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Dušan Hrdlička převzal cenu
za záchranu života mladé dívky
Výškovická Odra je noční můrou
Nové propagační filmy Ostravy

Letošní Den Země
se vydařil

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Město Ostrava má sérii
nových propagačních ﬁlmů
Město Ostrava se rozhodlo zmodernizovat
způsob své filmové prezentace. Aktuálně používaný film a klip o městě vznikl už
před pěti lety.
Mezitím se však realizovalo mnoho nových významných projektů a staveb, uskutečnila se také řada zajímavých kulturních událostí. Jako příklad nejvýraznějších
změn můžeme uvést např. dostavbu dálnice D1, nové Masarykovo náměstí nebo letecké snímky průmyslových zón. Zastaralý byl nejen obsah filmu, ale také technický
formát. Dnes se videa vyrábějí v přibližně
pětkrát kvalitnějším HD rozlišení.
Z těchto důvodů se město Ostrava v loňském roce rozhodlo zadat zakázku na výrobu nové série filmů. Skládat se bude
z osmiminutového snímku v češtině s anglickým komentářem, tříminutového klipu
bez mluveného slova, podbarveného hudbou, a čtyř tématických spotů. Výroby se
na základě výběrového řízení ujme studio
TV POLAR, které už v minulosti získalo za
obdobná díla pro město řadu ocenění.
Ideový koncept nové série filmů je založen
na pozitivním, dynamickém a pestrém vykreslení dnešní „nové“ Ostravy jako města
plného života, jedinečné atmosféry a barev.
Ostrava je dnes dynamická, sebevědomá,
perspektivní – Ostrava je dnes NOVÁ!!! Vizuální pojetí vychází z nového moderního
grafického stylu města Ostravy. Při filmování a postprodukci bylo využito mnoha
moderních technologických postupů. Filmový štáb POLARu natáčel z horkovzdušného balónu, dvoumotorového vrtulníku,

byl využíván televizní jeřáb či steadicam.
U všech děl se navíc objevuje hudební doprovod „šitý na míru“ jednotlivým médiím.
Osmiminutový film „NOVÁ OSTRAVA
!!!“ je rozdělen do několika tématických
částí představující Ostravu z hlediska dopravní dostupnosti, architektury, jako centra vzdělání, střediska obchodu, kultury,
zábavy a také investičních příležitostí. Jednotlivé kapitoly jsou odděleny grafikou
dle nového vizuálního stylu města. To vše
je doplněno doprovodným komentářem
v české i anglické jazykové verzi. Ten je
zcela unikátní. Celým filmem „NOVÁ OSTRAVA!!!“ provázejí diváka tři hlasy - jsou
to nejspíš „turisté“, kteří se do Ostravy přijeli podívat a kteří volnou vzájemnou konverzací autenticky komentují, co právě kolem sebe vidí.
Tříminutový klip „NOVÁ OSTRAVA !!!“
je dynamickým sestřihem nejlepších natočených záběrů z filmu.
Zhruba osmdesátisekundové tématické
spoty NOVÁ OSTRAVA !!! v zimě, NOVÁ
OSTRAVA !!! mladým, NOVÁ OSTRAVA!!!
dětem, NOVÁ OSTRAVA !!! seniorům.
Všechny tyto snímky jsou určeny k nekomerčnímu užití pro účely propagace statutárního města Ostrava na domácích
a zahraničních veletrzích, festivalech a přehlídkách, webových stránkách města, na
YouTube, jako propagační materiál při jednáních zástupců města v ČR i v zahraničí
a v účelových prezentacích města. Všechna tato díla je možné zhlédnout na webových stránkách Ostravy www.ostrava.cz.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih daroval
v rámci letošního Dne Země ZŠ B. Dvorského
na sídlišti Bělský Les jasan v hodnotě osmi tisíc korun. Strom byl před školou zasazen za doprovodného výkladu odborníka, takže přítomné
děti slyšely, jak se mají o strom správně starat. „Každoročně věnujeme strom jedné základní škole na území našeho obvodu. V této tradici
budeme pokračovat a byli bychom rádi, aby každá škola měla svůj strom,“ uvedl starosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský.
V Ostravě se Den Země slavil před DK Akord
na náměstí SNP, kde program připravilo SVČ
Ostrava-Zábřeh. Veřejnosti se prezentovaly organizace zabývající se ekologickou a humanitární činností. Na pódiu se vystřídaly zájmové útvary základních a středních škol, kroužky, taneční
skupiny z Polska, odpadový kabaret OZO Ostrava a další. Lidé se bavili také při koncertu studentských kapel. Text a foto: Michael Kutty

INZERCE

SLADĚNÍ RODINY A PROFESE

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

Agentura pro regionální rozvoj pořádá v rámci projektu
Adam a Eva, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/54.00228 dne:
• 25. 5. 2011
• seminář zaměřený na sladění rodiny a profese
• v prostorech Harmony Club Hotelu v Ostravě
• od 8:00 do 16:00.
Účast vč. celodenní stravy ZDARMA.
Registrace na www.arr.cz (kalendář akcí)

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

SC-310397/1

SC-301794/4

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Výuka je hrazena z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Dušan Hrdlička zachránil život dívky

…Letos v únoru pohotově a profesionálně zasáhl při záchraně života žákyně deváté třídy, která v hodině tělesné výchovy upadla do bezvědomí se srdeční zástavou.
Z pohledu záchranné služby byl jeho zásah zcela zásadní, kvalitní a včasný (v průběhu hospitalizace byla zjištěna skrytá srdeční vada)…

7

Andrea Goldová splnila dětem přání

…V regionálním kole ve Vratimově bylo vše víceméně
na dětech, jejich úkolem bylo komickou scénkou zaujmout porotu. Další disciplínou byl rozhovor, kterého se
zúčastnila také paní učitelka. Dopadlo to úspěšně a výsledkem byl postup do čtrnáctičlenného semiﬁnále…

9

Hokejový turnaj čtvrtých tříd

…V multifunkční hokejové hale vedle ČEZ arény proběhl 1. ročník hokejového turnaje žáků čtvrtých tříd základních škol O pohár ředitele ZŠ Jugoslávská. Startovala na něm šestice týmů, vedle domácího HC Vítkovice
dále Oceláři Třinec, HC Zlín, Kometa Brno, Slavia Praha
a Slovan Bratislava…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: 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: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Datum vydání: 25. 4. 2011
• Výtisk zdarma • Stanoviska 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

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

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
jaro je v plném proudu
a na území obvodu finišuje rajónové čištění po
zimě. S posledním dubnovým dnem by měly
být všechny komunikace, chodníky a plochy
v majetku obvodu kompletně uklizeny. Pokud máte pocit, že tomu tak není, můžete své
připomínky sdělit inspektoru veřejného pořádku na číslo 734 418 305 nebo zanechat
vzkaz na sekretariátu odboru dopravy a komunálních služeb (599 430 270).
Mnoho z vás trápí situace okolo obchodního střediska Odra ve Výškovicích. Většina
objektu bohužel není ve vlastnictví obvodu,
přesto se budeme maximálně snažit, aby se
jeho současný neutěšený stav co možná nejrychleji změnil. Přečtěte si článek na straně
čtyři.
V tomto čísle Jižních listů se věnujeme ocenění učitelů, zvláštní pozornost jsme věnovali dvěma z nich. Dušanu Hrdličkovi, který v hodině tělocviku zachránil život mladé
dívky, a pak Andrei Goldové, která se díky
své oblíbenosti u žáků dostala až do semifinále celostátní ankety Zlatý Ámos 2011.
Více se dočtete na stranách šest a sedm.
Ve čtvrtek pátého května se uskuteční jednání zastupitelstva, na kterém budou přítomni i zástupci Policie ČR a Městské policie
Ostrava. Věřím, že této možnosti využĳete
k diskusi o problémech, které vás trápí.
Pomalu se blíží tradiční Slavnosti obvodu,
letos připadají na pátek 17. června. Stejně
jako každý rok můžete i letos posílat své návrhy na osobnosti, které by podle vás měly
být oceněny. Dubnové vydání radničního
zpravodaje přináší spoustu zajímavého čtení. Věřím, že Jižní listy pročtete od první do
poslední stránky.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční
ve čtvrtek 5. května v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce. Občané budou mít možnost diskutovat se zástupci
Městské policie Ostrava a Policie ČR.
 SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům, že poradenská služba k otázkám by-
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dlení se koná ve čtvrtek 12. května 2011
v 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO
v Hrabůvce.
 Na území obvodu žije 111 881 obyvatel
Přesně 111 881 obyvatel mělo k 1. dubnu letošního roku trvalé bydliště na území MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří
4073 cizinci. Druhým nejlidnatějším ostravským obvodem je Poruba (69 553),
následují Moravská Ostrava a Přívoz
(41 175), Slezská Ostrava (21 500) a Mariánské Hory a Hulváky (12 862). Celkem

měla metropole Moravskoslezského kraje k 1. dubnu letošního roku 309 491 obyvatel, což je o pět tisíc méně než před rokem.
 Oslavy osvobození Ostravy
Také v městském obvodu Ostrava-Jih
proběhne vzpomínková akce k 66. výročí osvobození města Ostravy. V pátek
29. dubna v 8 hodin budou položeny
věnce u památníku rudoarmějců Břehy
(poblíž nákupního centra Avion Shopping Park).

