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Folklor opět přilákal spoustu diváků

V polovině srpna v moravskoslezské met-
ropoli probíhal už čtrnáctý ročník festivalu 

městských folklor-
ních souborů s me-
zinárodní účas-
tí nazvaný Folklor 
bez hranic Ostrava 
2011. 
Druhý den festiva-
lu patřil tradičně 
městskému obvo-
du Ostrava-Jih, už 
dopoledne soubo-
ry vystoupily v do-
mově pro seniory 
Korýtko v Zábře-
hu a odpoledne od 

půl páté začal festivalový program na pó-
diu před kulturním střediskem K-TRIO. 

Pěší zóna u kulturního střediska K-TRIO 
v Hrabůvce, prostranství u Domu kul-
tury Akord v Zábřehu nebo areál Odra 
ve Výškovicích. Ale také tzv. Železňák 
v Hrabůvce. To jsou přirozená centra, kde 
se občané žĳ ící v nejlidnatějším ostrav-
ském obvodu rádi shromažďují. Právě na 
prostranství před chátrajícím nákupním 
komplexem Železňák, podél Horní ulice 
a v sousedství fi nančního úřadu by mělo 
vzniknout nové centrum obvodu, kde by 
se v budoucnu měly konat společenské 
a kulturní akce.
„Ostravě-Jihu dokonale chybí  jakékoliv 
centrum. Nějaké centrální náměstí nemá 
ani Poruba, tam ale tuto funkci docela 
dobře plní Hlavní třída,“ uvedl pro ČTK 
primátor Ostravy Petr Kajnar. 
Vzniku klasického náměstí brání rozleh-

lost i územní uspořádání obvodu. „Lidé 
nemají potřebu přejíždět z jednoho kon-
ce obvodu na druhý. Chtěli by zajímavý 
a vlídný prostor pro konání akcí,“ uvedl 
starosta Karel Sibinský. Ostravští radní už 
zadali kanceláři Projektstudio a architek-
tovi Davidu Kotkovi, aby vytvořil urba-
nistickou studii tohoto veřejného prosto-
ru v Hrabůvce. 
„Bude docela oříšek udělat z toho příjem-
né místo, kde by se lidé potkávali. Je to 
prostor kousek od frekventované cesty, to 
znamená brát v potaz hluk z aut, k tomu 
podchod s jakýmsi chátrajícím atriem. 
Chtěl bych, aby to místo vzali lidé za své, 
aby se tu cítili ukotveni, protože ten po-
cit, že někam patří, jim sídlištní zástavba 
trochu bere. Ale to sám o sobě ten prostor 
nezvládne zařídit. Bude záležet na tom, 

čím bude naplněn, jaké akce se tu budou 
pořádat. Jen kvůli prostředí sem lidé ne-
přĳ dou. My vytvoříme jakousi podlož-
ku, rám pro to, co se tam bude dít,“ uvedl 
pro Moravskoslezský deník architekt Da-
vid Kotek. 
Také prostor od Venuše přes polikliniku 
až k Železňáku je nutné zmodernizovat. 
„Několik let už máme zpracovanou stu-
dii Ateliéru Simona. Globálně a řekl bych, 
že až velkoryse, pojímá tuto část Hrabův-
ky od kruhového objezdu až k haldě. Za-
tím ale nejsou fi nance na její realizaci. Přá-
li bychom si, aby architekt Kotek ve svém 
návrhu počítal i s tím, že bychom před Že-
lezňákem v zimě postavili kluziště,“ řekl 
dále starosta Sibinský s tím, že ještě letos 
na podzim se začne opravovat podchod 
u Venuše. (kut)

Za nádherného letního počasí se početné-
mu publiku představily folklorní soubory 
a muziky z Ostravy (Hlubina, Hlubinka, 
Holúbek, Ševčík), dále soubory Žerotín ze 
Strážnice, Ischias a Úsměv z Opavy, Ostra-
vička z Frýdku-Místku a zahraniční soubo-
ry z Estonska, Francie, Polska, Ruska a Slo-
venska. 
Folklor bez hranic spolu s Janáčkovým má-
jem, Colours of Ostrava a dalšími akcemi 
patří mezi stěžejní kulturní události města. 
Starosta Karel Sibinský na setkání se členy 
souborů ocenil přínos folkloristů pro ucho-
vání našich lidových tradic a přivítal mož-
nost seznámit se s uměním blízkých i vzdá-
lených národů zúčastněných na letošním 
festivalu.  Text a foto: Michael Kutt y

Nejlidnatější obvod bude mít své centrum

Poskytujeme kompletní servis při fi nancování 
pro právnické osoby (SVJ, BD) a fyzické osoby

  vyřidíme Vám úvěr s fi nancováním až do 100 % nákladů
  zajistíme odhad nemovitosti
  veškeré potřebné podklady připravíme a zkompletujeme celou 

úvěrovou složku
  zajistíme projektovou dokumentaci včetně energetického 

hodnocení
  vyřídíme Vám pojištění nemovitosti včetně vinkulace 

Postaráme se o vše až do podpisu Vaší úvěrové smlouvy

P k t j k l t í i

Dotace a fi nanceDotace a fi nance hypotéky, úvěry
fi nance

Ing. Dalibor Čmiel

dcmiel@dotfi n.cz, tel.: 602 347 800 www.dotfi n.cz Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory
SC-311072/2 SC-310756/1
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tel.: 774 997 944
e-mail: ivana.sachrova@ceskydomov.cz 

Návštěva v Andělské Hoře

…Také letos podniklo vedení radnice pracovní cestu 
na dětský letní tábor. Tentokrát se jejich cílem stala 
vesnice Andělská Hora na Bruntálsku, kde uspořádalo 
tábor charitní středisko Michala Magone na Dubině…

5

JIŽNÍ LISTY OBSAH/EDITORIAL/AKTUALITY

Rekonstrukce v základních školách

…V městském obvodu Ostrava-Jih proběhlo během 
prázdninových měsíců nejvíce investičních akcí 
v objektech základních a mateřských škol. Přinášíme 
tradiční přehled o novinkách, na které se mohou žáci 
těšit v nadcházejícím školním roce…

9

Zlaté svatby třech manželských párů

…Hned tři manželské páry oslavily během letních 
měsíců padesát let společného života. Manželům 
Prejdovým, Škrabanovým i Kníchalovým popřáli při 
zlaté svatbě hodně zdraví a spokojenosti do dalších let 
i zástupci vedení našeho obvodu…

14

Krátce
  Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny ob-
čany na zasedání Zastupitelstva městské-
ho obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční 
ve čtvrtek 15. září v 9 hodin v nadstavbě 
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-
-Jih v Horní ulici v Hrabůvce. 

  SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 8. září 2011 
v 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce.

  Na území obvodu žije 111 286 obyvatel
Přesně 111 286 obyvatel mělo k 1. červen-
ci letošního roku trvalé bydliště na území 

MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 4091 
cizinci.  

  Vnitřní umění pro zdraví
U příležitosti oslav Dne vědomí jsou 
všichni zájemci zváni na ukázku cvi-
čení taoistického tai chi, které proběh-
ne 10. září od 10 do 11 hodin na Masa-
rykově náměstí a od 11.15 do 12 hodin 
na Umělecké ulici. Další ukázka cviče-
ní u příležitosti otevření nových skupin 
je plánována na 14. září od 15.30 do 17 
hodin opět na Masarykově náměstí. Za-
hájení nových skupin pod vedením akre-
ditovaných instruktorů proběhne na ulici 
Čs. legií 20 v centru Ostravy v těchto ter-
mínech: 19. září v 9.30, 20. září v 17, 21. 

září v 18 a 23. září v 17.30 hodin. Více in-
formací je k dispozici na webových strán-
kách www.taoist.cz.

  Bavíme se fotbalem
Městský fotbalový klub Ostrava zahajuje 
Školní miniligu v malé kopané. Přihlásit 
se mohou kolektivy (5+1) nebo jednotlivci 
ve věku od 9 do 12 let včetně registrova-
ných hráčů každé úterý a čtvrtek od 16 do 
18 hodin na školním hřišti ZŠ Březino-
va v Zábřehu, na e-mailové adrese v.du-
ris@centrum.cz nebo telefonicky na čísle 
728 956 388. Kolektivy se mohou hlásit do 
15. září, jednotlivci až do konce září. Bliž-
ší informace lze najít na webové adrese 
www.mfk ostrava2009.cz.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

školákům skončila 
doba prázdnin a nám 
dospělým dovolených. 
Léto sice o sobě výraz-
nějším způsobem dalo 
vědět až ve druhé po-
lovině srpna, ale přes-

to věřím, že většina z vás načerpala síly do 
zbývající třetiny letošního roku. 
Po dvouměsíční odmlce znovu držíte v ru-
kou náš radniční zpravodaj. Dočtete se 
v něm spoustu zajímavých článků a jen na-
mátkou upozorním na některé z nich. Hned 
na vedlejší stránce vás určitě zaujme ten 
o plánované proměně prostranství před tzv. 
Železňákem v Hrabůvce. Určitě ne každý 
z vás ví, že se v našem obvodu nachází Po-
travinová banka, jediná v Ostravě. K čemu 
slouží, si můžete přečíst na straně sedm. 
Tradiční součástí prázdninového čísla Již-
ních listů je přehled oprav a rekonstrukcí 
v objektech základních škol, jejichž zřizova-
telem je náš městský obvod. Více se dočtete 
na stranách devět a deset.
S podzimem přichází i bohatá nabídka kul-
turních akcí. Jako první to bude už 2. září 
lidová slavnost Dočesná, kterou vyvrcholí 
letošní ročník Letního festivalu kultury na 
Jihu. Následovat bude 16. září tradiční Vi-
nobraní a koncem měsíce pak už třetí ročník 
Svatováclavských slavností piva na Zámku 
Zábřeh, které vedle přehlídky minipivovarů 
nabídnou i skvělá kulturní vystoupení. Po-
zvánky na všechny zmíněné akce také na-
jdete v tomto čísle Jižních listů. Přeji vám 
příjemné čtení.

