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V neděli 5. prosince večer si zájemci 
poprvé v historii na území obvodu moh-
li vyzkoušet, jak se bruslí na mobilním 
kluzišti s chladící ledovou plochou. Na 
Svazácké ulici před Vodním areálem Jih 
v Zábřehu ho instalovala ostravská firma 
EUROprojekt build and technology. 

Slavnostnímu otevření předcházel ohňo-
stroj, adventní proslov faráře Vítězslava 
Řehulky a úvodní slova starosty Karla Si-
binského a místostarosty Radima Mikla-
se. Poté už nic nebránilo tomu, aby na le-
dovou plochu vyjel Mikuláš, čert a anděl, 
kteří dětem rozdávali sladkosti. 
Na ploše o rozměrech 15x25 metrů se 
bruslí zdarma denně od 9 do 21 hodin. 
Lidé mohou chodit bruslit nejen v před-
vánočním čase, ale až do konce února 
příštího roku. Pokud nemají vlastní brus-
le, za minimální poplatek si je mohou za-
půjčit. Večer se bruslí pod umělým osvět-
lením, po celý den pak za hudebního 
doprovodu.
Ledová plocha bývá nejvíce zaplněna 
v odpoledních a večerních hodinách, po-

čet bruslařů je pochopitelně závislý zejmé-
na na počasí. Obecně se dá říci, že bruslení 
pod širým nebem si užívají školou povinné 
děti a těší se i velkému zájmu dospělých.
Společnost EUROprojekt build and tech-

nology vyšla vítězně z výběrového říze-
ní, dala cenově nejvýhodnější nabídku 
dva miliony korun a s realizací mobilních 
kluzišť má zkušenosti z České republiky 
i ze zahraničí. (kut)

V obvodu už se bruslí pod širým nebem

Srdečně vás zveme na 19. reprezentační 
ples městského obvodu Ostrava-Jih, kte-
rý se uskuteční v pátek 28. ledna 2011 od 
19.30 hodin v prostorách Domu kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.
Večerem bude provázet Radek Er-
ben. Návštěvníky čeká dobrá zábava 
s tancem ve třech sálech: u živé hudby 
v hlavním sále (hraje skupina Nebrat-

ři) a hudebním sále (Petesax) a s disko-
tékou v klubu Akord (DJ Diskolet), chy-
bět nebude losování bohaté tomboly. 
Hlavním hostem večera bude populár-
ní zpěvačka Ilona Csáková. Připraven je 
bohatý doprovodný program (latinsko-
-americké tance, soutěž o ceny v netra-
dičním kasinu, taneční podložky, aktiv-
ní hry přes PC). 

Ples zahájí dvanáctiletá Patricia Janečko-
vá, vítězka nedávné Talentmanie na TV 
Nova. Začátek plesu je v 19.30 hodin. 
Prodej vstupenek probíhá od 14. pro-
since v DK Akord, tel. č. předprodeje je 
596 762 511. Vstupné do hlavního sálu je 
450 Kč, do salónku u velkého sálu 370 Kč 
a do klubu Akord 300 Kč. Součástí vstup-
ného je večeře.  (kut)

Hlavním hostem plesu bude zpěvačka Ilona Csáková

Foto: Michael Kutty
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři.
Držíte v rukou posled-
ní letošní číslo Jižních 
listů. Hned úvodem 
bych vám chtěl podě-
kovat za to, že mnozí 

z vás se přišli podívat na tradiční rozsvíce-
ní vánočních stromů na náměstí SNP i na 
pěší zónu u Kulturního domu K-TRIO. 
Letos po dlouhé době na obou akcích pano-
valo pravé zimní počasí, což vždycky do-
tváří příjemnější kulisu obou akcí.
Bohužel se musím zmínit o události, která 
před necelým měsícem otřásla nejen obyva-
teli Zábřehu. Pobodání tří dětí je otřesným 
činem a snad už se nejen na území obvodu 
nikdy nic podobného nestane. Bohužel bez-
prostředně po události se vyrojila spous-
ta rádoby odborných názorů, co jsme měli 
a neměli udělat, aby se tato událost nesta-
la. Považuji za nutné uvést některé věci 
na pravou a míru, a proto jsme prostor na 
straně čtyři věnovali tomuto tématu. 
Ale zpět k příjemnějším věcem. Letos popr-
vé jsme připravili bruslení pod širým ne-
bem a jsem rád, že kluziště u Vodního areá-
lu Jih je v permanenci od rána do večera. Jen 
připomínám, že bruslit se bude až do kon-
ce února příštího roku. Rychle se blíží další 
dvě tradiční akce, tou první je v pořadí pátý 
novoroční ohňostroj u kruhového objezdu 
v Hrabůvce, o němž se můžete více dočíst 
na této stránce. Poslední lednový pátek pak 
nebude chybět už devatenáctý reprezentační 
ples našeho obvodu v Domě kultury Akord. 
Jaký program jsme letos připravili, si mů-
žete přečíst na vedlejší straně. Předprodej 
vstupenek běží už od poloviny prosince.
Vážení spoluobčané, blíží se nejkrásněj-
ší svátky v roce, proto vám z celého srdce 
přeji co nejhezčí prožití Vánoc a do nového 
roku vykročení tou správnou nohou.
 Mgr. Karel Sibinský, starosta

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. •  Adresa vyda-
vatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.• DTP: Tomáš Cou-
fal • Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Datum vydání: 29. 11. 2010 • Výtisk zdarma • Sta-
noviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci a inzerci:

Šéfredaktor: 
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz

 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 

...Oficiální zahájení projektu proběhlo 7. pro-
since na prvním společném setkání dětí 
z obou partnerských škol v polské Mszaně. 
„Bylo zaměřeno na vzájemné představování 
kulturních a historických zajímavostí obou 
měst,“ uvedl místostarosta Radim Miklas...
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Poznáváme se sportem 
a kulturou
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...Volný čas oba manželé nyní věnují rodině. 
Navštěvují své děti i sourozence, kteří žijí 
po celé České republice, ale také na Sloven-
sku. Nejraději tráví čas se svými vnoučaty 
Martinou, Petrem, Lucií, Pavlou, Kristýnou 
a Adélou...

Zlatá svatba manželů 
Helisových

14

...Letos poprvé byla v úseku kolem náměs-
tí SNP uzavřena Čujkovova ulice a prodejní 
stánky tak mohly být rozmístěny na větší 
ploše. „Určitě se nám to osvědčilo,“ uvedla 
ředitelka DK Akord Darina Daňková. Pořa-
datelům přálo i počasí...

Na náměstí SNP dorazilo na 
osm tisíc návštěvníků

15

Jediný novoroční ohňostroj na území 
města Ostravy připravuje na první led-
nový den ÚMOb Ostrava-Jih. Patnácti-
minutová hudební a světelná show se 
uskuteční od 18 hodin u kruhového ob-
jezdu v Hrabůvce. Ohňostroj se na stej-
ném místě konal už čtyřikrát, letos ho 
sledovalo na deset tisíc občanů. 

„Všechny předchozí ročníky nás ubezpe-
čily v tom, že lidem se tato akce líbí, při-
jímají tuto formu oslav státního svátku 

jako důstojnou a berou ji za svou. Pokaž-
dé nám přišly stovky děkovných dopisů 
i e-mailů a téměř žádný negativní,“ uve-
dl místostarosta Radim Miklas. 
Také 1. ledna 2011 se obyvatelé obvodu 
mohou těšit na velkolepou show. Ze čtyř 
míst bude odpáleno na půl tuny pyro-
techniky. Scénický ohňostroj v obrazcích 
s výškovým finále podbarvený hudeb-
ním doprovodem Beethovenovy Symfo-
nie č. 9 bude trvat patnáct minut. Uve-
de jej novoroční uvítání starosty obvodu 
Karla Sibinského a česká státní hymna.

Jako každoročně si akce vyžádá časově 
omezené uzavírky příjezdových komu-
nikací v rozmezí od 17.45 do 18.15 ho-
din. Po dobu konání ohňostroje bude 
přerušen provoz městské hromadné 
dopravy. Od 18 do 18.15 hodin bude 
v prostoru kruhového objezdu vypnuto 
veřejné osvětlení. Kvůli padajícímu po-
pelu by návštěvníci s ohledem na bez-
pečnost neměli stát ve směru větru. Na 
místě budou přítomni zástupci městské 
i republikové policie, hasičů a lékařské 
služby. (kut)

Novoroční ohňostroj na Jihu
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Brzy to bude měsíc od doby, kdy na ulici 
Patrice Lumumby a nedaleké Svazácké uli-
ci v Zábřehu došlo k brutálnímu napadení 
třech dětí, z nichž nejmladšímu bylo tepr-
ve devět let. Jeden z chlapců byl pobodán 
dokonce na nedávno otevřeném dětském 
hřišti. Všichni tři zranění naštěstí hrůzný 
útok přežili. Policie už krátce po činu za-
jistila šestnáctiletého mladíka a o pár dní 
později jej obvinila z pokusu o vraždu. 

V souvislosti s touto politováníhodnou 
událostí se v médiích objevila celá řada 
spekulací i nešťastných vyjádření. Zaráže-
jící byla vyjádření ministra vnitra Radka 
Johna. Nejprve uvedl, že je nutné  analyzo-
vat postup sociálních pracovníků v přísluš-
né městské části, vyhodnotit, zda někdo 
nepochybil a případně vyvodit důsledky. 
O den později však už tvrdil, že sociální 
pracovníci nepřĳali opatření, která by za-
bránila útoku. Nevím, odkud pan John čer-
pal zasvěcené informace, pochybuji totiž 
o tom, že se seznámil se spisem k celému 
případu. Opatrovnický spis leží bezpečně 
uložen u nás na radnici a je s ním sezná-
meno pouze šest osob, které k tomu mají 
oprávnění. Je zcela vyloučeno, aby bez na-
šeho vědomí kdokoliv jiný do tohoto spisu 
byť jen nahlížel. Navíc Magistrát města Os-
travy v tomto konkrétním případě posou-

dil provádění sociálně právní ochrany dítě-
te ze strany našeho úřadu jako dostačující 
a neshledal žádná pochybení! Domnívám 
se, že pan John svými vyjádřeními od stolu 
a z absolutní neznalosti detailů celého pří-
padu jen zbytečně jitří už tak napjaté emo-
ce v této citlivé věci.
V médiích se dokonce objevilo, že ze zmi-
ňovaného sídliště se po otevření hřiště stal 
Bronx. Chci zdůraznit, že podobný inci-
dent se zrovna tak mohl stát kdekoliv jin-
de na území města! Téměř při každém se-
tkání s občany je nám vytýkáno, že se na 
území obvodu nedělá nic pro děti. Náš ob-
vod je v Ostravě nejlidnatějším a je z vel-
ké části sídlištním typem, takže umístit 
někam do těchto lokalit hřiště je vzhledem 
k urbanistickým studiím, podle kterých se 
dříve paneláky stavěly, docela velký pro-
blém. Přesto se nám to podařilo před dvě-
ma a půl roky, kdy bylo otevřeno první 
moderní lanové hřiště v Hrabůvce v lo-
kalitě ulic Krestova a Mjr. Nováka. Vý-
sledkem bylo, že během pár dní byla vy-
tržena vstupní vrátka. Jen v letošním roce 
byl dvakrát opravován dřevěný plot oko-
lo hřiště, poprvé v květnu a podruhé před 
pár dny. Dohromady nás to stálo padesát 
tisíc korun. 
Poté, co bylo otevřeno hřiště v Hrabův-
ce, začali nás občané bombardovat e-mai-
ly a telefonáty, proč něco podobného nepo-
stavíme i v jiných částech obvodu. Nejvíce 

