival kultury. Jedná se o druhý ročník 
cyklu kulturních aktivit, které za finanč-
ní podpory ÚMOb Ostrava-Jih realizu-
je DK Akord v Zábřehu. Každou středu 
je v letn zahradě přípravena hraná nebo 
loutková pohádka pro děti a každý 
čtvrtek proběhne koncert některé z os-
travských nebo regionálních skupin. 
V případě nepříznivého počasí bude 
program přesunut do vnitřních prostor 
DK Akord. Konkrétní program předsta-
vení pro děti i koncertů najdete na stra-
ně 13, vstup na akce je zdarma.

Krátce

S
C

 3
00

41
5/

3

S
C

 9
12

09
/8

PŘIJME celé 
obchodní týmy

S
C

 3
00

67
0/

3



15

Pan František se narodil v Bílovci v ro-
ce 1935, paní Stanislava ve Zlině o pět let 
později. Seznámili se v Bílovci, kde oba 
pracovali v tamní „Koh-i-noorce“. Do 
svazku manželského vstoupili 30. dubna 
1960 na městském úřadě v Bílovci a ná-
sledně také v kostele sv. Jana Křtitele ve 
Velkých Albrechticích.
V roce 1962 manželé získali byt v Opavě 
a začali pracovat v Ostroji. Ve slezském 
městě našli spoustu nových přátel a zná-
mých. V březnu 1963 se jim narodila prv-
ní dcera Yvona.
O pět let později začal pan František pra-
covat ve Vítkovických železárnách a za 

pár měsíců se přestěhovali do většího 
bytu v Ostravě-Hrabůvce, kde žĳí do-
dnes. Paní Stanislava nastoupila jako ad-
ministrativní pracovnice do ostravského 
Družstva umělecké výroby Zlatník. Roku 
1974 se manželům narodila druhá dcera 
Martina. V roce 1989 paní Stanislava opět 
změnila zaměstnání, se svými zaměst-
nanci zajišťovala veškerý úklidový servis 
pro nemocnici Nové huti. Pár let před od-
chodem do důchodu se stala podnikatel-
kou na plný úvazek.
Ke společným zájmům manželů Řeháč-
kových patří především rodina, které se 
po provdání dcer rozrostla o zetě Iva a Ji-

řího. Radost do života jim přináší jejich tři 
vnoučata Dita, Kryštof a Adéla. Velkým 
koníčkem obou je zahradničení a chata ve 
Staré Vsi u Bílovce, kde od jara do podzi-
mu tráví veškerý volný čas.

Zlatá svatba manželů Františka a Stanislavy Řeháčkových

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem červnovým a červen-
covým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Červen
Marie Dočkalová ...................... 94 let
Milan Grossmann ..................... 90 let
Josef Suchý ............................... 90 let
Alžběta Lesáková ..................... 90 let
Marie Kubánková ..................... 90 let
Jarmila Canibalová .................. 90 let
Julie Lokajová ........................... 85 let
Antonín Kubacký ..................... 85 let
Jaromír Čuperák ...................... 85 let
Alois Čoček ............................... 85 let
Ľudmila Čajanková .................. 85 let
Anežka Snopková .................... 85 let
Anna Nováková ........................ 80 let

František Kuzár ........................ 80 let
Zdeňka Husáková .................... 80 let
Marie Gelnarová ...................... 80 let
Ludmila Gajdošová .................. 80 let
Lubomír Brada ......................... 80 let
Alexander Blecha ..................... 80 let
Ladislav Čežák ......................... 80 let

Červenec
Anna Stöhrová ......................... 95 let
Miroslav Vojtovič ..................... 94 let
Anna Jurošková ........................ 91 let
Vlasta Buroňová ....................... 91 let
Anna Začinská ......................... 90 let

Jaroslav Tichopád  ................... 90 let
Marie Matýskov  ...................... 90 let
František Majkus  .................... 90 let
Otakar Weber  .......................... 85 let
Ludmila Wašniowská .............. 85 let
Stanislava Škrábanová ............ 85 let
Valeska Schnürchová  ............. 85 let
Gertruda Sedláková  ................ 85 let
Zdenka Romaňáková  .............. 85 let
Karel Oderský  .......................... 85 let
Helena Navaříková  ................. 85 let
Jarmila Miklendová  ................ 85 let
Anna Krautwurstová  .............. 85 let
Vlasta Gromanová  .................. 85 let