Mgr. Karel Sibinský, starosta

t ěří ž ětši
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Zastupitelé města Ostravy na červnovém 
zasedání schválili obecně závaznou vy-
hlášku, kterou se doplňuje již platná OZV 
SMO o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích.

Od 1. srpna nově platí také ve dvou oblas-
tech obvodu Ostrava-Jih – jedná se o loka-
lity číslo 10 a 11. Na dodržování vyhlášky 
budou dohlížet městští policisté, za její po-
rušení hrozí až třicetitisícová pokuta. 
Vymezené lokality na území MO Ostra-
va-Jih:
Lokalita č. 1: ul. Horní, Dr. Martínka, Mís-
tecká, Prodloužená, Kaminského, F. For-
mana (výjimka pro akce povolené ÚMOb 
u KD K-TRIO v Hrabůvce)
Lokalita č. 2: ul. Rudná, Výškovická, Pl-
zeňská, Samaritánská, V Zálomu, Říční

Lokalita č. 3: ul. Výškovická, Svornosti, 
Rudná, Plzeňská (výjimka pro akce povo-
lené ÚMOb u DK Akord v Zábřehu)
Lokalita č. 4: ul. Rudná, Plzeňská, Horní, 
Dr. Martínka, Místecká, Moravská, Závod-
ní
Lokalita č. 5: ul. Plzeňská, Horní
Lokalita č. 6: ul. Výškovická, Rudná, Husa-
rova, řeka Odra
Lokalita č. 7: ul. Plzeňská, Ruská, Závod-
ní, Rudná
Lokalita č. 8: ul. Výškovická, Rudná, 
Plzeňská
Lokalita č. 9: ul. Lumírova, Charvátská, 
Proskovická, Výškovická
Lokalita č. 10: ul. Charvátská, Výškovic-
ká, hranice Bělského lesa, Svornosti, Výš-
kovická
Lokalita č. 11: ul. Plzeňská, Ruská, Palkov-
ského

V dalších dvou lokalitách 
se nesmí volně popíjet alkohol

Letní festival kultury, který po celé prázd-
niny pořádal zábřežský DK Akord, na-
vštívilo i přes často nepříznivé počasí přes 
tři tisíce diváků. Festival byl zahájen no-
vinkou Strunobitím (vystoupení kapel se 
spoustou strun). Poté už každou středu 
mohly děti zhlédnout pohádky, které pro 
ně připravily divadelní společnosti Smí-

šek a Křesadlo. Každý čtvrtek byl veřej-
nosti nabídnut hudební zážitek. Největší 
ohlas měly koncerty maďarského kytaro-
vého virtuose Szandora Mestera a kapely 
Marian a 333. Také Jiří Schelinger revival - 
kapela z Valašska, která reprodukuje pís-
ničky velikána hard rocku, od jehož smrti 
letos uplyne třicet let - má i dnešním po-

sluchačům co říci. Tečku za letošním festi-
valem učiní DK Akord symbolikou lidové 
slavnosti tzv. Dočesnou. Na čepu budou 
piva malých a středních pivovarů, k po-
slechu i tanci zahraje kapela OSTBAND. 
Dočesná se koná v pátek 2. září od 15 ho-
din, vstup je díky podpoře města a obvo-
du zdarma. (kut)

Letní festival kultury zakončí lidová slavnost Dočesná

Telekomunikační společnost PODA působí na 
trhu již 15 let a za tu dobu si vybudovala po-
zici nejsilnějšího regionálního poskytovatele na 
Severní Moravě. „Za našimi úspěchy stojí nejen 
tvrdá práce, ale zejména snaha poskytovat vždy 
tu nejvyšší kvalitu a neustále se zlepšovat. Pro-
to naše připojení k Internetu bylo a vždy bude 
nesdílené. Klienty neomezujeme v čase ani 
v množství stahovaných dat. Byli jsme také mezi 
prvními, kdo před několika lety začal na Ostrav-
sku budovat optickou síť,“ uvádí ředitel a zakla-
datel společnosti Ing. Martin Šigut. 

Optická síť – nejmodernější řešení pro 
Internet i  televizi
Optická síť umožňuje poskytovat rychlé a kvalit-
ní připojení k Internetu i televizní služby v digi-
tální kvalitě. Nájemníkům z domů, které jsou při-
pojeny na optickou síť PODA, tak nabízí řešení 
příjmu TV signálu po vypnutí analogového  tele-

vizního vysílání, ke kterému v našem kraji do-
jde 11. listopadu.  Zájemci o televizní služby by 
neměli čekat až na tuto tzv. analogovou tmu, ale 
služby si raději objednat včas, tak aby nezůstali 
bez sledování svých oblíbených pořadů.  

V současné chvíli je připojení na optické síti 
dostupné v podstatě  v celé místní části  Dubina 
a nadále se  rozšiřuje pokrytí  v Hrabůvce, Běl-
ském Lese, Zábřehu i Výškovicích. 

Výhodná nabídka i „chytrá televize“ 
Nejoblíbenějším produktem jsou mezi klienty 
balíčky spojující Internet a TV. A je to logické – 
vždyť za cenu 390 Kč měsíčně 20 Mbps Internet 
a k tomu 33 TV programů jen tak někde nenajde-
te. „Doufáme, že cena není pro naše klienty to 
jediné rozhodující. Věříme, že ocení neustálé na-
vyšování rychlosti Internetu, přidávání TV kanálů 
zdarma i funkce naší  chytré televize,“ dodává 
ředitel společnosti. K navýšení rychlosti Internetu 
došlo na optické síti i na rádiových spojích napo-
sledy na jaře letošního roku a jako vždy proběh-
lo bez navýšení ceny. Zákazníci PODY tak nově 
mohou využívat až 100 Mb nesdílenou  rychlost 
Internetu a k tomu jako bonus zdarma získat nej-
žádanější kanály z rozšířené nabídky. 

„Snažíme se nabízet ty nejlepší služby spolu 
s osobním kontaktem a věříme, že to naši zá-
kazníci ocení,“ dodal Ing. Martin Šigut. 

„Snažíme se poskytnout kvalitu i osobní přístup,“
říká Ing. Martin Šigut, ředitel společnosti PODA a. s., která v Ostravě-Jihu poskytuje připojení k Internetu a digitální TV 

PODA a. s.  |  28. října 1168/102, Moravská Ostrava  |  telefon: 597 578 400  |  e-mail: obchod@poda.cz

Chytrá televize – funkce, které usnadňují sledování TV. Pauza 
(pozastavení pořadu v jeho průběhu), Přetočení (pořadu na 
jeho začátek) a Nahrávání.   

SC-310855/1
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V květnovém čísle Jižních listů jsme infor-
movali o záměru Moravskoslezského kra-
je provést integraci autobusových linek 
na Novojičínsko. 
V této souvislosti měly být autobusy při-
jíždějící z této oblasti do Ostravy odsta-
vovány v odstavném pruhu na Horní uli-
ci v úseku od nadjezdu k Intersparu do 
vzdálenosti pětatřiceti metrů před přecho-
dem pro chodce v úrovni ulice Václava Ji-
říkovského. Následně se měly otáčet na 
kruhovém objezdu Josefa Kotase v Hra-
bůvce. 

Podle Jana Dvořáka ze společnosti KO-
DIS však nakonec toto provizorní řeše-
ní nebude realizováno. „Na jednání se zá-
stupci města a kraje jsme se dohodli, že od 
konce srpna bude provedena pouze tarif-
ní integrace (bez změny tras – pozn. aut.) 
autobusových linek přĳ íždějících od Kr-
melína a zároveň je připravována dostav-
ba odstavné plochy v terminálu Dubina In-
terspar, po jejímž dobudování zde budou 
v příštím roce příměstské linky ukonče-
ny,“ uvedl jednatel fi rmy spravující Ost-
ravský dopravní integrovaný systém a za-
jišťující jeho rozvoj.  (kut)

Také letos podniklo vedení radnice pracovní ces-
tu na dětský letní tábor. Tentokrát se jejich cí-
lem stala vesnice Andělská Hora na Bruntálsku, 
kde uspořádalo tábor charitní středisko Micha-
la Magone na Dubině, které provozuje Charita 
Ostrava. Starosta Karel Sibinský si s dětmi vy-
zkoušel výtvarnou dílnu, místostarosta Radim 
Miklas si zase s táborníky zahrál stolní hokej. 
„Je vidět, že děti to tady baví, i když venku často 
prší. Poznají nový kolektiv a odnesou si spous-
tu zážitků. Určitě je to lepší než sedět doma za 
počítačem,“ uvedl starosta. Městský obvod Os-
trava-Jih během července a srpna ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi pořádal 
čtyři turnusy příměstských táborů a další plánuje na období podzimních prázdnin.  (kut)

Burčák, zpěv a tanec na Jihu 

Už patnáct let pořádá Dům kultury Akord 
v Ostravě-Zábřehu tradiční Vinobraní. 
Také nad letošním ročníkem převzal patro-
nát starosta obvodu Karel Sibinský. Oby-
vatelé nejlidnatějšího obvodu se mohou 
veselit na náměstí SNP v Zábřehu v pátek 
16. září od 14 hodin. V programu vystou-
pí dechovka mladých z Jistebníku, dětské 
taneční soubory Didedance, Grúnik, Ho-
lubek, ale také divadelní soubor Nahodile 
a Moravský folklorní soubor Ševčík. V pod-
večer se představí skupina ŠAJTAR a FrG, 
v zahradě zahraje na harmoniku Petr Kolár 
a vystoupí skupina Filip M. Vinobraním 
bude provázet svérázný moderátor Ruda 
z Ostravy. Lákadlem pro dospělé bude sa-
mozřejmě burčák odrůdy Moravský muš-
kát a jihomoravská vína, nejrůznější spe-
ciality a koláče, prodejní stánky s mnoha 
suvenýry a tentokrát i řemesly. (kut)

Autobusy na Horní ulici stát nebudou

www.akcent-ostrava.cz

tel.: 553 034 299
akcent-ova@volny.cz

Taneční styly:  · disco-dance, show-dance

                            · modem-dance

                              · latinsko-americké tance

ve vestibulu bývalého kina Vítek v Ostravě-Hrabůvce na Hasičské ulici

AKCENT OSTRAVA
pořádá nábor nových členů (4 - 17 let)
v pondělí 12. 9. 2011 (1500 - 1800 hod.)