připomínek bylo právě ze Zábřehu. Stá-
lo nás spoustu úsilí najít vhodnou lokalitu 
a zejména finanční prostředky, aby hřiště 
s podobnými hracími prvky mohlo vznik-
nout. Nakonec občané si jistě sami pama-
tují, že jeho otevření bylo slíbeno už před 
rokem, ale kvůli nedostatku financí se tak 
stalo až letos na podzim.
Ano, je pravda, že na hřištích mezi panelá-
ky nebo ve dvorech domů se často schází 
tzv. problémová mládež, která se schovává 
za anonymitu sídliště. Není v silách měst-
ské policie, aby u hřišť po celý den hlídko-
val strážník. I kdyby tam hned přes den 
stál, po setmění by nastal stejný problém. 
Každá strana má dvě mince, ještě před pár 
měsíci obyvatelé Zábřehu nadávali, že si 
děti nemají kde hrát. Po listopadové tragé-
dii už najednou převažují názory, že hřiště 
vzniklo za trest a proč jsme ho vůbec sta-
věli. Podobné je to u parkování, jedna sku-
pina nadává, že auta nemají kde parkovat, 
další se zlobí, když kousek zeleně obětuje-
me právě pro potřeby motoristů. Další ob-
čané sepisují petice proti kácení stromů, 
jejich sousedé píší jiné petice, ve kterých 
naopak žádají, aby byly pokáceny. 
Po této události budeme v každém případě 
zvažovat, zda podobně atraktivní a všude 
jinde ve světě oblíbená hřiště budeme na 
území obvodu stavět. Jak vidno, i tato sna-
ha se obrátila proti nám.

Mgr. Karel Sibinský, starosta obvodu

K hrůznému útoku mohlo dojít kdekoliv jinde

� Na Silvestra bude ÚMOb Jih uzavřen
Na základě rozhodnutí tajemníka Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih č. 4/2010 
bude v pátek dne 31. prosince 2010 Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih z technic-
kých důvodů uzavřen. O den dříve pak 
bude pokladna úřadu otevřena pouze od 
8 do 11.30 hodin.

� Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradičně 
slavnostně přivítat prvního občánka, kte-
rý se narodí v roce 2011. Vyzýváme rodiče 
s trvalým pobytem v obvodu Ostrava-Jih, 
jímž se narodí dítě v prvních minutách, 
aby kontaktovali p. Šárku Zubkovou na 
tel. č. 599 430 410 nebo na e-mailové ad-

rese: sarka.zubkova@ovajih.cz nejpozději 
do 7. ledna 2011.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 13. ledna 2011 
v 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce.

Krátce
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Inzerci v tomto časopise
vám zprostředkuje:

Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 

Uzávěrka lednového vydání je 13. 1. 2011.
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Už od 11. ledna příštího roku vzroste počet 
parkovacích míst na Dubině. Nové par-
kovací centrum v podzemních garážích 
nákupního centra Interspar nabídne zá-
kazníkům hlídanou ostrahu vozidel a ob-
čanům v době jejich neobsazení nonstop 
parkovací služby.

V současné době jsou prováděny práce na 
otevření centra. Děje se tak v návaznosti 
na před třemi lety zahájenou přípravu zá-
měru „Parkovací centrum Interspar Dubi-
na“ místním občanským sdružením. 
Parkovací centrum bude vybaveno mo-
derní technologií, zejména speciálními ka-
merami umožňujícími čtení registračních 
značek vozidel, kterými budou automa-
ticky identifikováni zákazníci nákupního 
centra, kteří po dobu čtyř hodin mají hlí-
dané parkování zdarma a ostatní v rozdě-

lení na abonenty s vyhrazenými parkova-
cími místy (do 150 míst) a abonenty bez 
vyhrazených parkovacích míst.
Z realizace záměru získají prospěch všich-
ni, vlastník objektu lepší zabezpečení své-
ho majetku před vandalismem, který byl 
také důvodem uzavření garáží téměř na tři 
roky, zákazníci motoristé bezpečnější ná-
kupy a občané místního sídliště rozšíření 
parkovacích možností a uvolnění tolik za-
plněných ulic od automobilů. 
Zájemci o parkovací místo v nově otevře-
ném parkovacím centru mají stále možnost 
se nezávazně registrovat na emailové adrese 
– garazedubina@seznam.cz nebo do sešitu 
na informacích hypermarketu Interspar. Při 
registraci je potřebné uvést jméno, bydliště, 
telefonní kontakt a emailovou adresu. 
Občanské sdružení jako iniciátor zámě-
ru parkovacího centra má zájem společ-
ně s vedením obvodu nadále hledat ces-

ty ve zlepšování parkovacích možností 
na sídlištích. Jedním z prvních kroků je 
anketa s otázkami k neuspokojivé situ-
aci s parkováním na území obvodu, kte-
rá by měla být podnětným výstupem pro 
hledání dalších řešení ve zlepšování pod-
mínek. Anketní lístky budou k dispozici 
na informacích hypermarketu Interspar 
na Dubině, kde je bude možné vyplně-
né odevzdat. Anketní lístek lze vyplnit 
i elektronicky, a to na internetových strán-
kách sdružení www.osvolnycas.cz, kde je 
uveden podrobný návod. 
S vyhodnocením ankety se zájemci mohou 
seznámit při slavnostním otevření parko-
vacího centra, které proběhne 11. ledna 
2011 ve 14 hodin před vjezdem do pod-
zemních garáží nákupního centra Inter-
spar. V průběhu otevření budou anketní 
lístky losovány o zajímavé ceny.
 Michael Ku�y

V podzemních garážích Intersparu vzniká parkovací centrum

� Vánoční akordy. V DK Akord se 10. prosince uskutečnil 3. ročník celo-
republikového festivalu neprofesionálních dětských pěveckých sborů Vánoční 
akordy. Mezi přípravnými sbory získal bronzové pásmo DPS Koťata ze ZŠ 
Krestova stejně jako Koblížci z pořádající ZŠ Kosmonautů 15. Stříbrné pás-
mo vybojovali Kosmíci ze ZŠ Kosmonautů 15. V kategorii školních sborů zís-
kali stříbrné pásmo, cenu poroty a Cenu naděje Primáni z Gymnázia Volgo-
gradská 6a, koncertní sbor Ko-Ko ze ZŠ Kosmonautů 15 obdržel zlaté pásmo 
a cenu hudebního skladatele Petra Šibileva. Text a foto: Michael Ku�y

Už od září mohou obyvatelé Ostravy vy-
užít služeb poslanecké kanceláře Adama 
Rykaly. Zájemci se mohou se svými pro-
blémy a žádostmi obracet jednak přímo na 
svého poslance, ale k dispozici je jim i bez-
platná právní poradna.
„Občané se na mne obracejí se svými 
osobními problémy, ale také mi přináše-
jí zajímavé podněty a připomínky k jed-
notlivým zákonům a návrhům nových zá-

konů. Informují mne o dění na radnicích 
a úřadech a žádají o radu či pomoc,“ uve-
dl Rykala. Velký zájem projevují občané 
o možnost využití bezplatné právní po-
radny, která probíhá každý sudý čtvrtek. 
Vzhledem k obrovskému zájmu je potře-
ba se předem telefonicky objednat na čísle 
728 436 888. „Pokud i v novém roce budou 
lidé potřebovat a využívat v takovém roz-
sahu služeb bezplatné právní poradny, kte-

ré jim nabízím, jsem rozhodnut tyto služby 
ještě rozšířit,“ slíbil Rykala. Jeho poslanec-
ká kancelář sídlí v Zábřehu na Jugoslávské 
ulici 3038. Jedná se o budovu bývalé pošty, 
kam se dá dojet tramvajemi číslo 2 a 7 a au-
tobusy číslo 36 a 57, zastávka Karpatská. 
Od 1. ledna 2011 bude kancelář otevřena 
vždy v pondělí od 8 do 12 hod. a od 13 do 
16 hod., v úterý a ve středu od 9 do 12 hod. 
a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. (d)

Lidé projevují zájem hlavně o právní poradnu
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Výzva k výměně 
řidičských průkazů
Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Os-
travy informuje občany města – držitele řidičských průka-
zů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, 
o povinnosti zajistit si jejich výměnu do 31. prosince 2010. 
Od 1. ledna 2011 pozbývají řidičské průkazy vydané v uvede-
ném období platnost.

Neváhejte a dostavte se včas v úředních hodinách na odbor 
dopravně-správních činností magistrátu na ul. 30. dubna 35 
v Moravské Ostravě. K výměně budete potřebovat doklad to-
tožnosti, řidičský průkaz a jednu fotografii 3,5x4,5 cm. Vý-
měna není zpoplatněna, lhůta pro vydání nového řidičského 
průkazu je 20 dnů. Proto návštěvu neodkládejte! Úřední dny 
jsou pondělí a středa od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hod., úte-
rý a čtvrtek od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hod. a pátek 
od 8 do 11 hod. pouze pro objednané. 
Bližší informace získáte na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo 
na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz. Ob-
jednat se můžete telefonicky na výše uvedeném čísle nebo 
elektronicky na www.esmo.cz.