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Výškovická Odra
se stává noční můrou
V poslední době se ze strany
občanů množí dotazy, v jaké
fázi je dlouho slibovaná a odkládaná přestavba bývalého
obchodního centra Odra ve
Výškovicích.
Předně je třeba zdůraznit, že
většina objektu patří akciové
společnosti 3E projekt, a není
tedy majetkem obvodu. „Výškovická Odra se stává pomalu
naší noční můrou. To, jak záležitost okolo přestavby probíhá,
je skutečně dnes už ne ostudou,
ale začíná být průšvihem. Proto
jsem vydal pokyn k právnímu
posouzení celé uzavřené kup-

Slavnosti obvodu: Hostem
bude zpěvák Dalibor Janda
V pátek 17. června se na náměstí SNP v Zábřehu uskuteční letošní Slavnosti městského obvodu Ostrava-Jih. Už podeváté je
organizuje Dům kultury Akord.
Atmosféru navodí pánové v buřinkách Stanleyś Dixie Band,
hlavní hvězdou letošního ročníku bude legenda populární hudby Dalibor Janda s doprovodem. Jako speciální host
se představí Patricie Janečková, vítězka Talentmánie na TV
Nova. Kromě vystoupení dalších kapel Nebratři a Skiblu
v letní zahradě pobaví také úžasná partička z Olomouce, která si říká Bujabéza. Nebude chybět jarmark, atrakce pro děti
a Cirkus trochu jinak. Celým odpolednem bude provázet
Magda Otáhalová.
Na slavnostech starosta obvodu Karel Sibinský tradičně ocení
významné osobnosti obvodu. Kdo se objeví mezi oceněnými,
můžete ovlivnit také vy – občané našeho obvodu. Své návrhy
můžete až do konce května zasílat na podatelnu MO Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Na obálku napište
Osobnost obvodu.
(kut)

ní smlouvy mezi společností 3E
projekt a naším úřadem. Nelze
donekonečna posouvat termín
zahájení přestavby. Pokud firma není schopna splnit své závazky, musí za to někdo nést
odpovědnost,“ zlobí se starosta Karel Sibinský. Objevily se
i názory, že na úkor výškovické
Odry byla před časem provedena rekonstrukce kulturního
střediska K-TRIO v Hrabůvce.
„To je absolutní nesmysl, rozhodující byly celkové náklady
na opravu a hlavně majetkové
vztahy. Zatímco areál Odry měl
několik vlastníků, K-TRIO stoprocentně vlastnil náš obvod,“
vysvětlil starosta.
(kut)

Bambiriáda 2011

I letos se otevírají dětská hřiště
Také v letošním roce na území obvodu probíhá projekt Veřejná
sportoviště, který je realizován v rámci prevence kriminality ve
spolupráci s Městskou policií Ostrava. Cílem projektu je využití školních hřišť pro sportování a užitečné trávení volného času
i v odpoledních hodinách a o víkendech.
Do projektu jsou zapojeny základní školy A. Kučery, Šeříková,
Jugoslávská, F. Formana, Březinova, Horymírova a Chrjukinova. Hřiště je možné využívat bezplatně, přítomný asistent zájemcům zapůjčí sportovní potřeby. Jedinou podmínkou bezplatného využívání hřišť je dodržování jejich provozních řádů.
Bližší informace o provozní době jednotlivých hřišť jsou uvedeny na webových stránkách daných škol. Projekt je podpořen
statutárním městem Ostrava a bude probíhat celoročně. (kut)

Poslední květnový víkend se
v sedmnácti městech České republiky uskuteční Bambiriáda.
Jedná se o tradiční celostátní
akci zaměřenou na prezentaci dětských sdružení, středisek
volného času a dalších subjektů, které organizují volný čas
dětí a mládeže. Letos proběhne
už její třináctý ročník.
Hlavním pořadatelem Bambiriády v Moravskoslezském
kraji je Rada dětí a mládeže
MS kraje. V Ostravě proběh-

ne od 27. do 29. května v areálu Lesní školy v Bělském lese.
Pátek je určen pro školy, sobota a neděle pro širokou veřejnost. Ostravská Bambiriáda
má tři části – ukázky činnosti
v klubovnách, rukodělné práce
a hry, dále ukázky táboření, her
na hřišti a venkovních aktivit
a konečně vystoupení dětských
a mládežnických sborů na pódiu. Bambiriádu v Ostravě každoročně navštíví přes deset tisíc lidí.
(kut)

INZERCE

www.triumphoptical.cz

OPTIKA TRIUMPH
počítačové měření zraku* *pouze provozovny v Ostravě

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

SLEVA 20 - 40 % 25 %

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ
NOVÝCH BRÝLÍ

Na vybrané dámské, pánské
a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

Na brýlové čočky

TRANSITIONS MAR
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DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

Ostrava-Poruba Francouzská ul., Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694,
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
9. 5.
F. Formana 33, 41
M. Fialy 1
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
10. 5.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39, 15
Na Obecní 6
Stadická 13
11. 5.
Dr. Martínka 30, 57, 5
Dr. Šavrdy 1
Z. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45 x F. Lýska

12. 5.
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 6
Klegova 80
16. 5.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 1, 11
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 83, 104d
Hasičská 56
17. 5.
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 3, 28
Edisonova 25
Moravská 101d

U Staré školy x U Haldy
Bystřinova 1
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1
18. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75
Šaldova 23
Hulvácká 22
Hulvácká 9
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6
19. 5.
Horymírova 18, 108,
122
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3

Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
23. 5.
Karpatská 20, 40, 49
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČD –
uprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
24. 5.
Bolotovova 1
Pavlovova 68, 25, 43
Rodimcevova x Baranovova
Rodimcevova x Asejevova
Utvenkova 2
Averinova 8
Čujkovova 50, 38, 41
Zajcevova 2

25. 5.
Gerasimova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13
Krasnoarmějců 22, 25
Svazácká 14, 48
Kischova 1
P. Lumumby 52, 90

31. 5.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříková 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Řadová 68

26. 5.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7 , 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7
Srbská 21

1. 6.
Volgogradská 122, 133,
64, 103, 81, 30, 10
Výškovická 98, 86, 54
Řadová 18, 34

30. 5.
Jičínská 19, 35
Lužická 6
Lumírova 70, 12, 54, 34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncová 22

2. 6.
P. Lumumby 80
Jugoslávská 45
Horymírova 10
Plzeňská 15, 10
J. Herolda 6
B. Četyny 2
M. Fialy 1
A. Poledníka 2
Krestova 2
Dr. Martínka 3
Na Fojtství 3

SC-310341/1
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Zvláštní cenu za záchranu života obdržel Dušan Hrdlička
Den učitelů je v městském obvodu Ostrava-Jih každoročně připomínán a oslavován společným posezením zástupců škol
s vedením obce. Nejinak tomu bylo i letos
v pátek 25. března, kdy v kulturním středisku K-TRIO byli odměněni vybraní pedagogové za své pracovní výsledky.
Ceny předávali vedoucí oddělení školství,
sportu a volnočasových aktivit ostravského magistrátu Marta Szücsová, starosta obvodu Karel Sibinský, místostarosta Radim
Miklas a vedoucí oddělení školství a kultury Sylva Sládečková.
Jako první převzal zvláštní cenu (sportovní hodinky) za mimořádný čin Mgr. Dušan
Hrdlička (na snímku vlevo) ze ZŠ B. Dvorského. Letos v únoru pohotově a profesionálně zasáhl při záchraně života žákyně
deváté třídy, která v hodině tělesné výchovy upadla do bezvědomí se srdeční zástavou. Z pohledu záchranné služby byl
jeho zásah zcela zásadní, kvalitní a včasný (v průběhu hospitalizace byla zjištěna skrytá srdeční vada). Desetiminutovou
masáží srdce s dýcháním zachránil nejen

Přehled oceněných pedagogů: Mgr. Zlatuše Kotulová (ZŠ Klegova 27), Mgr. Jarmila Plšková (ZŠ Krestova), Bc. Táňa Sotorníková (ZŠ Mitušova 8), Anna Janušková (ZŠ
Klegova 29), Mgr. Iva Bazalová (ZŠ Provaznická), Mgr. Hana Konopásková (ZŠ
V. Košaře), Marie Stařičná (ZŠ F. Formana), Ing. Svatava Vidoňová (ZŠ Kosmonautů 15), PaedDr. Jaroslava Halamíčková (ZŠ
V Zálomu), Ivana Dřevojánková (ZŠ Chrjukinova), Zdeňka Konečná (ZŠ Volgogradská), Ivan Hořčica (ZŠ Jugoslávská),
Mgr. Andrea Goldová (ZŠ Horymírova),
Bc. Marie Kurtasová (MŠ Staňkova), Hana
Pinkalová (MŠ Volgogradská), Alena Bohušová (MŠ Za Školou), Jarmila Kučerová (MŠ Zlepšovatelů), Bc. Šárka Kumová
(MŠ A. Gavlase).
V doprovodném kulturním programu vystoupily děti z MŠ Gurťjevova, které si pod
vedením paní učitelky Ivy Plačkové připravily pásmo lašských říkadel, písniček
a tanečků, dále se představila pětice žáků
ZUŠ Sologubova a nakonec členové Moravského folklorního souboru Ševčík, který vloni oslavil šedesáté výročí svého založení.
Michael Kutty

její život, ale i zachování a zdravé fungování centrální nervové soustavy.
„V žádném případě se necítím jako hrdina,
ocitl jsem se v situaci, ve které se může ocitnout každý. Zareagoval jsem, jak jsem zareagoval. Mám trošku výhodu, že moje žena
je zdravotní sestra, takže mám informace
z první ruky. Člověk v takové situaci moc
neváhá,“ uvedl skromně Dušan Hrdlička,
který kromě pedagogické práce učitele tělesné výchovy působí jako hlavní trenér
basketbalového klubu SNAKES Ostrava.
Mezi kolegy je oblíbený, u žáků má přirozenou autoritu.