Mistři Evropy a Mistři světa
Taneční Klub
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Cena zákroku: 11 500 Kč/oko

Časopis 
najdete i na 
webových 
stránkách

Rakousko

1) 24. 9. 2011  Kamenná soutěska, turistika  780,- Kč

2) 26. 10. 2011 Vídeň a Schönbrun, poznávací 690,- Kč

3) 17. 11. 2011 Parndorf, předvánoční nákupní 590,- Kč

4) 3., 9., 11., 16. 12.2011 Vídeň vánoční, poznávací 690,- Kč

Maďarsko

1) 28. 9. 2011 termály Mosonmagyarovar  730,- Kč

2) 28. 10. 2011 Budapešť + aquaworld, poznávací 790,- Kč

3) 3.,10. 12. 2011  Budapešť vánoční  790,- Kč

Polsko

1) 28. 9. 2011 Krakow + aquapark 550,- Kč

2) 1. 10., 10. 11. 2011 Wisla aqvapark 290,- Kč

3) 10.,17. 12. 2011 Krakow vánoční 550,- Kč

4) 10. 12. 2011  Wroclaw vánoční 580,- Kč

Podzim 2011 - jednodenní a předvánoční zájezdy

Zájezdy jsou oblíbeným dárkem - rádi pro vás také 

připravíme dárkové poukazy.

Cestovní kancelář CK Maxner, s.r.o., Hlavní třída 695, Ostrava 
Poruba 708 00, tel,fax. 596 912 650, 777 750 888, od 9 -17 hod. 

info@maxner.cz, www.maxner.cz S
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR při-
pravuje rozsáhlou rekonstrukci rybníka 
Velký Váček. Z přírodovědného hlediska 
se jedná o jeden z nejhodnotnějších ryb-
níků v chráněné krajinné oblasti Poodří 
a nejcennější rybník v národní přírodní 
rezervaci Polanská niva. 

Vyskytuje a rozmnožuje se zde velký počet 
zvláště chráněných druhů živočichů a rost-
lin. Tyto přírodní hodnoty jsou spolu se sa-
motnou existencí rybníka ohroženy opako-
vaným podemíláním hráze řekou Odrou 
a velmi špatným stavem společné hráze 
s níže položeným rybníkem Velký Budní.
Zahájení prací na rekonstrukci rybníka je 
plánováno na podzim letošního roku, do-
končení se předpokládá v polovině roku 
2013. Rybník bude bez vody po celý rok 
2012. Bude opravena a rozšířena společ-
ná hráz s rybníkem Velký Budní a oderská 
hráz podemílaná řekou. Dále bude vybu-

dováno nové výpustní zařízení a nové lo-
viště. V souvislosti s tím budou vykáceny 
neperspektivní a silně podemleté dřeviny, 
na opravených hrázích pak budou v rám-
ci akce založeny nové porosty. Akce bude 
plně hrazena z prostředků Evropské unie 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí.
Počátkem podzimu bude do okolí rybníků 
navážena zásoba více než 2000 m3 zemin 
na opravu hrází. Cesta podél Odry kolem 
rybníků bude po dobu navážky z bezpeč-
nostních důvodů uzavřena. Uzávěra bude 
vyznačena při odbočení z asfaltové silnice 
v Polance nad Odrou (u mostu přes Odru) 
a při odbočení z červeně značené turistické 
cesty u mostu přes Polančici.
Červeně značená turistická stezka mezi 
Polankou nad Odrou a Jistebníkem nebu-
de navážkou dotčena a zůstane v provozu 
bez omezení.  (Agentura ochrany pří-
rody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří 
a Krajské středisko Ostrava)

Rekonstrukce rybníka v CHKO Poodří Hlasujme společně 
pro náš obvod!

Na webových stránkách regionálního in-
formačního portálu www.czregion.cz od-
startoval 1. dubna čtvrtý ročník Soutěže 
o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 
2011. Také letos se do ní přihlásil městský 
obvod Ostrava-Jih. Pokud jej chcete pod-
pořit, hlasujte na www.czregion.cz/ostra-
va-jih kliknutím na rámeček Přidej hlas! 
v hlasovacím zařízení pod prezentací měs-
ta/obce, a to po opsání pěti čísel z obrázku. 
Hlasovat je možné maximálně jedenkrát 
za hodinu. Vyhrává město (obec), které 
získá nejvíce hlasů. Soutěž končí 31. října 
ve 12 hodin, výsledky budou zveřejněny 
3. listopadu. V loňském roce se MO Ostra-
va-Jih umístil na pěkném 5. místě s počtem 
40 496 hlasů.

Svatováclavské slavnosti piva 2011
Už třetím rokem 
připravilo Kultur-
ní zařízení Ostrava-
-Jih ve spolupráci 
se Zámkem Ostra-
va-Zábřeh Svato-
václavské slavnos-
ti piva. Nad akcí, 
která se uskuteční 
tradičně ve dnech 
27. a 28. září, při-
jal záštitu starosta 
městského obvodu 
Ostrava-Jih Karel 
Sibinský. 
Milovníci zlatavého 
moku se mohou tě-
šit na nabídku ne-
tradičních příchutí 
piva, které předsta-
ví šestnáct pivova-
rů, převážně z Mo-
ravskos lezského 
kraje (Zámek Zábřeh – Pikard, Qásek – Biovar Ostrava, Minipi-
vovar Koníček – Vojkovice, Hukvaldy – Dolní Sklenov, Excelent 
– Rýmařov, Francovo pivo – p. Pietoň, Avar – Hlučín, Slezan – 
Lískovec, Štramberk a Kozlovice, Rohan – Rohov a další). Dvou-
denní program na nádvoří Zámku Zábřeh zahájí příjezd Svatého 
Václava, dále se zde představí historické skupiny šermířů a kejklí-
řů. Na hlavním pódiu mj. vystoupí Ewa Farna s kapelou, Vypsaná 
fi xa, České srdce nebo Revival Team. Více informací lze získat na 
webové adrese www.kzoj.cz.  (kut)

SC-310654/1
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Srdečně vás zveme do kruhového fi tness pro ženy. Pomůžeme vám 
s formováním postavy, poradíme, jak cvičit efektivně a spalovat co 
nejvíce tuků. V přátelské atmosféře se vám budou věnovat trenérky, 
zacvičíte si na speciálních strojích, zátěž a rychlost cvičení si určíte 
dle své potřeby. Při 30minutovém cvičení spálíte až 2000 kj. Navští-
vit nás můžete bez objednání každý den.

„Zábavné cvičení pro každou ženu“
Ostrava-Hrabůvka

ul. Mjr. Nováka 1392

zastávka U Kostela  

Tel.: 776 276 526

Co získáte cvičením v Expresce:
  účinné spalování tuků, tónování postavy

   pomoc s odstraněním cellulitidy a zvýšení 

fyzické kondice 

  podpůrné prostředí pouze pro ženy

  „zkušební“ týden cvičení zdarma
www.expreska.cz

1. 9. otevíráme 

nově Expresku 

v centru Ostravy
ul. Nádražní 46

provozovna 

„Burgas pro krásu“

tel.: 553 034 357

Občanské sdružení Potravinová ban-
ka v Ostravě sídlí v Hrabůvce na Hasič-
ské ulici 50. Je jednou ze tří bank tohoto 
typu v ČR. Jedná se o nevládní apolitic-
ké sdružení s charitativním zaměřením 
navázané na mezinárodní sítě potravino-
vých bank.
Jejím hlavním posláním je získávání ze-
jména přebytečných či neprodejných, ale 
poživatelných potravin zdarma 
(např. od výrobců, potravinových 
řetězců, ze stravovacích zařízení 
nebo od dárců), jejich skladování 
a následné bezplatné rozdělová-
ní mezi potřebné klienty nezisko-
vých organizací. Ta ostravská jich záso-
buje více než dvě desítky, patří mezi ně 
např. Slezská diakonie, Armáda spásy, 
Charita, Diakonie ČCE, Elim, Nová šan-
ce atd. 
„Zájem ze strany odběratelů je oprav-
du velký, snažíme se získávat potraviny 
stále ve větší míře, abychom uspokojili 

všechny zájemce. Osvědčily se nám sbír-
ky potravinové pomoci prováděné ve far-
nostech a sborech jednotlivých církví, ve 
kterých chceme i nadále pokračovat. Ide-
álním řešením získávání potravin je spo-
lupráce s potravinovými řetězci. V sou-
časné době spolupracujeme se dvěma,“ 
uvedla Irena Mrázková, manažerka Po-
travinové banky v Ostravě. „Jen za le-

tošní rok jsme získali a rozdali 
čtyřicet tun potravin, které se do-
staly k tisícům lidí v nouzi, zvláš-
tě v Ostravě a v Moravskoslez-
ském kraji,“ dodala Mrázková.
Pokud by se čtenáři o Potravino-

vé bance v Ostravě chtěli dozvědět více 
nebo rovnou chtěli darovat nějaké potra-
viny před ukončenou dobou trvanlivos-
ti, mohou si prohlédnout webové stránky 
www.potravinovabanka.cz. „Záleží jen 
na ochotě nás všech projevit aktivní soli-
daritu,“ zdůraznila závěrem Mrázková. 
 (d)

Potravinová banka pomáhá potřebným

 

Potravinová banka v Ostravě, o.s. 