Novinky v DK Akord
Dům kultury Akord připravuje každý rok příjemné změ-
ny a novinky. Jinak tomu nebude ani v roce 2011. „Sna-
žíme se kulturu v Akordu lidem nejen přinášet, ale chce-
me Ostraváky do našeho dění také aktivně zapojit. Proto 
jsme od ledna připravili nové webové stránky. Jejich pro-
střednictvím mohou lidé posílat dotazy na své oblíbe-
né umělce, kteří u nás budou vystupovat. My tyto otáz-
ky hostům položíme a jejich odpovědi zveřejníme nejen 
v našem pravidelném měsíčním zpravodaji, ale také na 
webových stránkách,“ uvedla ředitelka DK Akord Dari-
na Daňková.
Další novinkou je mezinárodní festival amatérských hu-
debních kapel FAJN FEST CZ PL. Amatérské hudební ka-
pely mohou do května posílat své demosnímky na webo-
vé stránky www.fajn-fest.eu. Veřejnost svým hlasováním 
určí nejlepší kapelu. Odborná porota vybere dalších šest 
kapel, které natočí společné CD a zahrají na zářijových 
koncertech v Ostravě a v polském Rybniku. (kut)

Ke stávce se připojily 
některé školy a školky
Ve středu 8. prosince 2010 se uskutečnila stávka zaměstnan-
ců státní a rozpočtové sféry. Dotkla se zejména školství, zdra-
votnictví, úřadů i lidí v dalších profesích veřejného sektoru. 
V městském obvodu Ostrava-Jih se k ní připojili zaměstnanci 
některých školských zařízení. Přerušený provoz byl v ZŠ Pro-
vaznická, v ZŠ Chrjukinova, v ZŠ a MŠ Horymírova, v ZŠ a MŠ 
A. Kučery, v ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, v ZŠ a MŠ Kosmonau-
tů 13 a v MŠ Harmonie na ul. Zlepšovatelů 27. Omezený pro-
voz (školní družina uzavřena, v MŠ otevřena pouze jedna tří-
da) byl v ZŠ a MŠ Volgogradská 6B a v ZŠ a MŠ Horymírova. 
Stávka nĳak neomezila provoz Úřadu městského obvodu Ost-
rava-Jih, občané si své záležitosti mohli vyřídit v běžném reži-
mu úředního dne od 8 do 17 hodin, s výjimkou polední pauzy 
od 12 do 13 hodin. (kut)
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SPORTOVNÍ CENTRUM DUBINA
Plánované akce na měsíc leden:

  8. 1.  Mistrovská utkání – florbal, muži
 1. SC Vítkovice, 9-20 hod.
10. 1.  Mistrovská utkání – futsal, muži
 ČMFS, 8-18 hod.
15. 1.  Mistrovská utkání – florbal, muži, ženy, junioři
 1. SC Vítkovice, 8-22 hod.
16. 1.  Mistrovská utkání – florbal, junioři
 1. SC Vítkovice, 9-16 hod. 
22. 1.  Mistrovská utkání – florbal, muži, žáci
 1. SC Vítkovice, 8-20 hod.
23. 1.  Mistrovská utkání – futsal, muži
 ČMFS, 8-18 hod.
29. 1.  Mistrovská utkání – florbal, muži, žáci
 1. SC Vítkovice, 8-20 hod.PAFORTA 2010

Středisko volného času na Gurťjevově ulici v Zábřehu už druhým 
rokem podpořilo mladé talenty pořádáním taneční soutěže v par-
ketových kompozicích a orientálním tanci PAFORTA 2010. Soutěž 
se konala v sobotu 20. listopadu v DK Akord. Zúčastnily se jí ama-
térské dětské a mládežnické taneční skupiny základních umělec-
kých škol z Ostravy, Hranic, Havířova, Kopřivnice, Valašského 
Meziříčí a Zlína. Děti předvedly choreografie vycházející z něko-
lika tanečních stylů, kdy každý tanec vyjadřuje určité téma nebo 
děj, náladu, pocit či myšlenku. V porotě zasedli mj. šéf opavské-
ho baletu a choreograf Martin Tomsa nebo pedagožka Janáčko-
vy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Halina Malinová. Ceny za 
jednotlivé kategorie dětem předávala vedoucí oddělení školství 
a kultury ÚMOb Ostrava-Jih Sylva Sládečková. Akce byla spolufi-
nancována Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih.  (d)

V MHD platí nový jízdní řád
Od 12. prosince platí nový jízdní řád ODIS 2010/2011. Obsahuje 
jízdní řády všech linek provozovaných v oblasti Ostrava. V kniž-
ní podobě, spolu s plánem sítě, je v ceně třiceti korun k dostání ve 
všech prodejnách jízdních dokladů DPO. Ve stejné ceně je prodá-
ván elektronický jízdní řád na CD (pouze linky DPO). Úpravy jízd-
ních řádů vycházejí z vyhodnocení přepravní poptávky, do někte-
rých byly zapracovány věcné připomínky cestujících a smluvních 
objednatelů dopravy – městských obvodů Ostravy, obcí a měst. 
Podstatnou část změn si vyžádala změna organizace dopravy 
v areálu společnosti Arcelor Mi
al v Kunčicích. Ze změn, které se 
přímo dotýkají MO Ostrava-Jih, stojí za pozornost, že tramvajová 
linka č. 6 pro zvýšení cestovní rychlosti bude projíždět zastávkou 
Důl Hlubina bez zastavení. Autobusová linka č. 48 má na základě 
připomínek občanů přidán spoj v pracovní dny s odjezdem v 18.15 
hodin ze zastávky Hrabová zóna Jih na konečnou zastávku Kotva.

Poděkování
Vážená redakce, chtěl bych poděkovat za okamžité a operativ-
ní odklizení sněhu z chodníku na ul. Svornosti 2–8, kde bydlí 
invalidní občané a jejich chůze je v období zimy a enormního 
spadu sněhu obtížná. Josef Sněhota

Občanské sdružení pro volný 
čas nabízí zajímavé projekty
Občanské sdružení pro volný čas Ostravě ve spolupráci s MO 
Ostrava-Jih v rámci naplňování programu pro volnočasové ak-
tivity neorganizované školní mládeže nabízí účast na svých pro-
jektech školám i jednotlivcům, tj. žákům základních škol. Jedná 
se o projekty „III. Eurokurzy lyžování a snowboardingu v Mo-
ravskoslezských a Kysuckých Beskydech“ s finanční podporou 
z Operačního programu přeshraniční spolupráce (OP SP) Česká 
republika – Slovenská republika, který vstupuje do II. závěrečné 
etapy, a také projekt „Poznáváme se sportem a kulturou“ s do-
tací z OP SP Česká republika – Polská republika.
V rámci obou projektů je pro všechny děti otevřena účast na jed-
nodenních lyžařských a snowboardových kurzech a také mezi-
národních vědomostních internetových soutěžích. Více infor-
mací o uváděných aktivitách a podmínkách přihlášení se do 
projektů zájemci získají na internetových stránkách sdružení 
www.osvolnycas.cz v aktuálních rubrikách projektů. (kut)

S
C

 3
01

72
7/

1



8

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

INZERCE

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, pro-
tože se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, 
nabízíme vám přehled základních škol zři-
zovaných městským obvodem Ostrava-Jih 
a zároveň základní informace o zápisu.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k plnění povinné školní do-
cházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou: občanský 
průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí 
státní příslušník, pak i doklad o povo-
lení jeho trvalého pobytu. V případě, že 
již byla dítěti odložena povinná školní 
docházka, vezměte originál tohoto roz-
hodnutí. Pokud zákonný zástupce bude 
žádat odklad povinné školní docházky, 
doloží společně s žádostí také doporu-
čení odborného lékaře nebo doporučení 
školského poradenského zařízení. U dí-
těte, které dovrší šesti let v období září–
prosinec daného školního roku, musí zá-

konný zástupce dítěte doložit vyjádření 
školského poradenského zařízení. U dí-
těte, které dovrší šesti let v období le-
den–červen daného školního roku, musí 
zákonný zástupce doložit vyjádření škol-
ského poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře.
Podrobnější nabídku jednotlivých škol 
lze najít na internetových stránkách 
www.ovajih.cz v sekci Školy a školská 
zařízení.

Oddělení školství a kultury 
ÚMOb Ostrava-Jih

Termíny zápisů dětí do 1. tříd pro školní rok 2011/2012

Přehled škol a termíny zápisu:
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20:
7. 2. 2011 od 12 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 13 
do 17 hod. Prezentace školy: www.zsakuce-
ry.cz.
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27:
7. 2. 2011 od 10 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 12 
do 17 hod. Den otevřených dveří: 13. 1. 2011. 
Prezentace školy: www.zsklegova.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A: 7. 
2. 2011 od 13 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 13 do 
17 hod. Den otevřených dveří: 1. 2. 2011. Pre-
zentace školy: www.zskrestova.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8:
18. 1. 2011 od 12 do 18 hod., 19. 1. 2011 od 
12 do 17 hod. Den otevřených dveří: 11. 1. 
2011. Prezentace školy: www.mitusova8.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16:
7. 2. 2011 od 12 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 12 
do 17 hod. Den otevřených dveří: 12. 1. 2011. 
Prezentace školy: www.zsmitusova16.cz.
ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hra-
bůvka:
7. 2. 2011 od 11 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 12 
do 17 hod. Den otevřených dveří: 11. 1. 2011. 
Prezentace školy: www.zslukasove.cz.
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64:
7. 2. 2011 od 13 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 13 

do 17 hod. Den otevřených dveří: 13. 1. 2011. 
Prezentace školy: www.zsprovaznicka.cz.
ZŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6:
24. 1. 2011 od 13 do 18 hod., 25. 1. 2011 od 
12 do 17 hod. Den otevřených dveří: 18. 12. 
2010. Prezentace školy: www.kosare.cz, kosa-
re@kosare.cz.
ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45:
7. 2. 2011 od 13 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 13 
do 17 hod. Den otevřených dveří: 13. 1. 2011 
v 15.30 hod. Prezentace školy: www.zsffor-
mana.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1:
18. 1. 2011 od 13 do 18 hod., 19. 1. 2011 od 
13 do 17 hod. Dny otevřených dveří: 11. a 12. 
1. 2011 od 8 do 10 hod. Prezentace školy: 
www.zsdvorskeho.eu.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15:
7. 2. 2011 od 12 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 12 
do 18 hod. Den otevřených dveří: 2. 2. 2011. 
Prezentace školy: www.kosmonautu15.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13:
7. 2. 2011 od 12 do 17 hod., 8. 2. 2011 od 12 
do 17 hod. Dne 18. 1. 2011 v 9 hod. proběhne 
ukázková hodina pro budoucí prvňáčky a je-
jich rodiče v současných 1. třídách. Prezenta-
ce školy: www.zskosmonautu13.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52:
7. 2. 2011 od 13 do 17 hod., 8. 2. 2011 od 13 

do 17 hod. Prezentace školy: www.zs-brezi-
nova.cz.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1:
7. 2. 2011 od 12 do 17 hod., 8. 2. 2011 od 13 
do 18 hod. Den otevřených dveří: 26. 1. 2011. 
Prezentace školy: www.zsvzalomu.wz.cz.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12:
18. 1. 2011 od 12 do 17 hod., 19. 1. 2011 od 13 
do 18 hod. Den otevřených dveří: 11. 1. 2011. 
Prezentace školy: www.zschrjukinova.cz.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B:
7. 2. 2011 od 12 do 17 hod., 8. 2. 2011 od 13 
do 18 hod. Prezentace školy: www.zsvolgo-
gradska.wz.cz.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23:
7. 2. 2011 od 13 do 18 hod., 8. 2. 2011 od 13 
do 17 hod. Prezentace školy: www.zsjugo-
slavska.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100:
18. 1. 2011 od 12 do 18 hod., 19. 1. 2011 od 
12 do 17 hod. Prezentace školy: www.zshory-
mirova.cz.
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2:
1. 2. 2011 od 13 do 18 hod., 2. 2. 2011 od 14 do 
17 hod. Prezentace školy: www.zs-srbska.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33:
17. 1. 2011 od 13 do 18 hod., 18. 1. 2011 od 
13 do 17 hod. Prezentace školy: www.zs-se-
rikova.cz.
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Ředitelství Městské policie Ostrava změnilo sídlo
Od 1. prosince 2010 sídlí ředitelství Městské policie Ostrava 
na jiné adrese. Dosavadní prostory na Hlubinské ulici 6 vy-
měnilo za nově vybudované IBC (integrované bezpečnostní 
centrum) na Nemocniční ulici 11/3328. V nových kancelářích 
našli strážníci a zaměstnanci městské policie mnohem kom-
fortnější i vybavenější prostory a samozřejmě také odpovída-
jící technické zázemí. 
Dosavadní prostory na Hlubinské ulici budou i nadále slou-
žit městské policii, ovšem výhradně pro výcvik a vzdělávání 
strážníků, přípravu čekatelů – uchazečů o povolání strážníka, 
a to nejen z Ostravy, ale i z jiných obecních a městských poli-
cií. Budou se zde konat také oblíbené kurzy pro veřejnost.
Kromě vedení Městské policie Ostrava našli v budově IBC 
zázemí také strážníci, policisté, hasiči a zdravotníci, kteří 
budou obsluhovat společné dispečerské pracoviště krajské-
ho centra tísňového volání. To zahájí ostrý provoz s prvním 
dnem roku 2011. (d)