Miluše Zachraová  ................... 80 let
Jindřich Waluš  ......................... 80 let
Ludvík Tůma  ............................ 80 let
Květoslav Tučník  ..................... 80 let
Františka Štefková  ................. 80 let
Hana Starostová  ..................... 80 let
Miroslav Podešva  .................... 80 let
Zdeněk Pecha  .......................... 80 let
Květoslava Langrová  .............. 80 let
Zuzana Laciaková  ................... 80 let
Zdeněk Fajferek  ...................... 80 let
Melanie Cabáková  .................. 80 let
Edeltrauda Brázdová  .............. 80 let
Anna Bialoňová ........................ 80 let

� Úspěch ostravského studenta 
v Astronomické olympiádě
Student primy Gymnázia Volgograd-
ská v Zábřehu, Jaromír Mielec se na kon-
ci května zúčastnil v Praze na Štefánikově 
hvězdárně a planetáriu celostátního finá-
le Astronomické olympiády. Vedl si více 
než zdatně, v konkurenci čtyřiadvace-
ti soutěžících obsadil v celkovém pořadí 
ve své kategorii desáté místo. Na finalis-
ty čekala pestrá paleta rozličných úkolů. 
V prvním bloku měli za úkol určit, co je 
zobrazeno na fotografiích s vesmírnou, 
astronomickou či kosmonautickou tema-
tikou. V další části pak na různých stano-
vištích v areálu hvězdárny řešili kvíz, po-
četní úkoly i praktické poznávací úkoly. 
K tomu si mohli vzít na pomoc jednu pu-
blikaci, kterou si s sebou přivezli z domu. 
Všichni účastníci obdrželi drobné věcné 
ceny, tři nejlepší v každé kategorii i cenné 
astronomické dalekohledy.

� Návštěva Rotschildova zámečku
Poslední květnový den navštívili žáci 
sedmých tříd ZŠ Mitušova 8, kteří se 
zúčastnili dějepisné soutěže Keltičkův 
kahan, Rotschildův zámeček ve Vít-
kovicích. V zámečku se nacházejí repre-
zentační prostory firmy Vítkovice Steel. 
Děti do rukou představitelů společnos-
ti předaly práce, které vytvořily v prů-
běhu soutěže. Za odměnu si žáci moh-
li prohlédnout prostory zámečku, jenž 
je běžně pro veřejnost uzavřen. Je v něm 
umístěna pozoruhodná sbírka českého 
moderního výtvarného umění. Každý 
salónek zámku je zařízen v jiném histo-
rickém slohu. Nejvíce pozornosti vzbu-
dila několikametrová maketa náklad-
ní lodi, secesní salónek a salónek Expo 
Brusel.
� OVAK vychází vstříc zákazníkům
Společnost OVAK, a. s. se rozhodla ve věci 
odpočtu množství odpadních vod vy-

jít vstříc zákazníkům, kteří odpad neod-
vádějí do kanalizace, ale zajišťují si sami 
jejich vývoz. Bližší informace, jak žádat 
o snížení fakturovaného objemu odpad-
ní vody, jsou uveřejněny na webových 
stránkách společnosti www.ovak.cz.
� Výstava žáků ZŠ Jugoslávská
V galerii KD K-TRIO v Hrabůvce probí-
há od 18. června až do 25. srpna 2. ročník 
výstavy Hravě. Jedná se o výstavu pra-
cí žáků ZŠ Jugoslávská pod vedením vý-
tvarnice Danuše Markovové. Práce jsou 
celoročním výsledkem kreativního tvoře-
ní v rámci hodin výtvarné výchovy, které 
jsou navíc v šestých ročnících ještě rozší-
řeny. Děti kombinovanými technikami 
zpracovávají různá témata – česká kraji-
na, ptačí dialog, industriální Ostrava, ro-
dinné oslavy, podzimní koberec, pohád-
kové město aj. Ke zhlédnutí jsou i práce, 
které získaly ocenění na výtvarných sou-
těžích v rámci regionu.
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V cenì nejsou zahrnuty kliky a pøípadné úpravy na místì. Kliky a montáž dohodou. Doprava je ZDARMA do 30 km.
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