Zápis dětí do mateřských škol
MO Ostrava-Jih pro školní rok 2011/2012
Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských
škol, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2011/2012 proběhne
ve dnech 9. a 10. května 2011 v době od
8 do 16 hodin.
Žádosti o přĳetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání se podávají vždy v příslušné mateřské škole. Předškolní vzdělávání
se organizuje zpravidla pro děti ve věku
od tří do šesti let, o přĳetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy. K předškol-

nímu vzdělávání se přednostně přĳímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Počet přĳatých
dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy.
Přehled mateřských škol je zveřejněn na
webových stránkách Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.
Pozn.: Zápisy už proběhly v MŠ Mozartova, P. Lumumby, J. Maluchy, Staňkova
a Srbská.
INZERCE

608 832 711, 774 456 393

TEL.: 739 00 33 36
chcikoupitbyt@email.cz

POPELKA Lubomír
Výškovická 113, areál kina Luna
Nabízí:
• Prodej kol zn. MAX BIKE, LEADE FOX,, CTM ppánských,
ý ,
dámských a dětských
PO PŘEDLOŽENÍ
• Prodej náhradních dílů, doplňků
INZERÁTU 10 % sleva!
• Záruční a pozáruční servis



osobní, dr. vlastnictví, bez RK
rychlé jednání – platba hotově

SC-310256/1

Bližší informace

Ostrava-Jih



Nabízíme
• Fixní příjem 15 000 Kč + provize
Požadujeme
• Prokázání praxe
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PRODEJNA
JÍZDNÍCH KOL

KOUPÍM BYT
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ZE ŽIVOTA
ŠKOL
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Čím se liší od ostatních fitness? Především je určeno výhradně ženám,
a to všech věkových kategorií. V přátelské atmosféře se Vám věnují
vyškolené trenérky, cvičení na speciálních strojích je jednoduché a šetrné, zátěž je možné si individuálně nastavit. Při 30minutovém cvičení
spálíte až 2000 kj. Navštívit nás můžete každý den bez objednání.

Co získáte cvičením v Expresce?





účinné spalování tuků, tónování postavy
možnost konzultace s fyzioterapeutkou
jarní akce pro studentky - 50% sleva na zápisném
„zkušební“ týden cvičení zdarma

Tel.: 776 276 526
www.expreska.cz
ostrava@expreska.cz

Andrea Goldová svým žákům splnila přání
Mluví o Andrei Goldové, která v letošním
ročníku ankety Zlatý Ámos jako jediná
z Moravskoslezského kraje postoupila až
do semifinále. Právě děti mají hlavní zásluhu na tom, že se jejich třídní učitelka v osmnáctém ročníku ankety o nejoblíbenějšího
učitele České republiky dostala tak daleko.
Přihlásit svého učitele do soutěže totiž mohou jen ony.
„Byla jsem tím překvapena, ale samozřejmě
mě to potěšilo. Zvlášť proto, že nápad vzešel právě od mých žáků. Pravdou je, že nejprve jsem s tím nesouhlasila, ale pak jsem
si to nechala projít hlavou. Nakonec jsem si
řekla, co bych pro ně neudělala, když si to
přejí, a kývla jsem,“ popisuje svůj začátek
v soutěži sympatická učitelka.
V regionálním kole ve Vratimově bylo vše
víceméně na dětech, jejich úkolem bylo komickou scénkou zaujmout porotu. Další
disciplínou byl rozhovor, kterého se zúčastnila také paní učitelka. Dopadlo to úspěšně
a výsledkem byl postup do čtrnáctičlenného semifinále. „Na to už jsem se musela při-

Foto: Michael Kutty

Lepší třídní učitelku jsme si nemohli přát,
říkají žáci z 9.A Základní školy na Horymírově ulici.

pravit, protože podle pravidel jsem se měla
sama obhajovat,“ popisuje úskalí soutěže
Andrea Goldová. Z toho, že se neprobojovala do finále, si rozhodně nedělá těžkou
hlavou. „Vážím si toho, čeho jsem dosáhla,
a stačí mi to.“
Proč si myslí, že ji žáci mají tolik rádi? Recept je podle ní jednoduchý: „Snažím se s
nimi jednat přátelsky a ne jako jejich nadřízená. Je fakt, že někteří toho dokáží i zneužít, ale většina naštěstí ne.“ Podepsala by se
však pod názor, že s chováním žáků obecně je to rok od roku horší. „I když vždy záleží na uskupení v dané třídě,“ říká tempe-

ramentní žena, která má u žáků přirozený
respekt.
Čtyřiatřicetiletá Andrea Goldová na ZŠ Horymírova učí dvanáctým rokem. Přiznává,
že tomuto povolání se chtěla věnovat od
malička. Škola ji pohltila veškerý volný čas.
„Pryč jsou doby, kdy jsem byla doma ve
dvě odpoledne,“ říká. Pro děti připravuje
spoustu dalších aktivit – sportovní turnaje
ve futsale, florbale a stolním tenise, společně jezdí na zážitkové kurzy. Se žáky ovládla
dva ostravské projekty Školy fandí florbalu
a Školy fandí basketu.
Přiznává, že občas má chuť se vším praštit. „Když někdo přĳde a nabídne mi jinou
práci, tak půjdu jinam.“ Po krátké odmlce
rychle dodává: „Ale ne, vím, že bych to nevydržela. Svou práci dělám ráda a určitě
bych se do školy po čase vrátila,“ potvrzuje
svůj smysl pro humor.
Andrea Goldová neplánuje, že by se Zlatého Ámose ještě někdy v budoucnu účastnila. „Vím určitě, že jsem soutěžila poprvé
a naposledy,“ dodává tentokrát s vážnou
tváří. A ještě něco, její příjmení v překladu
z angličtiny znamená „zlatá“. A prý taková
podle dětí opravdu je.
Michael Kutty

Krátce
 Příběh kapky na SPŠCHG
Na Střední průmyslovou školu chemickou akademika Heyrovského a Gymnázium (SPŠCHG) dorazí 4. května výstava Příběh
kapky, kterou dosud zhlédlo několik tisíc diváků. Představí ve
fotografiích, filmech, písemných dokumentech, přístrojích a dalších exponátech českého vědce Jaroslava Heyrovského, nosite-
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le Nobelovy ceny v oboru chemie za objev polarografie. Výstava potrvá do 24. června v prostorách SPŠCHG na Středoškolské
ulici 1 v Ostravě-Zábřehu. Vstup na výstavu je volný od pondělka do pátku vždy od 9 do 15, ve středu až do 17 hodin. Návštěvy škol je nutné telefonicky nebo písemně objednat na tel. č.: 595
781 541 nebo na e-mailové adrese: kapka@chemgym.cz.

SC-301727/5

Nové ﬁtness jen pro ženy!

Ostrava-Hrabůvka
ul. Mjr. Nováka 1392
budova bývalé
Budoucnosti,
nad restaurací Šatlava,
zastávka U Kostela.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Krátce

 Avízo Minibazar
Pravidelně každý měsíc od 8 do 12 ho-

 Soutěž Ostrava očima dětí
ZŠ Kosmonautů 13 za finanční podpory Magistrátu města Ostravy vyhlásila
6. ročník výtvarné a literární soutěže Ostrava očima dětí. Téma letošního ročníku zní Jak žĳeme v Ostravě. Děti mohou
kreslenými, malovanými obrázky, kolážemi, fotografiemi, ale i formou písemných
vyjádření (povídka, pohádka, úvaha, báseň…) ztvárnit současnou podobu našeho
města nebo vyjádřit svůj vztah k Ostravě.