Zná někdo jméno únosce letadla?
V letních měsících roku 1939, stejně jako v předcházejí-
cích letech, sušili občané Hrabůvky na letištní ploše seno. 
Tou dobou hrála skupina kluků fotbal. O něco později přijel 
na kole muž v trenýrkách a s hráběmi a zapojil se mezi suši-
če. Za nějakou dobu přistálo letadlo typu Storch (říkali jsme 
mu „čáp“). Pilot po přistání zastavil letoun nedaleko přítom-
ných. Ještě jej obrátil do protisměru a vystoupil z něj a dal 
se pěšky směrem k hangárům. Když byl asi v půli cesty, muž, 
který přijel na kole, odložil hrábě, naskočil do letadla a ná-
sledně s ním odletěl směrem do Polska. Zná někdo jméno 
únosce? Pokud ano, ať zavolá na telefonní číslo 591 133 939 
p. Milouši Slamjákovi. Předem děkuji!

Téměř osmdesát žáků s trvalým bydliš-
těm v městském obvodu Ostrava-Jih stu-
duje v tomto školním roce na Wichterlově 
gymnáziu v Porubě.
Největší gymnázium v Ostravě se speci-
alizuje na přípravu budoucích zdravot-
níků: sedmnáct absolventů nastoupilo na 
obor všeobecné lékařství na lékařských fa-
kultách v Praze, Brně, Olomouci i Ostravě, 
dva studují zubní lékařství a zdravotní zá-
chranářství, další pak obory zdravotní la-
borant, biomedicínský technik a jeden ab-
solvent veterinární lékařství. To je v součtu 
necelých dvaadvacet procent všech absol-
ventů školy v tomto roce. Další velké skupi-
ny tvoří tradičně budoucí architekti (5 absol-

ventů), právníci (7 absolventů), ekonomové 
(10 absolventů), informatici (9 absolventů) 
a stavební inženýři (7 absolventů). Mezi zají-
mavé obory patří i studium politologie, me-
zinárodních vztahů a obchodu a překlada-
telství a tlumočnictví z anglického jazyka. 
Nejzajímavější obory jsou však asi sinologie, 
japanistika, baltistika, počítačová podpo-
ra archeologie a studium neželezných slitin 
a zbraní a munice (VŠ obrany). Dva studen-
ti pokračují stejně jako v loňském roce v za-
hraničí – jeden na Slovensku a jeden ve Vel-
ké Británii (tam v roce 2009 nastoupili dva).
Na webových stránkách školy www.wi-
gym.cz se zájemci mohou dozvědět dal-
ší podrobnosti o škole, například jak si žáci 
vedou na jazykových a odborných soutě-

žích, je možné si prohlédnout učební plá-
ny nebo třeba vlastní učební texty. Samo-
zřejmostí jsou nejen zahraniční exkurze, 
lyžařské a adaptační kurzy, ale i studium 
deskriptivní geometrie, programování, eko-
nomie, ekologie, dějin moderního umění, 
moderní fyziky, pedagogiky a psychologie. 
Všichni žáci studují vedle angličtiny ještě je-
den cizí jazyk. Vybírají si z nabídky němči-
ny, francouzštiny, ruštiny a španělšiny.
Na Wichterlově gymnáziu se 12. ledna 2011 
od 14 do 18 hodin uskuteční tradiční den 
otevřených dveří. Na gymnáziu lze studo-
vat čtyřletý všeobecný obor (v přĳímacím 
řízení bude přĳímáno 90 uchazečů z devá-
tých tříd) a osmiletý všeobecný obor (bude 
přĳímáno 30 uchazečů z pátých tříd). (d)

Wichterlovo gymnázium se představuje
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Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nebytové prostory v obchodním komplexu na ulici Horní 55/1492 
v Ostravě-Hrabůvce. Celková výměra nebytových prostor činí 570 m2. Nebytové prostory se nachází ve 2. nadzemním podlaží budovy. Mini-
mální nájemné je stanoveno na 1100 Kč/m2/rok. Podmínky výběrového řízení, možnost zajištění prohlídky a další informace jsou k dispozici 
na majetkovém odboru ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, budova „A“, 1. poschodí, č. dv. 111 u Ing. Fukalové, tel. 599 430 380.



Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě 
v návaznosti na řadu úspěšných projektů 
z posledních let připravilo ve spolupráci 
se zahraničním partnerem z Polska, Úřa-
dem města Mszana, nový projekt s názvem 
„Poznáváme se sportem a kulturou“. 

Obsahem projektu jsou kulturní a sportov-
ní setkání školní mládeže ze Základní školy 
Václava Košaře na Dubině v Ostravě a Sdru-
žení škol z polského města Mszana.  Oficiál-
ní zahájení projektu proběhlo 7. prosince na 

prvním společném setkání dětí z obou part-
nerských škol v polské Mszaně. „Bylo za-
měřeno na vzájemné představování kultur-
ních a historických zajímavostí obou měst, 
národních zvyků a tradic, zejména spoje-
ných s blížícími se vánočními svátky,“ uve-
dl místostarosta Radim Miklas.
U této příležitosti se setkali také předsta-
vitelé města Mszana a statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, 
který reprezentoval místostarosta Radim 
Miklas a vedoucí oddělení školství a kul-
tury Sylva Sládečková. (kut)
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Sbor dětí ze ZŠ V. Košaře s paní učitel-
kou Monikou Kozmonovou. Foto: J. Mola

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

INZERCE

V rámci projektu s názvem SPŠ – moderní 
škola pro moderní výuku vyučující jednotli-
vých  předmětů vytvořili databázi elektronic-
kých učebních materiálů, které jsou od září 
2010 k dispozici studentům na webových 
stránkách školy. Byla vybudována jazyková 
laboratoř a multimediální učebna pro výuku 
odborných předmětů.
Každá kmenová učebna je vybavena audio-
vizuální technikou a počítačem s připojením 
na internet.

Den otevřených dveří
8. 1. 2011 od 10:00 do 13:00.

Všechny informace také naleznete na našich 
webových stránkách www.sps-vitkovice.cz
Telefonicky, zástupce ředitele Mgr. Tomáš 
Řežáb, mobil: 608 760 390

Střední průmyslová škola, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Poznáváme se sportem a kulturou

� SPŠCHaG získala titul euroškola
Janáčkova konzervatoř v Ostravě byla mís-
tem předávání ocenění pro školy s EKO ti-
tulem. Střední průmyslová škola chemická 
akademika Heyrovského vyslala společně 
s ředitelem Jiřím Kaličinským a koordiná-
torkou environmentální výchovy, vzdělá-
vání a osvěty, profesorkou Janou Vlčkovou 
i tři studenty ze školního EKO týmu, aby 
společně vyzvedli ocenění za předvedenou 
práci v uplynulém školním roce. Škola se 
pyšní EKO titulem teprve druhým rokem.
� Atletika do škol
ZŠ V. Košaře z Dubiny se jako jediná ze 
základních škol obvodu Ostrava-Jih sta-
la součástí projektu Atletika pro děti a zís-
kala atletickou sadu určenou pro děti od 
pěti do sedmi let. Cílem programu je na-
bídnout rodičům a jejich dětem novou vol-
nočasovou aktivitu v podobě pravidelné-
ho atletického kroužku a zároveň podpořit 
sportovní přípravu nejmladších dětí. Sada 

náčiní a nářadí je využívána nejen v atle-
tickém kroužku v hodinách tělesné výcho-
vy, ale k dispozici je i dětem z MŠ Jana Ma-
luchy. Ve čtvrtek 25. listopadu připravila 
ZŠ pro nejmenší děti z MŠ sportovní do-
poledne. Děti z Lodičkové školky soutěži-
ly v pěti atletických disciplínách – krtkův 
hod, klokaní běh, žabí skok, zajícův slalom 
a medvědí vrh. Za každou splněnou disci-
plínu dostaly razítko a na konci je čekala 
sladká odměna.
� Děti soutěžily ve zpěvu
Poslední listopadový den se na ZŠ Kres-
tova v Hrabůvce uskutečnil šestý ročník 
pěvecké soutěže Přĳďte si k nám zazpí-
vat. Byla určena nejmenším dětem z ob-
vodu od pěti do sedmi let, každý účastník 
přednesl jednu lidovou nebo umělou pí-
seň podle vlastního výběru. Soutěžící děti 
zápolily ve dvou výkonnostních kategori-
ích – školáci a předškoláci. Rodiče mohli 
výkony svých dětí srovnat s výkony ostat-

ních a talentované děti byly doporučeny 
k dalšímu hudebnímu vzdělávání. Výher-
ci obou kategorií byli odměněni věcnými 
cenami, které do soutěže věnoval pořada-
tel akce – sdružení rodičů a přátel školy. ZŠ 
Krestova je jedinou školou v obvodu Ost-
rava-Jih, která se specifikuje na nadstan-
dardní vzdělávání žáků v oblasti estetické 
výchovy. Proto i převážná většina akcí po-
řádaných školou je situována právě do ob-
lasti hudební či výtvarné výchovy. 
� Chaos teenagerů má nejlepší obsah
V budově Krajského úřadu Jihomoravské-
ho kraje v Brně proběhlo slavnostní vy-
hlášení soutěže Školní časopis roku 2010. 
V konkurenci 160 titulů se z vítězství ra-
doval Chaos teenagerů, který tvoří žáci ZŠ 
B. Dvorského v Bělském Lese. Odborná 
porota jej vyhodnotila jako časopis s nej-
lepším obsahem (úroveň, pestrost a ori-
ginalita článků) ze všech, které vycházejí 
v základních školách po celé republice.
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JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL

INZERCE

Základní a mateřská škola MUDr. Emílie 
Lukášové v Hrabůvce hostila zástupce 
partnerských evropských škol z Anglie, 
Walesu, Polska, Norska, Finska a Itálie.
Škola se vloni přihlásila do projektu za-
měřeného na zdravý životní styl s ná-
zvem „Eat well, be active!“ a získala grant 
ve výši čtrnácti tisíc euro. Tento projekt je 
financován z programu partnerství škol 
Národní agentury pro evropské vzděláva-
cí programy Comenius. 
V době mezi návštěvami v jednotlivých 
účastnických zemích vždy probíhá inten-
zivní práce pedagogů s jejich žáky na do-
hodnutých zadáních v rámci projektu. 
Součástí návštěvy je také prezentace dané 
země, srovnání celého systému školství, 

metod a forem používaných ve výchovně-
-vzdělávacím procesu. „Naši evropští ko-
legové tak měli možnost navštívit běžnou 
výuku v základní škole a nahlédnout do 
práce pedagogů v mateřské škole. Mohli 
srovnat materiální vybavení, systém výu-
ky, výukové plány, výši školného či pros-
tě jen všední den malého školáka. Naším 
cílem nebylo stavět tzv. Potěmkinovy ves-
nice, ale ukázat běžnou školní práci a pro-
voz školy,“ uvedla ředitelka ZŠ MUDr. Lu-
kášové Petra Kalousková.
„Samozřejmě jsme se chtěli i vytáhnout 
a ukázat, co umíme. Protože máme spous-
tu šikovných dětí i učitelů, připravili jsme 
u této příležitosti vystoupení pro veřej-
nost v Kulturním domě K-TRIO. Zaplně-
né hlediště tleskalo jak nejmenším dětem 

z mateřské školy, tak i puberťákům ze zá-
kladky. Hudební a pěvecká vystoupení se 
střídala s tanečními čísly, smíchem a po-
tleskem diváci ocenili komickou panto-
mimu žákyň 9. ročníku. Tady už nebyla 
žádná jazyková bariéra a domácí i zahra-
niční publikum se výborně bavilo. Protože 
všichni zahraniční hosté jsou také pedago-
gové, jejich nadšené ocenění práce našich 
učitelů s žáky těší dvojnásob,“ pokračova-
la Kalousková. 
„Podporu pro svou práci jsme našli i ve ve-
dení městského obvodu Ostrava-Jih. Díky 
vstřícnosti pana starosty Sibinského a ve-
doucí oddělení školství a kultury paní Slá-
dečkové jsme mohli naše hosty pozvat i na 
společnou reprezentační večeři,“ dodala 
závěrem ředitelka Petra Kalousková. (d)

Evropští učitelé na „Lukášce“

Slavnostní otevření výstavy Učitelské 
společnosti v Ostravě, přivítání hos-
tů a ocenění členů USVO, projekce fil-
mů z cest historického klubu. Taková 
byla náplň oslavy dvacátého výročí této 
profesní organizace učitelů, která se ko-
nala 9. prosince na ZŠ a MŠ Mitušova 8 
v Hrabůvce. Její zrod si vynutily revo-
luční změny roku 1989 a také zrušení 
profesních metodických orgánů učite-
lů. USVO začala pracovat na bázi profes-
ních klubů, ve kterých se učitelé dovídali 
nejnovější poznatky ze své pedagogické 
praxe.
Výstavu, která je historickým návra-
tem do období před dvaceti lety, zahájil 
v sídle organizace starosta Karel Sibin-
ský. „USVO si vytkla za cíl být neformál-

ní profesní organizací pedagogů Ostrav-
ska. Svou činnost zaměřila na ostravské 
učitele i jejich žáky. Její nejdůležitější ob-
lastí bylo pořádání vzdělávacích akcí, 
jako přenášky, školení a exkurze. Pro uči-
tele organizovala výjezdy za poznáním 
regionu, každoročně i výjezd do zahra-
ničí. Pod vedením zkušených historiků 
a bez cestovních kanceláří učitelé navští-
vili snad všechny země západní a střed-
ní Evropy. A protože učitel vládne nejen 
slovem, ale i perem, podílela se USVO na 
tvorbě učebnic dějepisu, vydávala pub-
licistické materiály k cestám, pořizova-
la vzdělávací videokazety ze zemí, kte-
ré navštívila, připravovala materiály ke 
konferencím, které pořádala. Stála u zro-
du videokazet k dějinám Ostravy,“ na-

stínila výčet aktivit předsedkyně USVO 
Jana Jeřábková.
Důležitou činností společnosti byla její gran-
tová politika, protože žádná kvalitní vzdělá-
vací akce pro žáky a učitele se neobejde bez 
finanční pomoci MS kraje, města Ostravy, 
obcí ani sponzorů. Vznikem Evropské unie 
se naskytla možnost financovat vzdělává-
ní prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu a i do této oblasti se USVO zapojila. 
„Získali jsme i mezinárodní věhlas, o čemž 
svědčí kontakty se zástupci polské Wroc-
lawi, španělského Arnedu nebo slovenské 
Žiliny a v neposlední řadě trvalé a nefor-
mální přátelství mezi USVO a Svazem uči-
telů Katowic,“ dodala Jeřábková s tím, že 
za dvacet let své existence USVO zorgani-
zovala na 325 akcí. (kut)

Učitelská společnost v Ostravě slaví kulaté výročí
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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
9., 16., 23. a 30. 1. v 17.00 h – TANEČNÍ VEČERY pro 
příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, 
předprodej KD K-TRIO.
13. 1. v 17.30 h – EMOCE A JEJICH TVOŘIVÉ VYJÁ-
DŘENÍ. O umění prožívat a vyjadřovat své základní 
emoce – strach, hněv, smutek, radost a soucit tvoři-
vým způsobem přednáší RNDr. Lenka Krejčí. Spojeno 
s praktickou ukázkou spontánního tance. Předprodej 
KD K-TRIO.
20. 1. v 19.00 h – LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P. Koncert, 
předprodej KD K-TRIO, OIS.
21. 1. ve 20 h – COUNTRY BÁL. Hraje DRUHÁ 
ŠANCE, host POUTNÍCI. Country tance, westernová 
show, stylové oblečení vítáno. Předprodej KD K-TRIO, 
OIS.

� Dětem
16. 1. v 10 h – JAK NEUMĚL HONZA DO PĚTI NA-
POČÍTAT. Maňásková pohádka Divadélka Smíšek. 
Zpočátku byl Honza hloupý, ale potom se svou vlastní 
pílí ve škole všemu naučil. Předprodej KD K-TRIO.
23. 1. v 10 h – KARNEVAL S HOPSALÍNEM. Rej ma-
sek a soutěže na poutavé písničky, předprodej KD 
K-TRIO.
26. 1. – 3. ročník soutěže pro žáky 8. a 9. tříd v prak-
tických a odborných dovednostech ŘEMESLO MÁ 
ZLATÉ DNO. Soutěž šestičlenných družstev, pro 
které jsou připraveny ve spolupráci s odbornými uči-
lišti a středními odbornými školami interaktivní sta-
noviště, na kterých se bude prezentovat konkrétní ře-
meslo či obor praktickým úkolem. Pod odborným 
vedením si žáci ověří vlastní předpoklady pro různo-
rodé činnosti související s daným oborem. Pro nesou-
těžící žáky je připravený doprovodný program.

� Výstavy
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – Tran Ming Hoang
Fotografie z K-TRIA – restaurace

� Komorní klub
1. 12. v 18.30 h – Komorní cyklus koncertů – NOVO-
ROČNÍ KONCERT. V programu zazní M. Praeto-
rius, G. F. Händel, J. Haydn, R. Schumann, J. Strauss, 
G. Gershwin, G. Botsford, H. Mancini, L. Bernstein, F. 
Farkas. KLARINETOVÝ KVARTET KAREL SMYČEK, 
VÁCLAV BEZDĚK, BRONISLAV JONSZTA, MARTIN 
ŠEVČÍK, host MIROSLAV BAZGER – BICÍ. Předpro-
dej KD K-TRIO, OIS, na místě v den akce od 18 h.
27. 1. v 18 h – LADAK OČIMA NETURISTY. Ces-
topisná přednáška s projekcí T. Skočíkové. Putování 
buddhistickými chrámy v Himalájích. Předprodej KD 
K-TRIO a na místě v den akce od 17.30 h.

� Vzdělávání
27. 1. v 17.00 – MANDALY – CESTA K TVOŘIVOSTI. 
Prožitkový seminář s Evou Lipinovou. Tvorbou vlast-
ních mandal pochopíte: jak řešit problémové situace, 
jak porozumět sobě a ostatním, jak se uvolnit pomocí 
automatické kresby, jak využít techniku enkaustiky při 
volné tvorbě.
Pět seminářů každý týden
Vzdělávací kurzy a semináře: Jak najít sám sebe, 
upravit si zdraví a naučit se radovat ze života – vede 
Pavla Sýkorová, Hra na africké bubny – vede Palo No-
wak, Psychické příčiny nemocí – vede Pavla Sýkorová, 
Automatická kresba pro každého – vede Eva Lipinová, 
Numerologie – vede Monika Bumbová.
WELLNESS & FITNESS – POHYBOVÉ KURZY. Ka-
lanetika, P-Class, Pilates s Bosu a balančními pomůc-
kami, Cvičení pro seniory, Cvičení – prevence proti bo-
lesti zad, Cvičení na velkých míčích, Latinské tance pro 
ženy, Linie, Body form, Jóga, Taneční pro manželské 
páry a partnerské dvojice – začátečníci, pokročilí, spe-

ciál, Irské tance, Břišní tance – pokročilí, Zumba, Af-
rické tance, Tancem k radosti ze života, Pohybová vý-
chova pro děti od 4 let.

 KINO LUNA 

DIGITÁLNÍ KINO DLE STANDARDU DCI
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel.: + 420 596 751 712–3, www.kzoj.cz
Info o o programu a on-line rezervace vstupenek na www.
kzoj.cz. Upozorňujeme návštěvníky, že platnost on-line re-
zervace je 48 hodin od zadání. Rezervované vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpozději do doby platnosti uvedené 
v konečné rekapitulaci, jinak automaticky jsou uvolňovány 
k dalšímu prodeji. Předprodej vstupenek v pokladně kina 
denně 14.30–19.45 h.