1)  nebytové prostory na ul. Volgogradská 
2462/20, Ostrava-Zábřeh 
velikost 54,92 m², umístěné v příze-
mí obytného domu, bez samostatného 
vchodu, po prodejně výpočetní techni-
ky, minimální výše nájemného 500 Kč/
m²/rok

2)  nebytové prostory na ul. Horymírova 
2949/14, Ostrava-Zábřeh
velikost 57,74 m², umístěné v přízemí 
obytného domu, se samostatným vcho-
dem, po prodejně – zastavárně, mini-
mální výše nájemného 700 Kč/m²/rok

3)  nebytové prostory na ul. Edisonova 
383/27, Ostrava-Hrabůvka
velikost 182,54 m², umístěné v přízemí 
obytného domu, se samostatným vcho-
dem, po rekonstrukci, minimální výše 
nájemného 1300 Kč/m²/rok  

4)  garáž č. 1 a 2 v garážovém objektu na 
ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh 
minimální výše nájemného 1000 Kč/mě-
síc 

5)  garážová stání č. 2, 5, 7 na ul. Fr. Forma-
na 277/28, Ostrava-Dubina
umístěná ve společné garáži v suterénu 

obytného domu, minimální výše nájem-
ného 800 Kč/měsíc

6)  garážové stání č. 5 na ul. Fr. Formana 
281/34, Ostrava-Dubina
umístěné ve společné garáži v suterénu 
obytného domu, minimální výše nájem-
ného 800 Kč/měsíc

 
Podmínky na pronájem nebytových pro-
stor jsou k dispozici na ÚMOb Ostrava-
-Jih, Odbor bytového a ostatního hos-
podářství, budova B, kancelář č. B 317, 
tel.: 599 430 339.

Pronájem volných nebytových prostor ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 
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KOUPÍM BYT
Ostrava-Jih

osobní, dr. vlastnictví, bez RK

rychlé jednání – platba hotově

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

SC-310256/4

INZERCE

INZERCE

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
5. 9.
Dr. Martínka 34
Stadická 6
Oráčova 3
Mjr. Nováka 7, 37
Krestova 12, 30
Fr. Hajdy 16
Tlapákova 14
J. Kotase 15
A. Kučery 10
J. Matuška 12

6. 9.
J. Matuška 15, 28
J. Maluchy 49, 81
A. Poledníka 2
E. Podgorného 8
A. Gavlase 34
V. Košaře 17
J. Misky 14
V. Jiříkovského 14, 19
F. Formana 21

7. 9.
J. Škody 4
Dr. Šavrdy 14
L. Hosáka

B. Četyny 1
V. Vlasákové
B. Václavka
J. Herolda 8
F. Lýska
Cholevova 23, 45
Horní 68
Mitušova 81

8. 9.
U Lesa 31
Krakovská 18
Mitušova 47
Sámova 18
Edisonova 79
Jubilejní 38, 77
Odborářská 20
U Nové školy 89
Dr. Martínka 3, 21, 55

12. 9.
Klegova 80
Holasova 4
Provaznická 7, 59
U Prodejny 31
Plavecká 10
Hasičská x Závodní 

Bystřinova x U Haldy
Moravská x Beskydská 
Mozartova x U Skleníku
náměstí Gen. Svobody 20
Chalupníkova x Koma-
rovova

13. 9.
Pospolitá 26
Starobělská 16, 42
Neklanova 2
Závoří x Mňukova
Dolní x Kapitolní
Hulvácká x Schweigrova
Šamanova 2
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova 35, 54
Horymírova 118

14. 9.
Markova 16
Horymírova 14 
U Studia 1
Karpatská 26
Za Školou 6
Tylova 27

Jugoslávská 57, 33, 16 
Pavlovova 45
Plzeňská 10
Výškovická 51

15. 9.
Rodimcevova 17
Averinova 2
Gurťjevova 7
Asejevova 17
Žoluděvova 1
Kpt. Vajdy 1
Čujkovova 50
Bolotovova 9
Gerasimova 2, 18, 34
Průkopnická 24

19. 9.
Krasnoarmějců 18
Svazácká 48
Jižní 14
P. Lumumby 26, 52, 88
Svornosti 4, 20, 31
Husarova 19
K Jezeru 21
Staňkova 10

20. 9.
Staňkova 22
29. dubna 9, 27
Výškovická 147, 157, 182
Srbská 19
Jičínská 3, 23
Lužická 3
Lumírova 6, 74

21. 9.
Lumírova 22, 34
Proskovická 55, 37
Koncová 8
Výškovická 156, 132
Břustkova 21
Na Výspě 12
Husarova x K Odře
Venclíkova 1
Kubalova 2

22. 9.
Petruškova 13, 16
Volgogradská 35, 85, 133, 
122, 34, 94
Výškovická 76, 153
J. Herolda 12
Z. Bára 4

Fajn fest CZ-PL v Ostravě
Od ledna do konce května se moh-
ly amatérské kapely všech hudeb-
ních žánrů zúčastnit soutěže Fajn fest 
CZ-PL, kterou pořádá Dům kultu-
ry Akord v Zábřehu. Zájem amatér-
ských kapel o tento projekt předčil 
očekávání, do soutěže se jich přihlá-
silo více než sto, z nichž 69 českých 
a 34 polských vyhovělo kritériím 
soutěže. Kapely se po celou dobu při-
hlášení těšily velké oblibě fanoušků, 
nejvíce však polská skupina The Po-
sit, která získala celkem 15 102 hlasy, 
druhá kapela s nejvyšším počtem fa-
noušků byla česká kapela Wishlist. Odborná porota, složená z pol-
ských a českých zástupců, vybrala nakonec tyto skupiny: z české 
strany Bandaband, Black Roll, Tracy Donowan a z polské strany 
Dash, Kurde a Pomau. Právě tyto kapely nahrály společné CD šes-
ti vítězných kapel a 10. září se v Ostravě uskuteční jejich koncert. 

Koncert Fajn Fes-
tu bude ve zname-
ní nejrůznějších hu-
debních proudů 
– blues, folk, fun-
ky, rock, alternati-
va. Fajn fest CZ-PL 
je spolufi nanco-
ván Evropskou unií 
z prostředků Ev-
ropského fondu pro 
regionální rozvoj. 
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V městském obvodu Ostrava-
-Jih proběhlo během prázd-
ninových měsíců nejvíce in-
vestičních akcí v objektech 
základních a mateřských škol. 
V tomto čísle Jižních listů při-
nášíme tradiční přehled o no-
vinkách, na které se mohou 
žáci těšit v nadcházejícím škol-
ním roce.
V ZŠ Chrjukinova přes prázd-
niny došlo k vymalování šaten 
u tělocvičny a na celou budo-
vu byl aplikován antigrafi to-
vý nátěr. „Rozšířili jsme také 
techniku, a to o tři interaktiv-
ní tabule a tři interaktivní da-
taprojektory,“ uvedla ředitelka 
Jana Mikošková. Interaktivní 
tabule instalovali i v ZŠ Mitu-
šova 16 a podle ředitele Marti-
na Paila proběhla také oprava 
sociálního zařízení. V průbě-
hu července proběhla generální 
rekonstrukce elektroinstalace 
v budově ZŠ Kosmonautů 13.
Finančně náročné a z důvo-
du zajištění bezpečného pro-
vozu nezbytné opravy mají za 
sebou v ZŠ MUDr. Lukášové. 
„Ve dvou pavilonech proběh-
la výměna nefunkčních čerpa-
del ústředního topení a v něko-
lika třídách na druhém stupni 
bylo vymalováno. Největší část 
fi nancí směřovala do budovy 
školní jídelny, kde byla v ku-
chyni opravena nádrž odlu-
čovače tuků a z důvodu ha-
varĳ ního stavu fasády tohoto 

objektu došlo k osekání a ná-
sledné opravě zdiva u zadní-
ho i předního vstupu do bu-
dovy,“ vyjmenovala ředitelka 
Petra Kalousková. V ZŠ Kle-
gova byla vyměně-
na podlahová kry-
tina v ICT učebně 
a byly provedeny 
drobné malířské 
a natěračské prá-
ce v budovách ško-
ly. ZŠ Březinova 
má za sebou výmě-
nu oken, malování 
kuchyně a úpravu šaten 
a suterénu v budově A.
„Výměna oken v pavilonu dru-
hého stupně, rozsáhlá opra-
va zabezpečovacího zařízení 
v rámci celého třípavilonové-
ho objektu, výstavba školních 
dílen a enviromentální učeb-
ny, vybudování nové jazykové 
učebny a kažodoroční rozsáhlé 
malování,“ popsala prázdnino-
vé investice většího rozsahu na 
ZŠ F. Formana ředitelka školy 
Ivona Klímová. V ZŠ Provaz-
nická běhěm prázdnin proběh-
la rekonstrukce cvičné kuchyň-
ky z bývalého bytu školníka. 
„Dále došlo k nástřiku radiáto-
rů v celé škole, výmalbě tříd, jí-
delny a kuchyně,“ doplnila ře-
ditelka Libuše Přikrylová. 
V ZŠ B. Dvorského lze z vel-
kých oprav uvést opravu stře-
chy jednoho z pavilonů, sprch 
u sportovní haly z důvodu 