Uzávěrka soutěže je 31. května a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne u příležitosti vernisáže oceněných prací 6. června.
Bližší informace o soutěži jsou na stránkách školy www.zskosmonautu13.cz.
 Kulturní fórum 2011
DK Akord uspořádal konferenci s názvem Kulturní fórum 2011, která byla určena pro pracovníky kulturních institucí
z celé republiky. Její účastníci se dozvěděli novinky o moderních nástrojích marketingu a PR a o významu správné volby internetových řešení pro kulturní praxi. Ve
druhé části konference se účastníci podělili o zkušenosti se získáváním financí na
kulturní projekty z fondů EU a také se zúčastnili workshopu na téma Jak vést efektivní kampaň. Cílem akce bylo mj. vytvořit platformu pro výměnu názorů, nápadů
a zkušeností a poskytnutí prostoru pro řešení konkrétních problémů, které kulturní
pracovníky trápí.

INZERCE

SC-301663/2

 Skatepark ve Výškovicích už je v provozu
Od pondělí 18. dubna je v provozu za dohledu správce skatepark na ulici 29. dubna ve Výškovicích. Na místě je možné
zdarma si zapůjčit brusle a chrániče. Ve
skateparku jsou překážky různého tvaru,
velikosti, výšky i obtížnosti. Je vhodný zejména pro začátečníky, ale také pro pokročilé skateboardisty a bruslaře.

din se v kulturním středisku K-TRIO
v Hrabůvce koná Avízo Minibazar, který je určen převážně mladým maminkám.
Je zaměřen na prodej dětského oblečení,
sportovního vybavení, kočárků, sedaček
a dalších potřeb pro děti od narození do
dvanácti let. Pořadatelé mají k dispozici
šedesát stolů, které bývají plně obsazeny.
Cena stolu je 150 korun a vstupné na akci
je zdarma. Více informací včetně konkrétních termínů konání lze najít na webových stránkách www.avizominibazar.cz.

SC-310227/1

 Vystoupí VUS Ondráš
V pátek 29. dubna vystoupí v zábřežském
DK Akord Vojenský umělecký soubor Ondráš. V 9 hodin začne vystoupení pro nižší stupeň základních škol s názvem Zatoulané pohádky, o hodinu a půl později pak
program pro vyšší stupeň Rande naslepo.
Na 18 hodin je připraveno představení pro
veřejnost nazvané Ondráš pro Vás a od 20
hodin zahraje cimbálová muzika.
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Projekt Eurokurzů lyžování
a snowboardingu se vydařil
Občanské sdružení pro volný
čas v Ostravě společně s dalšími partnerskými školami
z našeho městského obvodu
připravilo s hlavním přeshraničním partnerem ze ZŠ Rázusová ze slovenské Čadce
společný projekt, jehož cílem
bylo zpřístupnění lyžování
a snowboardingu co nejširšímu počtu dětí.
Projekt byl realizován ve dvou
etapách v letech 2009-2011,
v jeho rámci se uskutečnilo třináct týdenních a jedenadvacet jednodenních kurzů lyžování a snowboardingu ve SKI
areálech na Bílé, v Mostech
u Jablunkova a ve Velké Rači,
z toho třítýdenní kurzy v období jarních prázdnin byly otevřeny všem ostravským dětem.
Projekt Eurokurzů, do kterého byly z Ostravy-Jihu zapojeny ZŠ V. Košaře, F. Formana,
A. Kučery, Provaznická, Klegova, Krestova a MUDr. Lukášové, byl jedinečnou příležitostí
pro více než patnáct stovek dětí

absolvovat teoretickou a praktickou výuku pod vedením instruktorů lyžování a snowboardingu, a to i se zapůjčením
kompletního sportovního vybavení. Součástí týdenních
kurzů byly závody ve sjezdu, karneval na sněhu a bohatý společenský program, např.
přednášky členů horské služby o bezpečnosti sportování na
horách a spousta zábavných
her pro děti obou partnerů.
Projekt byl ukončen společným
jednodenním kurzem v Mostech u Jablunkova, jehož součástí byla i tisková konference
ke zhodnocení projektu hlavními aktéry i zástupci z partnerských měst z Čadce a z Ostravy. Všichni účastníci se shodli,
že přínos podobných projektů
pro školní mládež je v dnešní
době nezpochybnitelný. Proto
byl u obou partnerů potvrzen
zájem pokračovat v rozšiřování
spolupráce v oblasti volnočasových aktivit i v dalších letech,
a to i s možným využitím Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česko – Slovensko.
(kut)

Hokejový turnaj čtvrtých tříd
V multifunkční hokejové hale vedle ČEZ arény proběhl o prvním dubnovém víkendu 1. ročník hokejového turnaje žáků čtvrtých tříd základních škol O pohár ředitele ZŠ Jugoslávská. Startovala na něm
šestice týmů, vedle domácího HC Vítkovice dále Oceláři Třinec, HC
Zlín, Kometa Brno, Slavia Praha a Slovan Bratislava. Z celkového
vítězství se radovaly vítkovické naděje (na snímku), které pod vedením trenérů Vlka a Krahuly ani jednou nepoznaly hořkost porážky.
Vítkovičtí také posbírali téměř všechny ceny v individuálních soutěžích. Nejrychlejším bruslařem se stal Jakub Mrva, nejlepším brankářem Roman Málek (syn gólmana extraligového týmu mužů) a nejlepším hráčem Jan Moškoř. Většina žáků vítězného týmu navštěvuje ZŠ
Jugoslávská, která společně s HC Vítkovice turnaj pořádala. „Vítkovičtí čtvrťáci dokázali, že v průběhu této sezóny o pořádný kus hokejově vyrostli,“ uvedl ředitel ZŠ Jugoslávská Petr Opletal. Turnaj byl
realizován za finanční podpory Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

SC-91406/3

INZERCE
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Bezplatný odvoz
a likvidace
autovraků

Pedagogy ocenilo také město
Ostrava a Moravskoslezský kraj

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci s ŽDB
GROUP Bohumín, a. s., nabízí
občanům bezplatný odvoz
a ekologickou likvidaci vozidel
určených k vyřazení. Majitelé,
kteří potřebují ekologicky zlikvidovat vozidlo, si mohou termín odvozu dohodnout na tel.
čísle 604 228 312, kde jim budou
sděleny další podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude
předávajícímu vystaven ihned
po převzetí vraku. Tato akce
platí v průběhu března, dubna
a května 2011. Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků
majitelů přímo z místa odstavení auta.
(kut)

V Divadle Antonína Dvořáka se
konala slavnostní akce ke Dni
učitelů. Zástupci města Ostravy v čele s náměstkem primátora pro školství Martinem
Štěpánkem u této příležitosti
ocenili patnáct učitelů mateřských a základních škol za jejich dlouholetou mnohostrannou a významnou práci.



dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost pak vedle dalších
převzala i Mgr. Jarmila Sakmarová z MŠ Gurťjevova.
Pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení ocenil také
Moravskoslezský kraj. Setkání proběhlo na Slezskoostravském hradě, kde si v kategorii
Výrazná pedagogická osobnost

roku převzala také Mgr. Libuše Přikrylová, ředitelka ZŠ Provaznická. Ocenění v podobě pamětního listu, finančního daru
a květin předala vybraným
pětadvaceti pedagogickým pracovníkům náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
pro oblast školství Věra Palková
společně s dalšími hosty. (kut)

Hromadné očkování psů proti vzteklině
V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné nákazy - vztekliny, proběhne hromadné očkování
psů proti vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih.
• Poplatek za naočkování jednoho psa je 30 korun, zbývající část dotuje obec.
• Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem!



Tento poukaz lze uplatnit při nákupu nad 1000,- Kčč
v prodejně rybářských potřeb
R.W. SPORT s.r.o., Klegova 80, OSTRAVAHrabůvka (výškač za poliklinikou).
Platnost tohoto poukazu je do 31. 5. 2011

POUK

AZ 15
0,- Kč



Při jednom nákupu lze uplatnit pouze
jeden poukaz. Nelze kombinovat
s dárkovými poukazy.

INZERCE

Ocenění v kategorii Výrazná
pedagogická osobnost byla věnována lidem, kteří svým žákům přinášejí mnohem více
než jen odučené hodiny a inspirují děti i své kolegy k nadstandardním činnostem i mimoškolním aktivitám, případně
jim k tomu připravují podmínky. Titul Výrazná pedagogická
osobnost získala také PaedDr.
Věra Helebrantová (na snímku Jiřího Urbana), ředitelka ZŠ
a MŠ Bělský Les. Ocenění za

• Očkovací průkaz s sebou!
• Očkování se provádí pouze jedenkrát ročně a je
určeno pro psy starší šesti měsíců!
• Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro
chovatele povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz
psa.
• Vystavení nového očkovacího průkazu bude
možné i na místě.