30. 12. – 2. 1. – KINO NEHRAJE
Od pondělí 3. 1. do úterý 4. 1. v 16.00 h: FOTŘI JSOU 
LOTŘI (USA 2010, 2Digital). A máme ho tu zase, už 
potřetí – Grega Fockera. Zatímco v prvním filmu se 
sbližoval s budoucím tchánem a ve druhém jsme po-
znali jeho rodiče, tentokrát už má s Pam pětiletá dvoj-
čata. Jejich výchova bude zajisté hlavním zdrojem ko-
mických situací. České znění, rodinná komedie / 100 
minut. Vstupné 105 Kč.
3. 1. – 5. 1. MINIPŘEHLÍDKA – MAFIÁNSKÉ FILMY 
– DIGITÁLNĚ ZRESTAUROVANÉ PERLY SVĚ-
TOVÉ KINEMATOGRAFIE
Pondělí 3. 1. v 18.00 h: KMOTR (USA 1972). Mistrov-
ské epické dílo Francise Forda Coppoly s Marlonem 
Brandem v hlavní roli patriarchy mafiánské rodiny 
Corleonů líčí portrét vzestupu sicilské rodiny v Ame-
rice. Příběh je rozdělen na rodinný život a odporný 
svět zločinu, do kterého je rodina zapletena. Oscarový 
film natočený podle stejnojmenného románu Maria 
Puza. České titulky, krimi / drama / thriller, 169 minut 
Vstupné 65 Kč.
Úterý 4. 1. v 18.00 h: KMOTR II (USA 1974). Mladičký 
Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde 
krutému osudu. Podaří se mu utéci do Ameriky, kde 
může začít jeho pozvolná cesta, na jejímž konci bude 
všemocný Vito Corleone (Robert De Niro). O čtyři de-
sítky let později třímá pevně ve svých rukou otěže ob-
rovského impéria Vitův syn Don Michael Corleone (Al 
Pacino), jenž se pokouší rozšířit svoji moc i mimo ame-
rické území. Režie Francis Ford Coppola. České titulky, 
krimi / drama / thriller, 193 minut. Vstupné 65 Kč.
Středa 5. 1. v 19.30 h: NEÚPLATNÍ (USA 1987). Mi-
strovský akční thriller se odehrává v době prohibice 
v Chicagu, kde vládne absolutní mocí král podsvětí Al 
Capone. Nikdo ho už nemůže zastavit. Až do chvíle, 
než Eliot Ness a skupina mužů složí přísahu, že ho do-
stanou. V klasickém příběhu vyprávějícím o konfron-
taci dobra a zla předvádí skvělé výkony Kevin Costner 
jako federální agent Eliot Ness, Robert De Niro jako Al 
Capone a Sean Connery jako Malone, policejní vete-
rán. Režie Brian De Palma. České titulky, akční / krimi 
/ drama, 119 minut, vstupné 65 Kč.
Od čtvrtka 6. 1. do neděle 9. 1. v 17.00 h (mimo so-
botu 8. 1.) : HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
– 1. ČÁST (USA 2010, 2Digital). Sedmé a poslední po-
kračování dobrodružství kouzelnického učně je rozdě-
leno do dvou celovečerních filmů, z nichž první část 
nás čeká nyní a druhá v červenci. České znění, od 12 
let, rodinné fantasy / 148 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 6. 1. do neděle 9. 1. v 19.30 h (mimo so-
botu 8. 1.): PARANORMAL ACTIVITY 2 (USA 
2010). Vítejte v obyčejné domácnosti, která si nechala 
průmyslové kamery instalovat jako součást bezpeč-
nostních opatření proti vloupání. Jejich záznam, 
který se postupem času z poklidných statických ob-
rázků mění nejprve v bizarní a posléze v hrůzné di-
vadlo, bude bepochyby tím nejděsivějším domácím 
videem, které budete mít tu čest vidět. Pokud se od-
vážíte…České titulky, ml. nepřístupný, horor / 91 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
Neděle 9. 1. v 15.00 h: LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽ-
CÍCH (USA 2010, 2Digital bez brýlí). Film vypráví pří-
běh mladého sovího kluka Sorena, který je okouzlen 
historkami svého otce. Vznešení soví válečníci byli 
známi jako Strážci Ga´Hoolu. Přísahali, že budou chrá-

nit bezbranné a potlačovat zlo. S nimi se spojí i soví sa-
meček Soren. České znění, rodinné fantasy / 97 minut. 
Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 10. 1. do úterý 11. 1. v 17.00 h: JÍST, ME-
DITOVAT, MILOVAT (USA 2010, 2Digital). Podle sku-
tečného příběhu, který do knižní podoby sepsala Liz 
Gilbert, vznikl film o putování jedné ženy a hledání 
smyslu života. Hrdinku ztělesnila Julia Roberts a my 
ji budeme doprovázet na cestě kolem světa, během 
které objevuje mnoho dosud netušených prožitků, ale 
i sebe samu. Romantická podívaná není zdaleka ur-
čena pouze ženám. České titulky, ml. přístupný, 137 
minut. Vstupné 85 Kč. V pondělí 10. 1. za zvýhodněné 
vstupné 50 Kč.
Od pondělí 10. 1. do středy 12. 1. v 19.30 h: SAW7 
(USA 2010, 3Digital s brýlemi). Ústředním motivem 
filmu je příběh skupiny přeživších, kteří unikli ze 
spárů šíleného vraha Jigsawa. V dosavadních dílech 
Saw zůstávala některá témata otevřená, ale tento díl 
již bude poslední. Na všechny otázky, které si kdy fa-
noušci položili, bude odpovězeno a v ději se budou 
dobře orientovat také diváci, kteří neviděli díly před-
chozí. České titulky, ml. nepřístupný, horor, 110 minut. 
Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 13. 1. do neděle 16. 1. v 17.00 h: DÍVKA, 
KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA (Švédsko 
2009). Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní 
trilogie Millenium spisovatele Stiega Larssona, která se 
stala velkým mezinárodním bestsellerem ve více než 
40 zemích. České titulky, ml. nepřístupný, krimi / thril-
ler, 147 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 13. 1. do úterý 18. 1. v 19.30 h: HON NA 
ČARODĚJNICE (USA 2010, 2Digital). PREMIÉRA. 
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perl-
manem, která svou syrovou atmosférou a mystikou 
připomíná slavné Jméno růže v akčnějším stylu. Dva 
přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav do 
rodného města, které je zdecimováno morovou epide-
mií. Dívku obviněnou z jejího vyvolání a z čarodějnic-
tví mají rytíři dopravit do odlehlého opatství pro vy-
mítačské rituály a následný proces. Děsivé události 
a nevysvětlitelné tajemné síly, kterým budou muset če-
lit, je postaví na samou hranici smrti a ohrozí i rytířský 
slib zajistit dívce spravedlivý soud. České titulky, ml. 
nepřístupný. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 14. 1. do neděle 16. 1. v 15.00 h: LETOPISY 
NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA (USA 
2010, 2Digital bez brýlí ). Lucinka a Edmund se vra-
cejí do Narnie, bohužel tentokrát i se svým nesnesitel-
ným bratrancem Eustacem. Spolu s princem Kaspia-
nem se vydávají na dobrodružnou plavbu královskou 
lodí Jitřní poutník, aby pomohli najít sedm ztracených 
lordů z Narnie. České znění, ml. přístupný, dobro-
družný /114 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 17. 1. do úterý 18. 1. v 17.00 h: RODINKA 
(ČR 2010, 2Digital). Volné pokračování kultovního se-
riálu Taková normální rodinka, která se vrací ke svým 
divákům po více než třiceti letech! V hlavních rolích 
Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, 
Petr Forman, Lucie Vondráčková, Tereza Kostková aj. 
Režie Dušan Klein. Ml. přístupný, rodinná komedie / 
85 minut. Vstupné 85 Kč. V pondělí 17. 1. za zvýhod-
něné vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 20. 1. do neděle 23. 1. v 17. 00 h: GULLI-
VEROVY CESTY (USA 2010, 3Digital s brýlemi). PRE-
MIÉRA. Gulliverovy cesty jsou satirickou knihou 
Jonathana Swia, který titulního hrdinu nechal pod-
niknout čtyři dobrodružství, z nichž nejznámější jsou 
patrně ta mezi obry a liliputy. Nyní je tu nová dobro-
družná komedie, která se soustřeďuje právě na zmí-
něné liliputy a děj přenáší do současnosti. Hlavní hr-
dina v podání Jacka Blacka se vydává na pracovní 
plavbu a po ztroskotání se ocitne na ostrově Liliput, 
kde je považován za obra! České znění, 84 minut. Pre-
miérové vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 20. 1. do středy 26. 1. v 19.30 h a od čtvrtka 
27. 1. do úterý 1. 2. v 17.00 h: NEVINNOST (ČR 2011). 
PREMIÉRA. Režisér Jan Hřebejk se ve svém novém 
filmu opět zaměřil na vážné téma, tentokrát otázky 
viny, neviny, pravdy a pomsty. Hlavní hrdina, uzná-
vaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění 
z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dob-
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rou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se ne-
vina prokazuje velmi těžko, zvlášť když protistraně 
pomáhá člověk, který může být motivován osobní po-
mstou. V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Zita Moráv-
ková, Aňa Geislerová, Alena Mihulová, Luděk Munzar 
aj. Drama, od 12 let. Premiérové vstupné 105 Kč.
V sobotu 22. 1. a neděli 23. 1. v 15:00 h: SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÍ (Belgie 2009, 2D bez brýlí). Ani-
movaný příběh mořského želváka Sammyho od jeho 
narození až do dospělosti. Film zábavnou formou pře-
dává dětem poselství o potřebě ochraňovat naši pla-
netu. České znění, ml. přístupný, 88 minut. Vstupné 
75 Kč. 
V pondělí 24. 1. a úterý 25. 1. v 17.00 h: PIKO (ČR 
2010, 2Digital). Pavel se v 70. letech dostal do malé ko-
munity lidí experimentujících s omamnými látkami, 
která v tehdy totalitním Československu oficiálně ne-
existovala. Později stál u zrodu krystalické formy per-
vitinu, který se tak stal českým patentem a který ne-
přímo připravil o život statisíce lidí po celém světě. 
Příběh podle skutečnosti v režii Tomáše Řehořka. Mlá-
deži od 12 let, 80 minut. V pondělí 24. 1. za zvýhod-
něné vstupné 50 Kč. 
Od čtvrtka 27. 1. do úterý 1. 2. v 19.30 h: TEMNÁ 
KRAJINA (USA 2010, 3Digital s brýlemi). PREMI-
ÉRA. Strhující atmosféra v 3D thrilleru odehrávající se 
v noci na opuštěné cestě nevadské pouště. Příběh čer-
stvých novomanželů, kteří se vydávají na bláznivou 
noční jízdu autem. Vášeň, touhu a radost z dané chvíle 
umocňují rychlou jízdou do tmy bez zapnutých svě-
tel. ČESKÉ ZNĚNÍ. Ml. nepřístupný, 88 minut. Premi-
érové vstupné 130 Kč.
Od pátku 28. 1. do neděle 30. 1. v 15.00 h: MEGA-
MYSL (USA 2010, 2Digital). Hlavním hrdinou je super 
darebák Megamysl, který léta zápasí se svým úhlav-
ním nepřítelem. Poté, co ho porazí, začne se nudit. Zjiš-
ťuje, že bez nepřítele to není ono, a tak si vytvoří ještě 
silnějšího protivníka, než je on sám. Ten bude ale tvr-
dým oříškem. České znění, ml. přístupný, animovaná 
komedie pro děti i dospělé / 96 minut. Vstupné 75 Kč.