INZERCE

INZERCE

Ve školách bylo rušno i o prázdninách
špatné izolace a průsaku vody 
do nižšího patra, z hygienic-
kých důvodů nutnou opravu 
WC, malování deseti tříd na 
druhém stupni a malování 

školní jídelny. V ZŠ A. 
Kučery došlo k rekon-
strukci WC v jednom 
z pavilonů, výmě-
ně pískových fi ltrů 
v bazénu, malování 
pavilonu a tělocvič-
ny a předláždění boč-

ních vchodů do školy. 
V ZŠ Krestova proběh-

la během srpna oprava čás-
ti střechy budovy. Tato škola se 
připravuje na celkovou revita-
lizaci. Malování, oprava soklů 
a výměna oken v tělocvičně 
a hlavní budově - to jsou no-
vinky na ZŠ Volgogradská.
„U nás proběhla výměna jed-

né větve vodovodního potru-
bí a s tím související výměna 
stropní krytiny za sádrokarton 
a výměna osvětlovacích těles. 
Dále pak první etapa zasíťování 
školy pomocí optických kabe-
lů,“ hlásí ředitel ZŠ Jugoslávská 
Petr Opletal. Ředitel ZŠ V. Ko-
šaře Vladimír Durčák z největ-
ších prázdninových investic 
jmenoval generální opravu ko-
mínových průduchů ve školní 
kuchyni, rekonstrukci rozvodů 
elektroinstalace v počítačových 
učebnách a také dřevěného ob-
ložení stěn v tělocvičně. Čtyři 
vchodové dveře vyměnili v ZŠ 
Mitušova 8, kde byla dále vy-
budována nová třída pro  školní 
družinu a rekonstruována pod-
laha ve školních dílnách. 

(Pokračování na straně 10)

KOMPLEXNÍ OCHRANA PŘED ŠKŮDCI

www.derek.cz

  hubení hlodavců, štěnic, švábů, blech, 
mravenců, vos a sršní 

  ochrana budov proti holubům
  sanace dřevěných konstrukcí napadených 

dřevomorkou, červotočem či tesaříkem
  vyklízení půd, sklepů 

a bytů

mm čiči ttesesařaříkíkemem

603440970
deratizace@derek.cz

603418923
info@derek.cz

SC-311003/5SC-311093/2
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

FYZIOTERAPIEFYZIOTERAPIE
VĚRA BARACSKAIOVÁ
POLIKLINIKA TERAPEUT
OSTRAVA-VÝŠKOVICE
LUMÍROVA 2 (tram č.2 a 7, bus č. 41, parking )

Tel.: 775 116 120

KOMPLEXNÍ REHABILITACE HLAVNĚ PÁTEŘE
(parafín, masáže, akupunktura, cvičení)

PREVENCE A TERAPIE CIVILIZAČNÍCH CHOROB 
PŘÍRODNÍMI POSTUPY

ANTIAGING PROGRAM

Festival se koná pod záštitou náměstkyně primátora
Ing. Simony Piperkové

Nizozemsko  Izrael  Francie  
Německo  Polsko  Slovinsko  
Bělorusko  Litva  Ukrajina  
Slovensko  Norsko  USA 
Česko  

www.dlo-ostrava.cz

INZERCE

Městský obvod Ostrava-Jih, oddělení škol-
ství a kultury připravuje vyhodnocení 
a ocenění úspěchů občanů, dětí i mláde-
že v zájmových aktivitách a činnostech, 
a to v kategoriích úspěchy dětí a mládeže 
v zájmových aktivitách a sportu a pracov-

níci s dětmi a mládeží. Písemné návrhy na 
ocenění, prosím, zasílejte na adresu Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih, oddělení 
školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-
-Hrabůvka nebo na e-mail jarmila.olsov-
ska@ovajih.cz v termínu do 30. září 2011. 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení 
navrhované osoby, její bydliště, rozsah její 
činnosti a důvody podání návrhu. Z návr-
hů budou vybráni nejúspěšnější, kterým 
na konci roku předá ocenění starosta obvo-
du Karel Sibinský. (kut)

Obvod také letos ocení úspěchy v zájmových aktivitách a činnostech

V ZŠ Šeříková proběhla výměna vodorov-
ných rozvodů studené a teplé vody a vý-
měna ventilů topení za termoregulační. 
Výměnu osvětlení ve zbývajících prosto-
rách školy (kabinety vyučujících, sborov-
na a chodby školy) hlásí ZŠ V Zálomu, 
kde se rovněž intenzivně pracovalo na zří-
zení počítačové učebny a dalšího vybavení 
interaktivní technikou v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost - Zlepšení podmínek pro vzdě-
lávání na ZŠ. 

Koncem srpna skončí generální oprava 
sociálního zařízení ve 3. patře budovy ZŠ 
Kosmonautů 15 v celkové hodnotě téměř 
330 tisíc korun. Stavební úpravy proběh-
ly v budově školní družiny a jídelny, kon-
krétně kompletní výměna oken a vstup-
ních dveří, zateplení fasády a oprava 
střechy. Tuto akci fi nancoval částkou bez-
mála pět miliónů korun Městský obvod 
Ostrava-Jih. Škola se podílela na úpra-
vě interiéru, vymalování učeben, kuchy-
ně a jídelny a dovybavení některých uče-
ben a kabinetu. „Novinkou v následujícím 
školním roce bude nový elektronický sys-

tém školní jídelny, který umožní strávní-
kům výběr ze dvou druhů jídel objedná-
ním přes internet a bezhotovostní placení 
stravného,“ vysvětlil ředitel školy Marek 
Pabjan.
V ZŠ Srbská proběhly dvě větší akce. 
„Byla opravena velká část střechy hlavní 
budovy a v budově školní družiny byla vy-
měněna podlahová krytina ve školní jídel-
ně a na chodbách školní družiny,“ přiblížil 
ředitel Svatopluk Ambroz. 
V ZŠ Horymírova se během prázdnin ma-
lovalo a opravovaly se podlahové krytiny.
 Michael Kutt y

Ve školách bylo rušno i o prázdninách
(Pokračování ze strany 9)

SC-311088/1 SC-311092/3
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1. JUDO CLUB Baník Ostrava otevře od září 
v našem obvodu další středisko.  

Kromě tělocvičny bývalé ZŠ Mjr. Nová-
ka se bude trénovat také v Zábřehu na ZŠ 
Kosmonautů 15.  
V letošním roce zaznamenává klub své nej-
úspěšnější období. Dorostenecké družstvo, 
které vloni po sedmnácti letech vybojovalo 
medaili, když obsadilo celkové třetí místo, 
se i letos probojovalo mezi šest nejlepších 
týmů, s nimiž se na podzim utká v dvou-

kolovém turnaji každý s každým o celkové 
umístění v letošním ročníku. Jeho ambice 
nejsou ani letos o nic menší než vybojovat 
si některou z medailí. Družstvo mužů ná-
sledovalo úspěch dorostenců a v extralize 
se také probojovalo mezi šest nejlepších, 
což bylo velkým překvapením a po loň-
ském úspěšném sedmém místě je to nyní 
jeho další velký úspěch. V soutěžích jed-
notlivců lze vyzdvihnout účast dorostence 
Františka Šmehlíka na ME a jeho stříbrnou 
medaili na turnaji EP ve španělské Fuengi-

loře, bronzovou medaili staršího žáka Ja-
kuba Krále na turnaji SP v maďarském Gy-
öru a zlatou a stříbrnou medaili z letošního 
mistrovství ČR, které získaly Jitka Langha-
mmerová a Hana Šalamounová. 
V průběhu září bude probíhat nábor dětí 
do obou tréninkových středisek, informa-
ce zájemci najdou na webových stránkách 
www.1jcbo.cz, dále v tělocvičně býva-
lé ZŠ Mjr. Nováka na tel. čísle 603 850 937 
a v budově ZŠ Kosmonautů 15 na tel. čísle 
602 540 803.  (d)

Judisté mohou trénovat i v tělocvičně ZŠ Kosmonautů 15

INZERCE

Chcete, aby se vaše dítě nenudilo, chodilo do kroužku 
nebo sportovalo, ale nevíte, co by ho doopravdy bavilo? 
Neznáte nabídku volnočasových aktivit v Ostravě? 
Máme pro vás řešení! Přijďte ve dnech 3. a 4. září od 10 
do 18 hodin do ostravského Avion Shopping Parku, 
kde proběhne již třetí ročník jedinečného veletrhu 
zájmových kroužků, v rámci něhož po oba dny 
proběhne i autogramiáda fotbalistů Baníku Ostrava! 
Představí se zde desítky organizací, dětských klubů, ať 
již sportovních, technických, výtvarných, vzdělávacích, 
tanečních nebo jiných. Na vlastní oči uvidíte, co vše 
by mohly vaše děti jednou umět. Neváhejte a využijte 
této jedinečné příležitosti vybrat si z vůbec nejširší 
nabídky volnočasových aktivit v Ostravě pod jednou 
střechou! Přijďte do Avionu, kde zároveň v mnoha 
prodejnách probíhají jedinečné slevové akce na školní 
potřeby a oblečení!