DATUM a HODINA:

MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:

úterý 7. června 2011
8 - 9.30 hodin
10 - 12 hodin
13.30 - 15 hodin

- očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služebna městské policie, dnes
objekt Majetkové správy Ostrava-Jih)

čtvrtek 9. června 2011
8 - 12, 13 - 16 hodin

Poliklinika pro malá zvířata (veterina u vlakového nádraží Vítkovice)

pátek 10. června 2011
8 - 12, 13 - 15 hodin

Veterinární ordinace Na Mýtě 10, Hrabůvka (budova bývalých jeslí
v blízkosti pekárny SEVAL a speciální základní školy U Haldy 66)

Bližší informace podá referát životního prostředí, tel.: 599 430 224, 378, 207
SC-310104/2
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Pěvecký kroužek Novobělské babičky, který začátkem letošního roku oslavil páté narozeniny, si připravil vystoupení pro
seniory z Klubu důchodců v DPS na Odborářské ulici. „Velice
jim děkujeme za krásně strávené odpoledne,“ uvedla vedoucí
klubu Helena Garčarová.

ZE ŽIVOTA SENIORŮ

Starosta navštívil stoletou jubilantku

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

Greta Ryšková
Jaroslav Sulovský
Augustina Kokešová
Jaroslav Zatloukal
Emilie Vraníková
Miroslav Opon
Ludmila Kostruhová
Vladimír Knop
Miroslav Kapeluch
Hugo Hanák
Anna Terpová
Jaroslav Šášek
Blanka Stoklasová
Jarmila Stiborová
Bohuslav Schmidt

96 let
92 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Zdeněk Mařák
Milada Caletková
Vlastislav Nyš
Zdeňka Tomanová
Lydie Mizerová
Gertruda Matějková
Jindřiška Kubisová
Jiřina Kozíková
Milada Košinová
Radoslav Kopeček
Irena Klištincová
Eva Kašparová
Anna Holušová
Emilie Dostálová
Jaromír Bukovský

85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Významné životní jubileum oslavila v pondělí 28. března paní Marie Krejčová ze Zábřehu. Ke stým narozeninám ji domů přišel poblahopřát starosta obvodu Karel Sibinský, z jehož rukou převzala kytici
a dárkový koš. Paní Krejčová pracovala jako dělnice a vykonávala nejrůznější pomocné práce. Dnes sice špatně chodí, ale jinak se těší poměrně dobrému zdraví. Ráda sleduje televizi, v jídle si nevybírá, ráda
pĳe colu s rumem. Příkladně se o ní stará vnuk, vedle dvou vnoučat
se raduje i ze čtyř pravnoučat a půlročního prapravnuka.
Text a foto: Michael Kutty
INZERCE

GEN2 NOVA – SPECIÁLNÍ PRODUKTOVÁ ¤ADA URâENA
PRO CELKOVOU V¯MùNU STÁVAJÍCÍCH TYPOV¯CH V¯TAHÒ
V PANELOV¯CH A OBYTN¯CH DOMECH:

• Znaãkov˘ ãesk˘ produkt z vlastního v˘robního závodu OTIS Bﬁeclav od nejvût‰ího svûtového
v˘robce v˘tahÛ

• VyuÏití revoluãní patentované technologie Gen2 s ploch˘mi nosn˘mi pásy a kompaktním
bezpﬁevodov˘m strojem, kterou OTIS celosvûtovû nainstaloval jiÏ u více neÏ 200 000 v˘tahÛ.

• Standardní souãástí systému Gen2 je také monitorovací systém PULSE pro neustálé

V˘robní závod OTIS Bﬁeclav

sledování stavu pramenÛ lan v polyuretanovém pouzdﬁe, coÏ zvy‰uje bezpeãnost a sniÏuje
náklady na odstraÀování poruch.

• VyuÏitím regenerativních pohonÛ ReGen™ se zvy‰uje energetická úãinnost v˘tahÛ aÏ
o 75 procent, jelikoÏ pohony ReGen pouÏívají pro stejn˘ pohyb v˘tahÛ podstatnû ménû energie.

• SníÏen˘ odbûr a spotﬁeba energie pohonu ReGen pﬁiná‰í majitelÛm a provozovatelÛm úspory
finanãních nákladÛ a optimalizaci v˘tahového systému.

• Princip regenerativního pohonu spoãívá ve schopnosti smûﬁovat energii, která by jinak byla
ztracena pﬁi brzdûní v˘tahu, zpût do elektrické sítû budovy. V˘sledkem je vy‰‰í efektivnost
a ménû pﬁebyteãného tepla v budovû.

• V˘tahová technologie Gen2 dosáhla z hlediska energetické úãinnosti vynikajícího hodnocení
– zaﬁazení do tﬁídy A s nejniÏ‰í spotﬁebou energie. Tento v˘sledek vychází ze standardÛ
normy 4707 stanovené prestiÏním Svazem nûmeck˘ch inÏen˘rÛ VDI.

• ·irok˘ v˘bûr estetick˘ch vzorÛ kabiny, ovladaãov˘ch kombinací a dveﬁí v˘tahu

Gen2 NOva – modernizace v˘tahu

OTIS a.s.

Vítkovická 3083/1, 702 OO Ostrava, tel.: 596 656 436, obchod@otis.com, www.otis.cz

11

SC-310232/3

• Bezplatn˘ servisní nonstop dispeãink OTISLINE 800 107 525

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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

 Výstavy
SVĚT TAK TROCHU JINAK 2 – výstava fotografií z volné tvorby žáků Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě

 Společenská zábava
4. 5. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ – přednáška s Mgr. Zuzanou Ondruchovou na téma energie lidské mysli – tvorba nové reality, při každé meditaci dochází k postupnému harmonizování těla.
Předprodej KD K-TRIO.
8., 15., 22. a 29. 5. v 17 h TANEČNÍ VEČERY – pro
příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
10. 5. od 16 h DEN ZDRAVÍ – měření zdravotních rizik, preventivní programy, přírodní doplňky stravy,
od 17.30 hodin STRAVA JAKO LÉK NEBO JAKO
JED přednáší MUDr. Petr Blasch . Každý účastník přednášky obdrží test na Helicobacter pylori
zdarma. Pro členy Otevřeného kruhu, zvýhodněná
cena. Předprodej KD K-TRIO.
14. 5. OD ZÁMKU K ZÁMKU – sportovně relaxační
sobota pro upevnění zdravotní a fyzické kondice.
Program: odjezd autobusem od KD K-TRIO v 9 hodin (Bartošovice - zámecký park s nejstarším platanem v České republice, krátká procházka Poodřím
s průvodcem, vysvětlení a nácvik správné chůze, seznámení s technikou chůze s holemi Nordic walking,
prohlídka zámeckého parku v Kuníně, ukázková
lekce cvičení pro prevenci bolesti zad s elastickým
lanem – SM systém (stabilita a mobilita páteře), možnost prohlídky zámku – vstupné pro seniory 40 Kč,
dospělí 70 Kč), návrat v 16 hodin ke KD K-TRIO.
Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, svačinu,
pití. Možnost zapůjčit hole za 50 Kč, nutné nahlásit
při rezervaci. V ceně doprava autobusem, zapůjčení
elastických lan a nácvik technik cvičení pod vedením RNDr. Renáty Vlachové. Pro členy Otevřeného
kruhu, zvýhodněná cena. Informace a přihlášky KD
K-TRIO.
18. 5. v 19 h KAMELOT – koncert v novém složení:
Roman Horký – zpěv, kytara, Viktor Porkristl – zpěv,
kytara, Blanka Šrůmová – zpěv, Petr Surý – kontrabas. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
21. 5. od 10 do 18 h JSEM ŽENA A CÍTÍM SE
DOBŘE – Intenzivní prožitkový seminář pro ženy
každého věku připravila Svatava Bilová. Bioenerge-

JIŽNÍ LISTY

tická uvolňovací cvičení – odstranění zábran spontánního vyjadřování pocitů a emocí – spontánní tanec – vyjádření nálad a pocitů vycházející z vnímání
vlastního těla – meditace a relaxace k posílení vnitřního klidu. Předprodej KD K-TRIO.

 Dětem
8. 5. v 10 h a 14 h ČARODĚJNÁ SHOW s Míšou
a Hopsalínem, zábavný pořad pro děti. Předprodej
KD K-TRIO.

Připravujeme
3. 6. od 16 hodin DEN DĚTÍ
11. – 15. 7., 15. – 19. 8. Letní příměstský tábor

 Komorní klub
5. 5. v 18.30 h KLARINETOVÝ A HOUSLOVÝ RECITÁL – komorní cyklus koncertů.
Program: J. Brahms, H. Wieniawski, D. Milhaud, C.
Franck. Účinkují Adam Malík – klarinet , Mgr. Lukáš
Michel – klavír, Marie Korpasová – housle, MgA.
Jiří Janík – klavír. Předprodej: KD K-TRIO, OIS, na
místě v den akce od 18.00 h.
19. 5. v 18 h FINSKO Cestopisná přednáška s projekcí. Vyprávění Dany Barnetové o krásách a zajímavostech Finska. Předprodej KD K-TRIO, v den akce
na místě od 17.30 h.
26. 5. v 19 h KK BAND – jazz, Martin Krajíček –
mandolína, Zdeněk Král – klavír, Jaroslav Panuš –
kontrabas, baskytara, Jan Dvořák – bicí, předprodej
KD K-TRIO, OIS, na místě v den akce od 18.30 h.