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Středa 5. 1. v 17.30 h: ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH (Fran-
cie 2010). Paul je úspěšný čtyřicátník. Má milující ženu, 
malou dcerku a taky milenku. Začíná si uvědomovat, 
že se musí rozhodnout, které z žen dá ve svém životě 
přednost. Režisér Radu Muntean patří mezi nejdůleži-
tější rumunské režiséry současnosti. Ve svých civilních 
filmech se snaží ukazovat kritické situace v partner-
ských vztazích. Film byl úspěšně uveden na letošním 
festivalu v Cannes. Připojení – krátký film: Týden ve 
filmu č. 50 / 58. Vstupné 80 Kč.
Středa 12. 1. v 17.30 h: NA MAMUTA! (Francie 2010). 
Cestou do minulosti se dají objevit i nové věci. Gérard 
Depardieu nasedá na legendární motorku Mammut 
z roku 1973 a “řítí” se za bývalými zaměstnavateli zís-
kat potvrzení potřebná k vyřízení penze. Režie Gus-
tave Kervern, Benoit Delépine. České titulky, od 12 let, 
92 minut. Připojení – krátký film: Týden ve filmu č. 51 
/ 58. Vstupné 75 Kč.
Středa 19. 1. v 17.30 h: PROJEKT 100 – 2011 – DOBRÉ 
SRDCE (Dánsko, Island, USA, Francie, Německo 2009). 
Nostalgická tragikomedie nás zavádí do jednoho 
newyorského baru, jehož neurvalý majitel a morous 
Jacques už chce pověsit své řemeslo na hřebík. Najde 
si proto na ulici svého následovníka, mladého pobudu 
a snílka Lucase. Mladík se rychle učí práci za barem 
a přizpůsobuje se místnímu stylu. Všechno jde podle 
plánu, než jednoho deštivého večera vejde krásná a na-
mol opilá letuška. Režie Dagur Kári. České titulky, od 
12 let, drama / 99 minut. Připojení – krátký film: Tý-
den ve filmu č. 52 / 58. Vstupné 65 Kč.
Středa 26. 1. v 17.30 h: PROJEKT 100 – 2011 – ERO-
TIKON (ČSR 1929). Příběh důvěřivé venkovské dívky, 
která jedné deštivé noci podléhá svodům projíždějí-
cího cizince. Tímto osudným setkáním přichází An-
drea o čest, posléze prochází hlubokou krizí a nachází 
štěstí v útěku do města a v novém vztahu, který opět 
naruší záletník George. Klasický němý film o spalující 
touze a vášni připomene v rekonstruované verzi 110. 
výročí narození českého režiséra světového formátu 
Gustava Machatého. Drama / 85 minut. Připojení – 
krátký film: Týden ve filmu č. 53 / 58. Vstupné 65 Kč.

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin zadáno pro filmové za-
čátečníky. Vstupné na filmová pásma je 30 Kč s mož-
ností uplatnění rodinné slevy! 
  9. 1. KRAKONOŠ A PYTLÁK (ČR, film. pásmo).
16. 1. MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU (ČR, film. 

pásmo)
23. 1. NOVÍ KAMARÁDI Z TELEVIZE (ČR, film. 

pásmo)
30. 1. NAŠE KARKULKA (ČR, film. pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 12. 1. v 10.00 h – LEGENDA O SOVÍCH 
STRÁŽCÍCH (USA, animovaný, 92 minut). Rezervace, 
informace: kino.luna@kzoj.cz.

 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
20. 1. v 19.00 h – FATÁLNÍ BRATŘI. Hrají J. CARDA, 
A. PROCHÁZKA, J. MALÁ, O. VLACH aj.
27. 1. v 19.00 h – SCREAMERS V ŠAPITÓ – premié-
rové vystoupení pražské travesti skupiny.
30. 1. v 19.00 h – koncert slovenské šansoniérky SZIDI 
TOBIAS s hlasem drsným i jemně sametovým. Uvede 
repertoár nového CD Do vetra.

� Koncerty
27. 1. v 19.00 h – TEMPO DI VLAK – 102. Tóny cest.

� Společenská zábava
14. 1. ve 20.00 h – PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH 
ŠKOL (BEZ ROZDÍLU VĚKU)
15. 1. v 19.00 h – PLES GYMNÁZIA VOLGOGRAD-
SKÁ
22. 1. ve 20. 00 h – DISKOPLES
22. 1. v 19.00 h – 10. JUBILEJNÍ PLES PĚSTOUNŮ
28. 1. v 19.00 h – 19. REPREZENTAČNÍ PLES MĚST-
SKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH

� Klub Akord
4. 1. v 15.00 h – SENIOR KLUB V AKORDU. Novo-
roční pozdrav dětí z MŠ. Martin Jarošek – Po stopách 
Emila Holuba. K poslechu a tanci hraje Petr Prášek. 
Vstup zdarma.
20. 1. v 17.00 h – DÁMY, NA KAFÍČKO. Ostravské 
příchody – RADOVAN LIPUS a hosté. Vladčino pře-
kvapení zaručeno.

� Dětem
19. 1. v 9.30 a v 11.00 h – IVO BATOUŠEK A JUM-
PING DRUMS – koncert pro školy.
23. 1. v 15.00 h – POHÁDKOVÝ KARNEVAL
30. 1. v 10.00 h – O PALEČKOVI – nedělní pohádka 
pro nejmenší.

� Výstavy
Fotogalerie – ARCHITEKTURA MĚSTSKÉHO OB-
VODU OSTRAVA-JIH. Záštitu nad fotosoutěží stu-
dentů převzal starosta městského obvodu Ostrava-
-Jih Mgr. Karel Sibinský a poslanec Parlamentu ČR Bc. 
Adam Rykala. 
Malá galerie – ZELENÁ A MODRÁ. Výstava Martina 
Netočného (15 let), začínajícího fotografa a studenta 
Střední umělecké školy v Ostravě.

� Kultura těla
Pohybové kurzy pro dospělé
Koktejl cvičení – různé typy cvičení – aerobic, step, 
posilování.
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla mysli. 
Nevyčerpává, dodává energii.
Orientální tanec – všech stupňů.
Břišní tanec
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny vě-
kové kategorie.
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlepšení 
zdravotního a duševního stavu.
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rovno-
váhu organismu.
Stepování – tanec pro mládež i dospělé.

Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a další latinsko-americké tance – dokáže uvol-
nit a zároveň posílit.
Zumba – při cvičení si budete připadat jako na taneční 
párty.
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Step aerobic – posilování dolní poloviny těla. 
Finess mix – tvarování postavy, zvyšování výkonnosti 
a zlepšení zdravotního stavu.
Pohybové kurzy pro děti
Barevné cvičení pro děti 4–6 let – rozvíjí koordinaci 
pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie.
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční po-
hyb v klasických i folklorních tancích.
Taneční soubor Dětičky – pro děti 4–9 let. Navazuje 
na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit i zpí-
vat.
Aerobic pro dívky 9–12 let. Skvělé dynamické cvičení 
vhodné pro tuto věkovou skupinu.
Stepování – tanec. Základy stepování pro mládež od 
12 let.
Taneční soubor Koťata – děti 3–4 let – děti si budou 
hrát, zpívat i tančit. Vše bude formou hry, předpoklad 
je, že děti vydrží bez rodičů. 
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od 
3–4 let.

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
14. 1.– 15. 1. – ČERTOVINY. Tradiční setkání dětí a ve-
doucích z letních táborů.
Od 17. 1. probíhá zápis do zájmových útvarů na 
II. pololetí školního roku 2010/2011, podrobnější na-
bídku najdete na www.svczabreh.cz.
Dále nabízíme:
JARNÍ TÁBOR (lyže, snowboard) od 6.3. do 11.3. – 
Velké Karlovice, info tel. 596 746 062, p. Kovářová.
JARNÍ TÁBOR pro nelyžaře a nově také pro ro-
diče s dětmi od 6.3. do 11.3. – Ostravice, info na tel.: 
596 753 224, p. Střeláková nebo p. Červená.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Po stopách sněžného 
muže, od 7.3. do 11.3. na pobočce J. Matuška 26a, Ost-
rava-Dubina, info: p. Spasovová, tel.: 596 768 565.
Více info na www.svczabreh.cz.
POZOR – na jarní tábory je omezený počet míst, a proto si 
přĳďte pro přihlášku co nejdříve!

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
2. 1. v 17.00 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC PSG 
ZLÍN. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové extraligy.
7. 1. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC SPARTA 
PRAHA. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové extraligy.
16. 1. v 17.00 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC BEN-
ZINA LITVÍNOV. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové ex-
traligy.
20. 1. v 16.00 h – OSTRAVSKÁ LAŤKA. Multifunkční 
hala. Atletický závod ve skoku do výšky mužů a žen.
21. 1. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC ENER-
GIE KARLOVY VARY. ČEZ ARÉNA. Utkání hoke-
jové extraligy.
30. 1. v 17.00 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC VAG-
NERPLAST KLADNO. ČEZ ARÉNA. Utkání hoke-
jové extraligy.
31. 1. v 19.00 h – THE AUSTRALIAN PINK FLOYD 
SHOW. ČEZ ARÉNA. Poprvé v ČR 3D živý koncert 
v kinokvalitě! Unikátní kvadrofonní zvuk!
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. Multifunkční hala. Středy, so-
boty, neděle 16.00–17.30 h.

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY



Pan Emil se narodil v březnu roku 1937 ve 
Vsetíně, paní Anna v únoru roku 1943 v Lo-
šově u Olomouce. Seznámili se v Hluboč-
kách, kde paní Anna bydlela s rodiči a sest-
rami a pan Emil zde sloužil v nedalekém 
vojenském útvaru jako voják z povolání.
Do společného života vstoupili 26. lis-
topadu 1960 v Hlubočkách. Po svatbě 
se přestěhovali do Vsetína, kde bydle-
li společně s rodiči pana Emila v rodin-
ném domě na Jasénce. Zde se jim na-
rodila dcera Jana, po dvou letech syn 
Emil a po deseti letech druhá dcera He-
lena. Rodina se přestěhovala do nového 
bytu na sídlišti Ohrada ve Vsetíně, kde 
oba manželé pracovali v tamním podni-
ku MEZ. Když dcera Jana a syn Emil za-
ložili vlastní rodiny, dostali manželé na-
bídku odstěhovat se do Ostravy. Stalo se 

tak v létě roku 1984, svůj nový domov 
našli v panelovém domě nově vznikají-
cího sídliště ve Starém Zábřehu. Po svat-
bě nejmladší dcery vyměnili byt za men-
ší v Hrabůvce, kde bydlí dodnes.
Před odchodem do důchodu pracovala 
paní Anna v Prádelnách Nové Huti Ost-
rava a pan Emil byl údržbářem v pro-

vozu Rourovny Nové Huti Ostrava. Ná-
ročnou fyzickou práci vystřídalo hlídání 
vnoučátek, aby dcera mohla nastoupit po 
mateřské dovolené zpět do zaměstnání.
Volný čas oba manželé nyní věnují rodi-
ně. Navštěvují své děti i sourozence, kte-
ří žĳí po celé České republice, ale také na 
Slovensku. Nejraději tráví čas se svými 
vnoučaty Martinou, Petrem, Lucií, Pav-
lou, Kristýnou a Adélou. Paní Anna vel-
mi ráda plete a háčkuje, stará se o malič-
kou zahrádku před domem. Pan Emil rád 
luští křížovky a sleduje sportovní přeno-
sy, nejraději hokej a fotbal.
Poslední listopadovou sobotu si manže-
lé Helisovi připomněli padesát let spo-
lečného života v obřadní síni ÚMOb Ost-
rava-Jih. Oddávajícím jejich zlaté svatby 
byl starosta Karel Sibinský s ceremoniář-
kou Šárkou Zubkovou.