„Účelem zmíněného originálního a zcela výjimečného 

veletrhu je představit lidem, respektive hlavně rodičům 
a dětem, komplexní nabídku volnočasových aktivit 
pro děti i dospělé v našem městě,“ vysvětluje Kateřina 
Ježková, ředitelka Avion Shopping Parku, a dodává, 
že všichni přihlášení „vystavovatelé“ mohou své 
kluby a organizace prezentovat zcela bezplatně. 
Ostravský Avion chce prostě dětem co nejvíce 
zpříjemnit a zjednodušit začátek školního roku! „Proto 
jsme se rozhodli soustředit v Avionu co nejvíce aktivit 
týkajících se nejen školy, ale i mimoškolních aktivit. 
Jednou ze zajímavostí je například i právě probíhající 
netradiční a opravdu zajímavá multimediální výstava 
TOP SECRET, kterou jen za prvních 14 dnů konání 
navštívilo téměř 800 lidí! Výstava zcela neformální 
a velice hravou formou seznamuje návštěvníky našeho 
centra s novými pohledy na kriminalistické a špionážní 
metody,“ zve k návštěvě výstavy, jež potrvá jen do konce 
října letošního roku, ředitelka Avion Shopping Parku.

V Avionu uvidíte V Avionu uvidíte 

například zástupce:například zástupce:

•  Florbalového klubu FBC 
Remedicum Ostrava,

•  Hokejové přípravky HC 
VÍTKOVICE STEEL,

•  Sportovní gymnastky TJ Sokol 
Moravská Ostrava,

•  Tanečních klubů Akcent, 
Didedance, Trend a Mládí,

•  Jazykových škol Slůně, 
Teburg, Pingu´s English 
School, Cloverleaf language 
school, 

•  Střediska volného času 
Korunka a Střediska volného 
času Ostrčilova,

•  Sportovních  oddílů bojových 
sportů a další.

Nakupte oblečení, školní potřeby a přihlaste své dítě do zájmového kroužku. 

To vše v jeden den a na jednom místě! Kde? V Avionu!

Největší veletrh zájmových kroužků!

Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje hu-
manitární sbírku s názvem Nepotřebné věci potřebným lidem. 
Uskuteční se v pondělí 5. září od 9 do 18 hodin v prostorách vjez-
du do areálu nákladního nádraží ČD Cargo na křižovatce ulic Ma-
riánskohorská a Cihelní. Občané mohou odevzdávat letní a zimní 
oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, ne odřezky a zbytky lá-
tek), domácí potřeby, bílé i černé nádobí, nepoškozené skleničky, 
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou 
obuv svázanou v páru, dětské hračky (stavebnice, panenky, plyšá-

ci atd.). Vybírány naopak nemohou být ledničky, televize, počítače 
a jiná elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské 
kočárky, znečištěný a vlhký textil. 
Materiál bude v Diakonii Broumov tříděn lidmi z azylových domů 
a dále využit pro potřebné lidi a při průmyslovém zpracování. 
Věci by měly být zabalené do igelitových pytlů nebo tašek, aby 
se transportem ve vagónech nepoškodily. Přepravu humanitární-
ho materiálu zajišťuje ČD Cargo. Více informací lze najít na webo-
vých stránkách www.ostrava.charita.cz a www.diakoniebroumov.
org nebo na tel. číslech 596 783 011 nebo 731 625 853.  (d)

Humanitární sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Z pokladnice komerční grafi ky
Archiv města Ostravy chystá v září ve 
vestibulu Radnice města Ostravy tradič-
ní výstavu, která je pod názvem Firemní 
záhlaví tentokrát věnována pokladům ko-

merční grafi ky. Její obsah asi nejlépe cha-
rakterizuje slogan Firmu nejlíp představí 
– dopisnice, záhlaví. Na výstavě budou 
prezentovaná drobná komerční grafi cká 
dílka, která byla zhotovena na zakázku od 

konce 19. století do čtyřicátých let 20. sto-
letí. Výstava ve vestibulu Radnice města 
Ostravy bude veřejnosti volně přístupná 
od 5. do 30. září v pracovní dny od 8 do 19 
a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Krátce

SC-301724/4
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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ 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, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz

 Výstavy
HEDVÁBNÉ PŘÍBĚHY – Eva Vontorová a Irena 
Egertová – výstava obrazů. 6. 9. v 17 hodin – vernisáž.

 Společenská zábava
  4., 11., 18. a 25. 9. v 17 h TANEČNÍ VEČERY pro pří-
znivce společenského tance se skupinou DOMINO, 
předprodej KD K-TRIO.
14. 9. v 17.30 h přednáška MÁTE BOLESTI V ZÁ-
DECH? RNDr. Renata Vlachová přednáší o metodě 
MUDr. R. Smíška /SM systém – stabilita a mobilita 
páteře/. Předprodej KD K-TRIO.
19. 9. v 17.30 h POHYBEM KE ZDRAVÍ A RA-
DOSTI Setkání s Pavlou Sýkorovou, zkušenou 
masérkou a terapeutkou, při kterém se dozvíte něco 
o své pohybové soustavě, zjistíte jak ji lépe používat 
a trochu ji procvičíte. Předprodej KD K-TRIO.
21. 9. v 17.00 h DYNAMIKA VZTAHU beseda se 
zkušeným terapeutem D. Červenkou je určena všem, 
kteří hledají praktickou životní pomoc, jak vytvořit 
harmonický vztah. Pomůže pochopit jeho dynamiku 
i způsob, jak vztah rozvíjet. Součástí besedy jsou 
praktické ukázky různých technik pomáhající při ře-
šení vztahových situací. Předprodej KD K-TRIO.
22. 9. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ před-
nášky Mgr. Zuzany Ondruchové pomáhají najít cestu 
ke zdraví a duchovnímu růstu, odhalují souvislosti 
a příčiny a vedou k pochopení smyslu života. Před-
prodej KD K-TRIO.
24. 9. od 9.00–17.00 h OD TRADIC K ŘEMES-
LŮM sportovně relaxační sobotní výlet za pozná-
ním a upevněním zdravotní a fyzické kondice s návš-
těvou pohankového mlýna a prohlídkou Štramberku. 
Nutná rezervace předem. Informace a předprodej 
KD-KTRIO. 
26. 9. v 17.30 h KRÁSNÁ a ŠIK rady, tipy a triky pro 
získání přirozené krásy a šarmu, přednáší Adriana 
Bulová.  Předprodej KD K-TRIO.
27.–28. 9. od 14 h SVATOVÁCLAVSKÉ SLAV-
NOSTI PIVA – degustační přehlídka minipivovarů, 
ACOUSTIC IRSCH, EWA FARNA s kapelou, Revival 
Team, SG (SJETÝ GUMY) ČESKÉ SRDCE, VYPSANÁ 
FIXA, doprovodný program, vstup zdarma – Zámek 
Zábřeh Ostrava.
Připravujeme:
  6. 10. v 10 h CLAIRE MICHAEL QUARTET jazzový 
koncert
19. 10. v 19 h VZÁCNÉ SETKÁNÍ HONZY A FRAN-
TIŠKA NEDVĚDA – koncert v kině Luna, předpro-
dej KD K-TRIO, Kino LUNA, OIS

 Dětem
25. 9. v 10 h O PEJSKOVI a KOČIČCE – loutkohe-
recká pohádka pro nejmenší
předprodej KD K-TRIO

 Komorní klub
22. 9. v 18 h KAMČATKA – expedice do ráje i pekla, 
cestopisný komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka. 
Předprodej KD K-TRIO, v den akce na místě od 17.30 h

 WELLNESS & FITNESS
  1.–23. 9. probíhá zápis do POHYBOVÝCH, TA-
NEČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ. Po-
drobné informace a rezervace na www.kzoj.cz, nebo 
na recepci KD K-TRIO.
14. 9. v 18.00–20.00 h – ukázková hodina nového cvi-
čebního programu PORT DE BRAS – PILATES.  
Nový originální cvičební program, který vznikl spo-
jením prvků moderního tance, baletu a strečinku 
s principy silového a balančního tréninku. Port De 
Bras, neboli tanec pro všechny je plynulá sestava 

cviků, které harmonicky posilují a protahují svaly ce-
lého těla. Předprodej KD K-TRIO.
19. 9. v 20.00–21.00 h ukázková hodina nového ta-
nečního stylu FLIRT DANCE. Spojíte svůdný tanec 
s účinným tvarováním postavy, při kterém se naučíte 
základy latinskoamerických a orientálních tanců. Po-
silovací a protahovací techniky formující celou po-
stavu. Předprodej KD K-TRIO.

 Tipy na víkend
24. 9. od 9.00–17.00 hodin OD TRADIC K ŘE-
MESLŮM sportovně relaxační sobotní výlet za po-
znáním a upevněním zdravotní a fyzické kon-
dice s návštěvou pohankového mlýna a prohlídkou 
Štramberku. Nutná rezervace předem. Informace 
a předprodej KD K-TRIO. 