KINO LUNA
Digitální kino dle standardu DCI
ul. Výškovická 113, tel.: 596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek
na www.kzoj.cz
Upozorňujeme návštěvníky, že platnost on-line rezervace je 48 hodin od zadání. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději do doby
platnosti uvedené v Konečné rekapitulaci, poté jsou
automaticky uvolňovány k dalšímu prodeji.
Předprodej vstupenek v pokladně kina denně od
14.30 hodin do 19.45 hodin.
KVĚTEN – 2011
Od čtvrtka 28.4. do středy 4. 5. v 15.30 h: ČERTOVA
NEVĚSTA (ČR 2011). PREMIÉRA. Nejvýpravnější
pohádka posledních let na námět Boženy Němcové
Spravedlivý Bohumil v režii Zdeňka Trošky. Bez věkového omezení. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 28. 4. do neděle 1. 5. v 17.15 h: SPRÁVCI
OSUDU (The Adjustment Bureau, USA 2011).
Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky. České
titulky, od 12 let, thriller / 106 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 28. 4. do středy 4. 5. v 19.30 h: CZECH
MADE MAN (ČR 2011). PREMIÉRA. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika ke králi internetových domén. V hlavní roli excelentní Jan Budař aj.
Ml. nepřístupný, černá komedie / 90 minut. Premiérové vstupné 135,- Kč.
Od pondělí 2. 5. do úterý
3. 5. v 17.30 h: ODCHÁZENÍ (ČR 2011). Režĳní
debut bývalého prezidenta
Václava Havla.V hlavních
rolích J. Abrhám, D. Havlová, V. Chramostová, E.
Holubová, T. Vilhelmová,
J. Budař, J. Lábus, J. Macháček, O. Kaiser aj. Od
12 let, příběh, 97 minut.
Jednotné vstupné 75 Kč.
Levné pondělí – vstupné
60 Kč
Od čtvrtka 5. 5. do neděle
8. 5. v 17.00 h: RYCHLE
A ZBĚSILE 5 (Fast Five,
USA 2011). PREMIÉRA.
Úspěšná akčně závodní série, ve které se potkávají
všichni staří známí – Paul

Walker, Vin Diesel, Jordan Brewster, tentokrát nově
doplňuje i akční hvězda Dwayne Johnson. České titulky, od 12 let. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 5. 5. do neděle 8. 5. v 19.30 h: VEM SI
MOU DUŠI (My Soul to Take, USA 2011, 3D brýle).
Režisér kultovních snímků Wes Craven pro hororové fanoušky přichází s novým 3D filmem, jehož
děj se odehrává v ospalém městečku Riverton ve
státě Massachusetts, kde koluje legenda o sériovém
vrahovi s rozpolcenou osobností. České titulky, od
15 let, thriller / horor, 107 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 7. 5. a neděli 8. 5. v 15.00 h: MÁMA MEZI
MARŤANY (Mars Needs Moms, USA 2011). Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku,
když mu ji unesou Marťané. Mají v plánu, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky.
České znění, ml. přístupný, animovaná komedie, 88
minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 9. 5. do úterý 10. 5. v 17.00 h: POZNÁŠ
MUŽE SVÝCH SNŮ (You Will Meet a Tall Dark
Stranger, USA, Španělsko 2010). Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. V hlavních rolích Anthony Hopkins, Antonio
Banderas, Naomi Watts, aj. České titulky, od 12 let,
96 minut. Vstupné 75 Kč. Levné pondělí – vstupné
50 Kč.
Od pondělí 9. 5. do úterý 10. 5. v 19.30 h: AMERIČAN (The American, USA 2010). Nájemný vrah Jack
(George Clooney) je neustále v pohybu a pořád sám.
Poté, co jedna jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal, uchýlí se na italský
venkov, kde si užívá chvíle nerušené smrtí. České titulky, od 12 let, drama / thriller, 105 minut. Vstupné
75 Kč.
Od čtvrtka 12. 5. do úterý 17. 5. v 17.00 h. (mimo
sobotu 14. 5.): VODA PRO SLONY (Water for Elephants, USA 2011). PREMIÉRA. Příběh natočený
podle románu Sarah Green vypráví hlavní hrdina
Jacob, nyní devadesátiletý, jako své vzpomínky na
mládí. Zamiluje se do partnerky násilnického ředitele cirkusu krasojezdkyně Marleny. Drama
s R. Pattinsonem, R. Witherspoon a Ch. Waltzem je
samo o sobě zárukou divácké atraktivnosti. České
titulky, od 12 let, 120 minut. Premiérové vstupné
105 Kč.
Od čtvrtka 12. 5. do úterý 17. 5. v 19.30 h. (mimo
sobotu 14. 5.): ÚTĚK ZE SIBIŘE (The Way Back,
USA 2010). Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů
o lidské vůli a touze po svobodě popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. V hlavních rolích Colin Farrell, Ed Harris aj. České titulky,
od 12 let, drama / 133 minut. Vstupné 80 Kč. Levné
pondělí – vstupné 60 Kč.
Neděle 15. 5. v 15.00 h: GNOMEO A JULIE 3D
(Gnomeo & Julie, 3D brýle, USA 2011). Komediálně
dobrodružná animovaná komedie o trpaslících.
České znění, 84 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 19. 5. do neděle 22. 5. v 16.00 h: RIO
(Rio, USA 2011). Animovaná komedie o vzácném
papouškovi, který neumí létat a léta si myslel, že je
jediným svého druhu. České znění, ml. přístupný,
96 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 19. 5. do úterý 31. 5. v 18.00 h. (mimo
středa 25. 5.): PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (Pirates of the Carribean: On Stranger
Tides, USA 2011, 3D brýle). PREMIÉRA. Čtvrtý snímek jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech
dob představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru
a humor. Dějově se vrací před události, které jsme
viděli v předchozích částech, tentokráte navíc v systému Digital 3D. V hlavní roli Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoﬀrey Rush aj. České znění, mládeži
přístupný, 128 minut. Premiérové vstupné 165 Kč.
Od pondělí 23. 5. do úterý 24. 5. v 16.00 h: AUTOPOHÁDKY (ČR 2011). Animovaný povídkový film
natočený na motivy stejnojmenné knížky Jiřího
Marka. Mládeži přístupný, 75 minut. Vstupné 75 Kč.
Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 26. 5. do neděle 29. 5. v 16.00 h: RANGO
(Rango, USA 2011). Animovaná komedie o chameleonovi, který je domácím mazlíčkem, chovaným
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v teráriu a snícím o hrdinských skutcích. České
znění, ml. přístupný, 107 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 30. 5. do úterý 31. 5. v 16.00 h: FIMFÁRUM: DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
(ČR 2011). Závěrečná část loutkových adaptací
pohádek Jana Wericha. Rodinný film, 75 minut.
Vstupné 75 Kč. Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Středa 4. 5. v 17.30 h: VĚRNÁ KOPIE (Copie conforme, Francie, Itálie, Irán 2010). Psychologická tragikomedie s Juliettou Binocheovou, odměněnou za
svůj výkon na festivalu v Cannes 2010. Režie: Abbás
Kiarostamí. České titulky, 106 minut. Připojení –
krátký film: TVF č. 15/59. Vstupné 75 Kč.
Středa 11. 5. v 17.30 h: SNADNÝ PRACHY (Snabba Cash, Švédsko 2010). Podle úspěšného noir románu švédského autora Jense Lapiduse. Režie: Daniel Espinosa, Maria Karlsson. České titulky, drama
/ 119 minut. Film je uváděn v rámci projektu Film
Europe Movie Night. Připojení – krátký film: TVF
č. 16/59. Vstupné 75 Kč.
Středa 18. 5. v 17.30 h: MOZARTOVA SESTRA
(Nannerl, la soeur de Mozart, Francie 2010). Skvělá
zpěvačka, cembalistka, houslistka Nannerl, Wolfgangova o pět let starší sestra byla známa jako zázračné dítě rodiny. Režie: René Féret. České titulky,
120 minut. Film je uváděn v rámci projektu Film Europe Movie Night. Připojení – krátký film: TVF
č. 17/59. Vstupné 75 Kč.
OPERA V KINĚ
Středa 25. 5. v 19.00 hodin
GIACOMO PUCCINI – TOSCA, BAYERISCHE
STAATSOPER, MNICHOV, 2010.
Účinkují: Karita Mattila (Tosca), Jonas Kaufmann
(Cavaradossi), Juha Uusitalo (Scarpia), Christian
van Horn (Cesare Anglotti).
Dirigent: Fabio Luisi. Nastudování: Italsky s anglickými titulky. Délka: 127 minut. Vstupné: 250 Kč.
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin zadáno pro filmové
začátečníky. Vstupné na filmová pásma je 30 Kč
s možností uplatnění rodinné slevy.
1. 5. v 10.00 POŽÁR V KOCOURKOVĚ (ČR, film.
pásmo).
8. 5. v 10.00 KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA (ČR,
film. pásmo).
BAMBIRIÁDA 2011
Doprovodný filmový program za „bambiriádní“
vstupné pro děti – 20 Kč!
Sobota 28. 5. v 10.00 h: MÉĎA BÉĎA (USA 2011)
Neděle 29. 5. v 10.00 h: DEŠŤOVÁ VÍLA (ČR 2010)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 11. 5. v 10.00 h: GNOMEO A JULIE (animovaná komedie, 84 minut). Info a rezervace: kino.
luna@kzoj.cz
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STRUNOBITÍ
28. 6. Společně pro bezpečnější Ostravu – host
David Deyl s kapelou

 Společenská zábava
3. 5. v 15.00 hodin Senior klub v Akordu. Hostem senátor Mgr. Otakar Veřovský. ADRA – pomáhá
z KD Paskov. K poslechu a tanci hraje Petr Prášek.
Vstup zdarma.
11. 5. v 10.00 hodin Aktivní senior. Cyklus přednášek a zájmových činností: Arteterapie – vyrábíme
textilní ozdoby s H. Binarovou.
17. 5. v 19.00 hodin Ostravská skupina Divoké
kočky a jejich dvouhodinový program. The best of
aneb Slavíme 5 let.