Zlatá svatba Emila a Anny Helisových
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Sta-
rosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem prosincovým oslavencům 
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

Božena Bujáková .............97 let
Otakar Oršový ..................95 let
Anna Petrišáková .............94 let
Marie Kynelová ................92 let
Anežka Vajdová ...............92 let
Věra Fialová ......................91 let
Marie Bednářová .............90 let
Herta Gřundělová ............90 let
Marie Kocichová ..............90 let
Anežka Mandrlová ...........90 let
Arnošt Paul .......................90 let
Jiřinka Pešková ................85 let

Věra Procházková ............85 let
Miloslav Skřínský ..............85let
Marie Vajdová ..................85 let
Anežka Wojnarová ..........85 let
František Čapka ...............80 let
Karel Goj ...........................80 let
Hermína Kaszová .............80 let
Věra Slaměnová ...............80 let
Anděla Szafarczyková .....80 let
Ewald Špaček ...................80 let
Anton Tomaľa ..................80 let
Antonie Folvarčná ............80 let

INZERCE

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

Foto: rodinný archiv

V úterý 7. prosince se v prostorách Ma-
gistrátu města Ostravy uskutečnilo 
slavnostní zakončení projektu Městské 
policie Ostrava Aktivní senior. Jeho re-
alizace byla zahájena v březnu v měst-
ských obvodech Moravská Ostrava 
a Přívoz a v městském obvodu Ostra-
va-Jih, kde se zapojilo pětatřicet seniorů 
docházejících do klubu seniorů na Čuj-
kovově ulici.
Projekt byl financován z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy. Představoval 
komplexní balíček rozvoje vzdělanos-
ti a společenského rozvoje osobnosti 
seniorů. V programu nechyběly výle-
ty, exkurze ani zábava (např. výlet do 

Rožnova p. R., návštěva jízdního od-
dílu městské policie, exkurze v prosto-
rách integrovaného výjezdového centra 
v Ostravě-Zábřehu aj.). Na pravidel-
ných setkáních senioři diskutovali se 
strážníky na nejrůznější témata, ať už 
domácí násilí, bezpečnost v silničním 
provozu, týrání zvířat, nebo jak před-
cházet krádežím. Na jedné ze schůzek 
senioři obdrželi od strážníků malý, ale 
hlasitý kapesní alarm a kartu, která se 
pohodlně vejde do každé peněženky, 
a jsou na ní uvedena všechna důležitá 
telefonní čísla. 
Cílem projektu byla snaha městské po-
licie přispět ke snížení kriminality pá-

chané na seniorech, nenásilnou formou 
doplnit a zvýšit právní vědomí senio-
rů, seznámit je se způsoby bezpečného 
chování v krizových situacích a v situa-
cích, kdy se sami stanou obětí krimina-
lity nebo svědky nejrůznějších negativ-
ních společenských jevů.
Projekt byl slavnostně zakončen oce-
něním jeho účastníků jako absolventů 
vzdělávacího programu, které zúčast-
nění senioři převzali z rukou ředitele 
Městské policie Ostrava Zdeňka Hara-
zima a starosty městského obvodu Ost-
rava-Jih Karla Sibinského. Slavnostního 
zakončení se zúčastnili i zástupci klubu 
seniorů na Čujkovově ulici. (d)

Slavnostní zakončení projektu Aktivní senior
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Na náměstí SNP dorazilo na osm tisíc návštěvníků
Ryze zimní atmosféru mělo po dlouhé 
době slavnostní rozsvícení vánočních 
stromů v našem obvodu. Zatímco první 
adventní neděli se na náměstí SNP před 
Domem kultury Akord v Zábřehu pohybo-
vala teplota okolo nuly, o týden později 
před Kulturním domem K-TRIO v Hrabův-
ce Mikulášská neděle probíhala v mrazi-
vém počasí a za bohaté sněhové nadílky.

Na osm tisíc návštěvníků se sešlo na ná-
městí SNP, kde probíhal bohatý program 
připravený DK Akord. O pravou vánoční 
atmosféru se postaraly dětské sbory For-
máneček ze ZŠ F. Formana a Koko ze ZŠ 
Kosmonautů 15. Potlesk sklidili chlapecká 
skupina Sextet plus, studentský pěvecký 
sbor z gymnázia Volgogradská, gospelo-
vý soubor Keep smiling i oblíbená kapela 
Q.Z.H Blues band. Zejména malé návštěv-
níky potěšili obří andělé, kteří symbolic-
ky vypustili balónky s přáními Ježíškovi. 
Pracovníci Střediska volného času na Gu-

trťjevově ulici v Zábřehu pro děti připra-
vili výtvarnou dílnu, nechyběla pohádka 
Divadla Smíšek. Po celé odpoledne na ná-
městí SNP probíhal vánoční jarmark. Z pó-
dia návštěvníky pozdravil starosta obvo-
du Karel Sibinský, sváteční slovo pronesl 
farář Vítězslav Řehulka, který připomněl, 
že k opravdovému lidskému štěstí vede 
naše vlastní skromnost a obětavost.
Letos poprvé byla v úseku kolem náměstí 
SNP uzavřena Čujkovova ulice , a prodejní 
stánky tak mohly být rozmístěny na větší 
ploše. „Určitě se nám to osvědčilo,“ uved-
la ředitelka DK Akord Darina Daňková. 
Pořadatelům přálo i počasí, na rozdíl od 
předchozích let nepršelo ani nefoukal silný 
vítr. Jen pár hodin po skončení akce Ostra-
vu zasáhla vydatná sněhová nadílka.
V neděli 5. prosince se v ryze zimním po-
časí uskutečnila na pěší zóně u Kultur-
ního domu K-TRIO v Hrabůvce tradiční 
akce s názvem Mikulášská neděle. Pro-
gram začal už v 10 hodin dopoledne mi-
kulášským jarmarkem, odpoledne zahrá-

lo loutkovou pohádku Divadlo babky 
Miládky, folklórní soubor Morava zazpí-
val vánoční koledy, farář Vítězslav Řehul-
ka přednesl sváteční slovo, následovalo 
vystoupení pěveckého sboru Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia Ostrava a vy-
stoupení oblíbené skupiny Calata. Po 
celé odpoledne byla dětem k dispozi-
ci tvůrčí dílna. Vrcholem programu bylo 
v 16.15 hodin rozsvícení vánočního stro-
mu. I přes mrazivé a větrné počasí se akce 
těšila velké návštěvnosti.

Text a foto: Michael Ku�y

� Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pětašedesát, 
nebo dokonce sedmdesát let společ-
ného manželského života? Pokud vás 
čeká zlatá, diamantová či kamenná svat-
ba, je třeba si zamluvit termín v obřad-
ní síni ÚMOb Ostrava-Jih, a to u paní 
Šárky Zubkové (budova A, 2. patro, č. 
dveří 201, tel.: 599 430 410, e-mail: sar-
ka.zubkova@ovajih.cz) i několik měsíců 
předem. Jubilejní sňatky můžeme zajis-
tit také v bytě oslavenců.
� Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidelně účastní ce-
lorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou 
na pomoc lidem v nouzi pořádá Chari-
ta Česká republika. V Tříkrálové sbírce 
2010, které se Charita Ostrava zúčastni-
la ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, 

bylo celkem vykoledováno 1 214 344 ko-
run. Částka 799 879 korun, kterou obdr-
žela Charita Ostrava, byla mj. použita na 
podporu hospicové péče v Hospici sv. Lu-
káše ve Výškovicích. Tříkrálová sbírka 
2011 bude v rámci Ostravy a okolí probí-
hat od 1. do 14. ledna 2011. Charita Ost-
rava se této tradiční veřejné sbírky zúčast-
ní ve spolupráci s partnerskou Charitou 
sv. Alexandra.
� Vánoční provoz Sport centra Dubina
Sportovní hala na Dubině bude v době 
od 24. do 26. prosince a dále ve dnech 31. 
prosince a 1. ledna 2011 uzavřena.
� Řemeslo má zlaté dno
Ve středu 26. ledna 2011 se v Kulturním 
domě K-TRIO uskuteční 3. ročník sou-
těže žáků osmých a devátých tříd ZŠ 
v praktických a odborných dovednos-

tech Řemeslo má zlaté dno. Prezentace 
středních škol a odborných učilišť bude 
doplněna módní přehlídkou, trendový-
mi ukázkami líčení a účesů, barmanskou 
show, videoprojekcí, ukázkami odbor-
ných činností, aranžováním květin. Za-
čátek je v 8 hodin.
� Noví strážníci složili slavnostní slib
Ve čtvrtek 2. prosince složilo před primá-
torem města Ostravy slavnostní slib dva-
náct nových strážníků Městské policie 
Ostrava (deset mužů a dvě ženy). Řady 
MP Ostrava se tak rozšířily o jedenáct no-
váčků, kteří úspěšně ukončili závěrečnou 
zkouškou tříměsíční kurz potřebný k zís-
kání osvědčení strážníka, a jednoho stráž-
níka, který do Ostravy přestoupil z jiné 
městské policie. Na veřejný pořádek v Os-
travě nyní dohlíží celkem 641 strážníků.

Krátce
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autodružstvo Frýdek - Místek

Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672

Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061

Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135

Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 111

Druhá generace vozu Octavia Tour 
nabízí Vám i Vašim blízkým spoustu 
prostoru v elegantním balení již od 
282 500 Kč. Pro všechny Vaše cesty 
Octavia Tour přináší spolehlivost 
a bezpečí, na které jste zvyklí. 
S paketem Tour Plus navíc získáte 
klimatizaci a spoustu komfortní 
výbavy za pouhých 10 000 Kč.
Přijďte se i Vy přesvědčit o kvalitách 
vozů Octavia Tour druhé generace. 
Více informací získáte na
www.autodruzstvo-fm.cz

SVĚŘTE VAŠI RODINU 
DO PÉČE VOZU 
ŠKODA OCTAVIA TOUR

KLASIKA, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
ŠKODA OCTAVIA TOUR
OD 282 500 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Octavia Tour: 7,1–7,2 l/100 km a 166–168 g/km
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Batfalská Iveta

V kosmetickém salóně poskytujeme další služby tykající se Vašeho 
zkrášlení a odpočinku. Spojením více služeb je vždy cenově 
zohledněno.  
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