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 re-
zervace je 48 hodin od zadání. Rezervované vstu-
penky je nutno vyzvednout nejpozději do doby plat-
nosti uvedené v Konečné rekapitulaci, 15 minut před 
začátkem představení jsou automaticky uvolňovány 
k dalšímu prodeji.
Od čtvrtka 1. 9. do středy 7. 9. v 15.00 h: AUTA 2  
(Cars 2, USA 2011, bez 3D brýlí). Tentokrát s našimi 
animovanými čtyřkolovými hrdiny  ve velkém špi-
ónském dobrodružství procestujeme celý svět. České 
znění, 110 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 1. 9. do neděle 4. 9. v 17. 00 h: KOVBO-
JOVÉ a VETŘELCI (Cowboys & Aliens, USA 2011).  
Akční scifi , ve kterém se mísí klasické westernové 
prostředí s útokem mimozemšťanů. České znění, ml. 
přístupný, 118 minut. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 1. 9. do úterý 6. 9. v 19.30 hodin 
a od čtvrtka 8. 9. do pátku 9. 9. v 17.00 h: MUŽI 
V NADĚJI (ČR 2011). Komedie o tom, že manžel-
ství potřebuje ke štěstí  trochu nevěry. V hlavních ro-
lích Simona Stašová, Jiří Macháček, Bolek Polívka aj. 
Od 12 let, 115 minut. Vstupné 135 Kč.
Od pondělí 5. 9. do úterý 6. 9. v 17.00 h: JANA EY-
ROVÁ (Jane Eyre, USA 2011). Hrdinka, která nepře-
stává inspirovat generace čtenářů a diváků po celém 
světě, v novém fi lmovém zpracování. České titulky, 
od 12 let, 120 minut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – 
vstupné 60 Kč.
Středa 7. 9. v 17.30 h: MARKETA LAZAROVÁ. Fil-
mová událost – nejvýznamnější fi lm v historii české 
kinematografi e uvádíme v předpremiéře jeho digi-
tálně restaurovanou verzi! Historické drama nato-
čené režisérem Františkem Vláčilem v roce 1967 po-
dle stejnojmenné knihy Vladislava Vančury. Film 
zachycuje období středověku na statku loupeživého 
zemana. V hlavních rolích Magda Vášáryová, Josef 
Kemr, František Velecký, Jaroslav Moučka aj. 162 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
11. 9. 2011 
VÝROČNÍ NEDĚLE – KINO LUNA 1970–2011
FILMY, KTERÉ MÁTE RÁDI, ZA 41 KČ!
10.00 h: KUNG FU PANDA 2, 12.30 h: PAN POPPER 
a JEHO TUČŇÁCI, 15.00 h: HARRY POTTER a RE-
LIKVIE SMRTI – 2. ČÁST, 17.30 h: LIDICE, 20.00 h: 
PAŘBA V BANGKOKU.
Zakoupením vstupenky na fi lmová představení 
s datem 11. 9. 2011 získáváte odečet 41,- Kč z va-
šeho účtu na jakékoliv jídlo autentické italské ku-
chyně  „PELLEGRINO  RISTORANTE „ v Ostravě 
– Zábřehu, Čujkovova 11.
„Vážení návštěvníci, za vaši celoroční přízeň si za-
sloužíte něco výjimečného…“
Od čtvrtka 8. 9. do úterý 13. 9. (mimo 10. 9. a 11. 9.) 
v 19.30 h : KŮŽE, KTEROU NOSÍM (La piel que ha-
bito, Španělsko 2011). PREMIÉRA. Nejnovější drama 
Pedra Almodóvara s Antoniem Banderasem v hlavní 
roli. České titulky, ml. nepřístupný, 118 minut. 
Vstupné 90 Kč.

Od pondělí 12. 9. do úterý 13. 9. v 17.00 h: INTIMNÍ 
PAST (The Resident, USA 2011). Každý rok se mili-
óny nezadaných žen přestěhují do neznámého bytu 
a ani si nedělají starosti s výměnou zámku na dve-
řích.  České titulky, ml. nepřístupný, drama / 91 mi-
nut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 14. 9. v 17.30 h: Klub fi lmového umění. 
STROM ŽIVOTA. (The Tree of Life, USA 2011). 
Hvězdně obsazený snímek je poctou životu, přírodě 
a světu kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfo-
nie. Režie Terrence Malick. České titulky, od 12 let, 
138 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 15. 9. do neděle 18. 9. v 17.00 hodin, 
od pondělí 19. 9. do středy 28. 9. (mimo 24. 9.) v 15.30 
h: SAXÁNA a LEXIKON KOUZEL (ČR 2011). PRE-
MIÉRA. Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím 
si hraješ. Rodinná komedie režiséra Václava Vorlíčka 
s Petrou Černockou, Janem Hrušínským, Helenou 
Nováčkovou, Jiřinou Bohdalovou v hlavních rolích. 
Ml. přístupný, 90 minut. Premiérové vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 15. 9. do neděle 18. 9. v 19.30 h: NEBOJTE 
SE TMY (Don´t Be Afraid of Dark, USA 2011). PRE-
MIÉRA. Nový horor Guillerma del Tora s Katie Hol-
mes a malou Bailee Madison (Bratři). České titulky, 
ml. nepřístupný, 99 minut. Vstupné 90 Kč.
Sobota 17. 9. a neděle 18. 9. v 15.00 h : AUTOPO-
HÁDKY (ČR 2011). Animovaný povídkový fi lm na-
točený na motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka. 
75 minut. Vstupné 75 Kč. 
Od pondělí 19. 9. do úterý 20. 9. v 17.00 h: MELAN-
CHOLIA (Melancholia, Dánsko / Švédsko / Francie  
2011). Úspěšný fi lm režiséra Larse von Triera vypráví 
uhrančivý příběh dvou sester. České titulky, od 12 
let, drama / 130 minut. Vstupné 75 Kč. Levné pondělí 
– vstupné 60 Kč.
Od pondělí 19. 9. do pátku 23. 9. v 19.45 h: NE-
ZVRATNÝ OSUD 5 3D (Final Destination 5, USA 
2011, 3D brýle)). PREMIÉRA. Páté pokračování 
úspěšné série, ve které hlavní hrdina vidí v duchu 
katastrofu, ke které má dojít, a pár osob před ní za-
chránit. Smrt si ovšem přichází vybrat svoji daň do-
datečně. České titulky, ml. nepřístupný. Premiérové 
vstupné 130 Kč.
Středa 21. 9. v 17.30 h: Klub fi lmového umění. LA-
DIČ PIAN ZEMĚTŘESENÍ ( The Piano Tuner of 
Earthquakes, VB / Německo / Francie 2005). Neprav-
děpodobný zážitek z ostrova snů v tradici velkého 
dědictví surrealismu. Režie Stephen a Timothy Quay. 
České titulky, drama / 99 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 22. 9. do neděle  25. 9. (mimo 24. 9.) 
v 17.30 h: COLOMBIANA (Colombiana, USA 2011). 
PREMIÉRA. Jako dítě byla přítomna vraždě svých 
rodičů v Bogotě, nyní se z ní stává chladnokrevný 
vrah. České titulky, od 12 let, akční drama / 107 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
Od pondělí 26. 9. do úterý 27. 9. v 17.30 h: ZROZENÍ 
PLANETY OPIC (Rise of the Planet of the Apes, USA 
2011). Každý, kdo viděl legendární snímek Planeta 
opic, si nejspíš kladl otázku, jak k situaci, kdy Zemi 
ovládli mluvící primáti, došlo. Nyní dostáváme fi l-
movou odpověď. České znění, ml. přístupný, dob-
rodružný.  Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 
60 Kč.
3. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL OST-
RAVA KAMERA OKO 
– zajímavé novinky, dokumentární a umělecké 
fi lmy v sekci 3D fi lmy
Sobota 24. 9. v 17.00 h: ŠPATNEJ POLDA (Bad Lieu-
tenant: Port of Call New Orleans, USA 2009). V hlav-
ních rolích Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer 
aj. Režie Werner Herzog. Kamera Peter Zeitlinger. 
České titulky, od 12 let, kriminální thriller / 122 mi-
nut. Vstupné 50 Kč.  
Sobota 24. 9. a pátek 30. 9. v 19.30 h: JESKYNĚ ZA-
POMENUTÝCH SNŮ 3D (Cave of Forgott en Dre-
ams, Kanada / USA / Francie / Německo / VB, 3D 
brýle). Režisér Werner Herzog získal exkluzívní po-
volení natočit dokument uvnitř přísně střežené jes-
kyně Chauvet v jižní Francii, která byla objevena 
v roce 1994. Kamera  Peter Zeitlinger. 90 minut. 
Vstupné 100 Kč.
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Neděle 25. 9. a pondělí 26. 9. v 19.30 h: HEART 
BEAT 3D (ČR 2010, 3D brýle). Hlavní roli v surreali-
stické trojrozměrné abstrakci vytvořil Jan Budař. Re-
žie Jan Němec, kamera Jiří Maxa, hudební doprovod 
MIDI LIDI (Český lev za hudbu k fi lmu Protektor), 
výtvarník Michael Ritt stein (V žáru královské lásky). 
Od 12 let, 65 minut. Vstupné 100 Kč.
Úterý 27. 9. a čtvrtek 29. 9. v 19.30 h: PINA 3D (Pina, 
Německo / Francie / USA / 2011, 3D brýle). Režisér 
Wim Wenders natočil fi lm o přední německé choreo-
grafce Pině Bausch, která zásadním způsobem ovliv-
nila tanec a divadlo poslední třetiny 20. století. České 
titulky, ml. přístupný, 100 minut. Vstupné 130 Kč.
Středa 28. 9. v 17.30 h: Klub fi lmového umění. TA-
XIKÁŘ (Taxi Driver, USA 1976). Exkluzívní uvedení 
fi lmu režiséra Martina Scorseseho, který byl u příle-
žitosti 35. výročí vzniku fi lmu fi rmou Sony digitálně 
restaurován. V hlavních rolích Robert De Niro, Jo-
die Foster, Harvey Keitel aj. České titulky, ml. nepří-
stupný, 113 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 29. 9. do neděle 2. 10. v 16.30 h: TRANS-
FORMERS  (Transformers: The Dark Side of Moon, 
USA 2011, bez 3D brýlí). Mimozemští roboti, masko-
vaní za pozemská auta ve třetím díle úspěšné ságy. 
České znění, ml. přístupný, akční / sci-fi , 154 minut. 
Vstupné 80 Kč.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555 
e-mail: info@dk-akord.cz , www.dk-akord.cz

 Divadla
23. 9. v 17.00 hodin  Květa Fialová v pořadu Dámy, 
na kafíčko. Vynikající herečka plná energie v moud-
rém vyprávění o životě a vzpomínkách na kolegy 
a všechny milé lidi kolem.
Klubový pořad Vlaďky Dohnalové se zajímavými 
hosty v nové sezóně pokračuje.
29. 9. v 19.00 hodin  Marc Camolett i: A do pyžam! 
Hrají: J. LANGMAJTER, D. SUCHAŘÍPA, 
K. BROŽOVÁ, K. HRACHOVCOVÁ/N. 
BOUDOVÁ a další.
Připravujeme:
  6. 10. Radůza
12. 10. Jakub a jeho pán, hrají K.  Heřmánek, J. Barto-
ška, J. Carda, V. Freimanová 
13. 10. Irena Budweiserová
26. 10. Každý den šťastný  den! Hrají: B. Hrzánová, 
L. Jeník, H. Lapčíková, Z. Kalina.