 Klub Akord
12. 5. v 19.00 hodin Folk a country v Akordu. Tempo
di vlak a host.
13. 5. v 19.00 hodin Když je 13. a ještě pátek – Slavíme s živým 13stupňovým pivem náš Bigbítový
svátek.
25. 5. v 10.00 hodin Aktivní senior: Cyklus přednášek a zájmových činností – Jak si okořenit život –
energie přírody – Ing. M. Frank, pěstitel bonsají.
19. 5. Dámy, na kafíčko aneb Mladá extragavence:
Hostem Jitka Stauderová – návrhářka, jejíž modely
uspěly v Paříži, a studenti Štřední školy uměleckých
řemesel z Ostravy-Zábřehu.

 Dětem
25. 5. v 8.30, 10.00 hodin Jarní příhody včelích medvídků. Pro děti MŠ a ZŠ.
29. 5. v 10.00 hodin O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE –
nedělní pohádka.

 Výstavy
Fotogalerie – Radomír Pekárik. Vernisáž fotografií
3. 5. v 17 hodin.
Malá galerie – Studentská – Střední škola uměleckých řemesel Ostrava-Zábřeh.

 Kultura těla

19. 5. v 19.00 hodin SHIRLEY VALENTINE – Simona Stašová.

Koktejl cvičení – různé typy cvičení – aerobic, step,
posilování.
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla a mysli. Nevyčerpává, dodává energii.
Orientální tanec – všech stupňů
Břišní tanec
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.
Stepován – tanec pro mládež i dospělé.
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a další latinsko americké tance – dokáže
uvolnit 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.
Fitness mix – tvarování postavy, zvyšování výkonnosti a zlepšení zdravotního stavu.
Street dance – od 16. 3. každou středu v 18.45.
28. 5. ZUMBA – Poprvé v Ostravě – Slovenský
Zumba maratón. Kontakt: iv.biernat@gmail.com

Připravujeme:

 Pro děti

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

2. 6. Vše o mužích, hrají: M. Kramár, F. Blažek,
M. Slaný.

 Koncerty
v 19.00 hodin UDG A MOTHERS ANGELS – Jam
Rock Tour 2011 – přeložený koncert, vstupenky
v obvyklých předprodejích stále k dostání.
25. 5. Koncert ZUŠ Petrželky.
29. 5. Středisko volného času – Bavíme celou rodinu.
30. 5. Koncert ZUŠ Leoše Janáčka.

Připravujeme:
17. 6. Slavnosti obvodu Ostrava-Jih. Hlavní host –
Dalibor Janda s doprovodem.
24. 6. Zahájení Letního festivalu, – folk, country…
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Barevné cvičení pro děti 4-6 let – rozvíjí koordinaci
pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie.
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční pohyb v klasických i folklorních tancích.
Taneční soubor Dětičky – pro děti 4-9 let. Navazuje
na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit i zpívat.
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
příspěvková organizace
Gurťjevova 8, PSČ 700 30, tel.: 596 746 062,
fax: 596 759 223
e-mail: svczabreh@svczabreh.cz, www.svczabreh.cz
Pobočka Střediska volného času Ostrava-Zábřeh,
příspěvková organizace
ul. J. Matuška 26A, Ostrava – Dubina, tel.: 596 768 565
The Places
1. 5. – Koncert studentské kapely. SVČ Ostrava –
Zábřeh, od 18:00 do 21:00 hodin.
Greenfest
4. 5. – Promítání vítězných amatérských dokumentárních filmů s ekologickou tématikou. Pastorační sál
kostela Ducha svatého Ostrava – Zábřeh, od 13:00 do
18:00, vstup ZDARMA.
Turnaj v Dračím doupěti
7. 5.-8. 5. – Turnaj v oblíbené fantasy hře pro veřejnost. Pobočka SVČ Ostrava – Dubina, od soboty 9:00
do neděle 15:00, vstup 80,- Kč.
Tvořivá sobota
7. 5. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných technik. Batika, keramika, smaltování, ketlování, malování na hedvábí, linoryt, Tiﬀany technika, drátkování a velikonoční dekorace a pletení z pedigu. Pro
veřejnost od 10 do 15 hodin. Cena 250,- Kč za dílnu.
Výlet do zoo Brno
8. 5. – Výlet pro všechny, kteří mají rádi zvířata! Návštěva zákulisí zoo, soutěže, zajímavé povídání ze
světa zvířat. Na výlet je nutné se předem registrovat. cena 430,- Kč.
Ekoateliér – Den pro maminku
10. 5. – Netradiční výtvarná dílna. Originální tvoření
z přírodních a recyklovaných materiálů. SVČ Ostrava – Zábřeh, od 15:00 do 18:00, vstup zdarma.
Canisterapie – aneb, když zvířata léčí
13. 5. – Beseda s praktickou ukázkou výcviku asistenčních psů a canisterapie. SVČ Ostrava-Zábřeh,
p.o., od 14:30 do 16:30, cena 30,- Kč.
Bavíme celou rodinu
24. 5. – Přehlídka činnosti Střediska volného času
a festival zájmovýc h kroužků. Akce pro celou rodinu a širokou veřejnost. DK Akord v Ostravě-Zábřehu, od 16:00 hodin.
Den dětí na Dubině
25. 5. – Odpoledne pro děti a jejich rodiče plné soutěží, her, zábavy a atrakcí. Pobočka Ostrava-Dubina,
od 15:00 do 18:00, vstup 30,- Kč.
Den dětí v Zábřehu
27. 5. – Den, který patří dětem. Odpolední program
pro všechny, kteří si rádi hrají, tvoří a chtějí si svůj
svátek užít naplno. SVČ Ostrava – Zábřeh, od 15:00,
vstup 30,- Kč.
Počítačová seniorská dílna – fotografie
Každou středu v měsíci - Počítačový kurz pro seniory – začátečníky i pokročilé. Téma: Digitální fotografie a její zpracování. SVČ Ostrava – Zábřeh, od
9:00 do 11:00, vstup 40,- Kč.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 596 707 301
27. 5. v 15:00 hod. ČOKOLÁDOVÁ TRETRA. Městský stadion
27. 6. ve 20:00 hod. ROXETTE. ČEZ ARÉNA
30. 5. v 16.00 hod. ZLATÁ TRETRA – HOD KLADIVEM. Městský stadion
31. 5. v 15:00 hod. ZLATÁ TRETRA předprogram.
ČEZ ARÉNA
31. 5. v 17:30 hod. slavnostní zahájení

Připravujeme:
27. 6. ve 20:00 hod. ROXETTE

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Pronájem volných
zrekonstruovaných bytů

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc květen:
7. 5. Mistrovská utkání – florbal, muži
1. SC Vítkovice, 9 – 21 hod.

Rada MO Ostrava-Jih rozhodla 14. dubna 2011 o zveřejnění podmínek na pronájem volných zrekonstruovaných bytů v Ostravě-Hrabůvce nájemcům bytů ve vlastnictví SMO, MO Ostrava-Jih:
na ul. Edisonova 29 (6x byt o vel. 1+2, 1x byt o vel. 0+3)
na ul. Edisonova 27 (1x byt o vel. 1+2, lx byt o vel. 1+3)
na ul. Letecká 16 (2x byt o vel. 1+1)
Prohlídky bytů se budou konat na místě 12. května 2011 od 11
do 12 hodin. Výše smluvního nájemného za m2 podlahové plochy
bytu bude upřesněna při prohlídkách bytů.
Podmínky uzavření nájemní smlouvy:
Uchazeč o pronájem zrekonstruovaného bytu je nejméně 12 měsíců nájemcem obecního bytu ve vlastnictví SMO, MO Ostrava-Jih
a po tuto dobu není na bytě evidován dluh na nájmu a službách
spojených s užíváním bytu v jakékoliv výši.
Nájemce stávající byt bez závad předá SMO, MO Ostrava-Jih, zastoupenému příslušným pověřeným správcem domovního a bytového fondu. Smlouva k nájmu zrekonstruovaného bytu bude
uzavřena na dobu určitou - 6 měsíců za (smluvní) nájemné stanovené Radou MO Ostrava-Jih v Kč za m2 podlahové plochy měsíčně, a to po úhradě pětinásobku měsíčního nájemného a úhrad
za plnění poskytovaná s užíváním bytu před uzavřením smlouvy k nájmu bytu. Při řádném plnění povinnosti ze strany nájemce
bytu bude Radě MO Ostrava-Jih opakovaně předkládán návrh na
uzavření smlouvy k nájmu zrekonstruovaného bytu na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců.
Písemné žádosti je možné podat na podatelně ÚMOb Ostrava-Jih
nebo zaslat poštou ve lhůtě do 23. května 2011 na adresu: OBH,
SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.
V žádosti uchazeč uvede: adresu a číslo bytu, o který má zájem;
jméno, adresu, číslo a velikost bytu, který bude vrácen; od kdy je
uchazeč nájemcem obecního bytu; počet osob, které budou byt
užívat; datum a podpis uchazeče; kontaktní telefon.
O konečném pořadí vybraných uchazečů rozhodne Rada MO Ostrava-Jih, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k nájmu bytu nebude uzavřena se žádným se zúčastněných uchazečů.

8. 5. Mistrovská utkání – florbal,
1. SC Vítkovice, 9 – 21 hod.
15. 5. Futsal
FC Baník Ostrava, 8 – 21 hod.
28. 5. Mistrovská utkání – florbal, žáci
1. SC Vítkovice, 7 – 22 hod.
29. 5. Mistrovská utkání – florbal, žáci
1. SC Vítkovice, 7 – 22 hod.

Inhalační program
Kvůli neustále se zhoršujícím
rozptylovým podmínkám na
Ostravsku se v mateřských školách A. Gavlase a J. Maluchy
v posledních letech zaměřují na posílení imunity a zlepšení zravotního stavu dětí. Dětem
nabízí a na vysoké úrovni poskytují kvalitní ucelený projekt
prevence onemocnění horních
cest dýchacích. Projekt zahrnuje inhalační program, návštěvu
solné jeskyně, školu v přírodě
v Beskydech, lyžařskou školičku SunSKI Bílá nebo kurz plavání. Součástí projektu je podávání vitamínových nápojů,
z nichž je dětmi velmi oblíbený rakytníkový džus a čaj, který je doporučován na celkové

posílení imunitního systému
dětí. Tento projekt je realizován v průběhu celého školního
roku. Velmi prospěšný je inhalační program, který je důležitý
zejména v zimních smogových
měsících. Děti ihnalují vincentku na atestovaných inhalačních přístrojích na doporučení dětského foniatra. Inhalace
s dětmi provádějí zaškolení pedagogové. K zařazení do inhalačního programu stačí přinést
pouze doporučení dětského
pediatra.
Magistrát města Ostravy oběma školkám přislíbil instalaci
přístroje na monitorování aktuálních rozptylových podmínek.
(d)

Krátce
 Vzpomínková akce
Místní organizace České strany sociálně demokratické ve Výškovicích zve všechny občany na vzpomínkovou akci konanou
u příležitosti osvobození Ostravy. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna od 17 hodin u Pomníku obětí na Husarově ulici ve
Výškovicích. Akce proběhne pod záštitou místostarosty obvodu
Radima Lauka.

 Žáci ZŠ Klegova navštíví Mszano
ZŠ Klegova se zapojí do dalšího projektu Občanského sdružení pro volný čas v Ostravě, který se jmenuje Poznáváme se kulturou a sportem. V květnu se vybraní žáci zúčastní třídenního
pobytu v Polsku, kde si společně se žáky a studenty gymnázia
v Mszaně zasportují, zasoutěží a dozvědí se více nejen o jejich
škole, ale i městě.

INZERCE

Last moment! Nové termíny a akce na našem webu!
Dítě zdarma! Rodinné balíčky! Sleva za doporučení!
Vrasna, Lesbos, Kos, Rhodos, Kréta, Zakynthos, Lefkada, Kypr
Letecky pøímo z Ostravy nebo luxusním autokarem!

Nádražní 124, 70200 Ostrava
Tel.: 596 134 000, www.nikolas.cz
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Např. 4 členná rodina s dětmi do 18 let, letecky celkem za 24000 Kč!

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Cena pro fasádu panelového domu na Jugoslávské ulici
V klubu Parník byly koncem
března vyhlášeny výsledky už
devátého ročníku prestižní soutěže o nejkvalitnější a nejkrásnější fasádu Moravskoslezského kraje.
V kategorii panelových domů
si prvenství vybojovala oranžovošedá fasáda domu v Ostravě-Zábřehu (ul. Jugoslávská 16), jejímž architektem je Ing. Roman
Hrbek, realizátorem společnost
Therm a investorem SBD Nová
Huť. Osmičlenná porota, v čele
s předsedou Ing. arch. Janem
Zelinkou, která vybírala vítě-

ze ze zhruba osmdesáti objektů
přihlášených do pěti kategorií –
Rodinné domy, Panelové domy,
Bytové domy, Správní a průmyslové objekty a Energeticky
úsporné projekty, nominovala do finále celkem jednadvacet
objektů. Důležitou podmínkou
přihlášení do soutěže je umístění stavby v rámci Moravskoslezského kraje a dokončení fasády
v roce 2010. Zároveň se nesmí
jednat o novostavbu, pouze
o rekonstrukci fasády. Více informací mohou zájemci zjistit na
www.fasadakraje.cz.
(d)

Soutěžte o zajímavé ceny
s Moravskoslezským krajem

Zašlete typický recept pro Moravskoslezský kraj
a vyhrajte zajímavé ceny
Na čtrnáct stovek tanečníků z celého Moravskoslezského kraje bojovalo o druhém dubnovém víkendu o postup do celostátního kola nejmasovější taneční soutěže Topgal Dance Life Tour 2011. V bývalém
kině Vítek v Hrabůvce diváci zhlédli vystoupení dětí ve věku od 8
do 11 let a dospělých od 15 let výše a druhý den pak soutěže juniorů
a nejmenších dětí do 7 let. Nejvíce se dařilo domácímu klubu TJ Sokol
Vítkovice, oddílu Akcent Ostrava. Ten se čtrnácti formacemi vybojoval v kategorii disco, show a modern dance jedenáct zlatých medailí,
z toho sedm v extraligových kolech.
Foto: Petr Krupička

1. cena:

víkendový pobyt v Moravskoslezském kraji
ve wellness hotelu s polopenzí pro celou rodinu
(2 dospělí + 1-2 děti)

2. cena:

víkendový pobyt pro 2 osoby spojený s návštěvou
pivních lázní

3. cena:

parní hrnec

Pravidla soutěže a přihlašovací formulář naleznete na
www.msregion.cz

INZERCE

 Semináře pomohou nastartovat podnikání
Jak začít s podnikáním či živností, jak
má vypadat podnikatelský plán, aby
byl ,,prodejný“, nebo jak může pomoci marketing a průzkumy trhu k zahájení podnikání. A dále pak jak sladit rodinu a profesní život. Taková jsou témata
bezplatných seminářů Agentury pro regionální rozvoj v rámci programu Adam
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a Eva, které se v květnu uskuteční v Ostravě. Semináře jsou určeny nejen nezaměstnaným, ale i široké veřejnosti – každému, kdo by rád začal podnikat jako
OSVČ a neví, jak na formality, nebo neví,
co by mohl trhu nabídnout, aby uspěl.
Další informace lze získat na e-mailové
adrese svajcakova@arr.cz nebo telefonicky na čísle 596 691 261.

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

SC-310356/7

Krátce

INZERCE

JIŽNÍ LISTY
SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011
JEN ZA 99 KČ
Přivezte Váš vůz značky Škoda na
jarní servisní prohlídku a díky naší
profesionální péči přivítejte jaro ve
skvělé formě. V případě nalezení
závady Vám nabídneme opravu za
skutečně výhodné ceny. Nenechte
si ujít také zajímavou nabídku Škoda
originálních dílů a příslušenství.
Více informací získáte na
www.ado-autodruzstvo.cz.

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Autodružstvo Frýdek-Místek
Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135

Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061

Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672

SC-310251/1

Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 111

Ve Wüstenrotu vás neoškubeme!
Garantovaná sazba 4,16 % p. a. pro všechny

Leckterá hypotéka se na první pohled dokáže tvářit velmi atraktivně a výhodně. Bohužel až později zjistíte, že jste se nechali pěkně oškubat.
A pak již není cesty zpět. Sjednejte si proto svou hypotéku u Wüstenrotu s garantovanou úrokovou sazbou 4,16 % p. a. pro všechny, jasnými
podmínkami, bez skrytých poplatků a nepříjemných překvapení. Přijďte se zeptat, zda naše nabídka pro vás nemůže být dokonce ještě výhodnější!
Garantovaná úroková sazba úvěrů na bydlení s 5letou fixací do 70 % hodnoty nemovitosti.

SC-302028/21

www.wustenrot.cz

800 22 55 55

Hypoteka JizniListy 188x130.indd 1
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