 Koncerty
10. 9. od 15:00 hodin Festival FAJN FEST – společně 
vystoupí Dash, The Posit, Pomau z Polska a Ban-
daband, Wishlist, Tracy Donowan  na náměstí SNP 
v Ostravě- Zábřehu, vstup zdarma.
Pořádá Dům kultury Akord  v Ostravě-Zábřehu.  
Projekt Fajn fest CZ-PL  je spolufi nancován Evrop-
skou unií z prostředků Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj a statutárním městem Ostrava!!!
Připravujeme: 6. 10. Radůza, 13. 10. Irena Budweise-
rová v rámci cyklu Sólo pro dámu!!!
20. 10. Jakub Smolík

 Společenská zábava 
16. 9. od 14.00 hodin VINOBRANÍ – pod patro-
nací starosty městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. 
Karla Sibinského. Program: dechový orchestr mla-
dých z Jistebníku, ŠAJTAR, FrG, Petr  Kolár, Filip M,  
folklorní soubory Grúnik, Holúbek, Ševčík, divadelní 
soubor Nahodile, jarmark, burčák a víno z jižní Mo-
ravy, atrakce a hry pro děti – např. Knofl íkův svět, 
RUDA z Ostravy provází odpolednem na náměstí 
SNP v Ostravě-Zábřehu.

 Klub
2. 9.  v 15.00 hodin   Dočesná – to je oslava chmele. 
Když je chmel sklizen, je třeba slavit! Na čepu piva 
z malých a středních českých pivovarů, v čele s ost-
ravským Qáskem. K tanci, poslechu a hlavně k pivu 

hraje Ostband. Ukončení festivalu v Letní zahradě, 
vstup zdarma.
6. 9.  v 15.00 hodin Senior klub  v Akordu. Diashow 
Indie – R. Moskalová. Soutěž o nejlepší moučník 
s ovocem. K tanci a poslechu hraje PETE SAX.Vstup 
zdarma.
14. 9. v  10.00 hodin  Aktivní senior Fyzioterapie – 
využíváme vlastní energii, seznamte se s cvičením 
Čchi – Kung. Lektor Mgr. Marian Volanský. Vstup 
zdarma.
23. 9.  v 17.00  hodin Květa Fialová v pořadu Dámy, 
na kafíčko. Vynikající herečka plná energie v moud-
rém vyprávění o životě a vzpomínkách na kolegy 
a všechny milé lidi kolem.
Klubový pořad Vlaďky Dohnalové se zajímavými 
hosty v nové sezóně pokračuje.
27. 9. v  10.00 hodin  Jak se vyhnout podvodníkům 
– radí M. Reichelová, koordinační centrum Sdružení 
obrany spotřebitele Moravskoslezského kraje.

 Dětem
21. 9. v 10.00 hodin Svět podle Fagi (Fagin Faceboo-
kový kabaret/, pro žáky 7.-9. tříd v rámci festivalu 
Spectaculo Interesse ve spolupráci s Divadlem loutek 
Ostrava, vstup zdarma.
25. 9. v 10.00 hodin Malované zpívánky – pohádku 
s písničkami uvádí Divadélko Smíšek.
Připravujeme: 16. 10. Není  drak jako drak

 Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla mysli. 
Nevyčerpává, dodává energií (pondělí večer a středa 
dopoledne). 
Orientální tanec- škola Elahe V. Gazdové
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie (středa). 
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlepšení 
zdravotního a duševního stavu (čtvrtek).
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rovno-
váhu organismu (úterý). 
Stepování – tanec pro mládež i dospělé (čtvrtek).
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a další latinsko americké tance – dokáže  uvol-
nit a zároveň posílit.
Latinsko americké tance s prvky zumby – 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 výkon-
nosti a zlepšení zdravotního stavu (pátek).
Street dance – získává stále více příznivců.

 Pro děti
Barevné cvičení pro děti 4-6 let – rozvíjí koordinaci 
pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie (úterý). 
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční po-
hyb v klasických i folklorních tancích (úterý).
Taneční soubor Dětičky – pro děti 4-9 let. Navazuje 
na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit i zpí-
vat (pondělí).
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické cvičení 
vhodné pro tuto věkovou skupinu (pondělí).
Stepování – tanec. Základy stepování pro  mládež 
od 12 let (čtvrtek).
Taneční soubor Koťata – děti 3-4 let – děti si budou 
hrát, zpívat i tančit. Vše bude formou hry, předpo-
klad je, že děti vydrží bez rodičů (pondělí). 
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti 
od 3-4 let (středa) . 

 Vzdělávání
Jazykové kurzy – Španělština, Angličtina, Francouz-
ština

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

Připravované akce:
Zápis do kroužků
1.–30. 9. – Po celý měsíc bude probíhat zápis 
do kroužků a kurzů nabízených SVČ Ostrava–Zá-
břeh a jeho pobočkou na Dubině. Podrobné infor-
mace o nabídce, termínech a ceně naleznete na www.
svczabreh.cz
Ostravské záření
2. 9. – Přehlídka zájmové a volnočasové činnosti SVČ 
pobočka Dubina. Hravé a zábavné odpoledne pro 
všechny rodiče s dětmi a pro všechny, kteří chtějí ak-
tivně trávit svůj volný čas, od 14:00 do 18:00 hodin, 
vstup zdarma.
Veletrh zájmové činnosti v AVIONU
3.–4. 9. – Přehlídka zájmové a volnočasové činnosti 
SVČ na veletrhu v AVION Sihoping parku. Hravé 
a zábavné odpoledne pro všechny rodiče s dětmi 
a pro všechny, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný 
čas, vstup zdarma.
Velký turnaj v hokejbalu a jiných míčových hrách
6. 9. – Sportovní odpoledne plné turnajů a soutěží 
v míčových hrách a hokejbale. SVČ Ostrava–Zábřeh, 
v úterý od 15:00 do 18:00, vstup zdarma.
Slavnostní otevření víceúčelového sportovního are-
álu SVČ
8. 9. – Slavnostní zahájení provozu víceúčelového 
sportovněrekreačního areálu SVČ s bohatým progra-
mem. Zahrada SVČ Ostrava–Zábřeh, od 14 hodin, 
vstup zdarma
Svět médií
8. 9. – Den otevřených dveří a zahájení provozu nové 
počítačové a multimediální učebny. SVČ Ostrava-Zá-
břeh, od 14 hodin, vstup zdarma
Tvořivá sobota
10. 9. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných tech-
nik. Batika, keramika, smaltování, ketlování, malo-
vání na hedvábí, linoryt, Tiff any technika, drátko-
vání, malování na sklo a další techniky. Pro veřejnost 
od 10 do 15 hodin. Cena 250,- za dílnu.
Týden otevřených dveří  
12.–16. 9. – Nabídka zájmových kroužků nabízených 
SVČ s ukázkou náplně a prostorů SVČ. Denně od 14 
do 17 hodin, vstup zdarma
Běh naděje v Zábřehu 
23. 9. – Charitativní sportovní akce na podporu boje 
proti rakovině s bohatým doprovodným programem, 
Bělský les (u areálu Aquaparku), od 9 do 12 hodin
Běh naděje na Dubině 
30. 9. – Charitativní sportovní akce na podporu boje 
proti rakovině s bohatým doprovodným programem, 
dopoledne program a divadlo pro děti z MŠ a rodiče 
s dětmi, Zahrada pobočky SVČ Ostrava - Dubina, od-
poledně start před obchodním domem Albert na Du-
bině, od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
 www.arena-vitkovice.cz
  8. 9. v 17:00 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC HA-
VÍŘOV PANTHERS.  ČEZ ARÉNA
přípravné hokejové utkání
16. 9. v 17:30 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC EA-
TON PARDUBICE.  ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
20. 9. v 17:30 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC BEN-
ZINA LITVINOV.  ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
25. 9. v 17:00 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC VA-
GNERPLAST KLADN.  ČEZ ARÉNA 
utkání hokejové extraligy       
PŘPRAVUJEME:
15. 10. v 19:00 hod.  THE BEATLES NIGHT. ČEZ 
ARÉNA – Slavnostní koncert k 25 letům ČEZ ARÉNY.
Známé skladby The Beatles v podání Českého symfonic-
kého orchestru.
19. 11. v 19:00 hod.  MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FREE-
STYLE MOTOCROSSU.  ČEZ ARÉNA
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V Domově Čujkovova 
slavili kulaté výročí 

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-310874/4

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

Zdeňka Lindovská 98 let
Zuzana Prokopová 96 let
Milada Urbánková 90 let
Drahomíra Kubátová 90 let
František Kliment 90 let
Emilie Faxová 90 let
Bohumila Zoubková 85 let
Libuše Šuleřová 85 let
Nadějka Šíchová 85 let
Jan Strakoš 85 let
Marie Schoberová 85 let
Věra Schäferová 85 let
Helena Ježková 85 let
Marie Enenkelová 85 let
Vlasta Vašíčková 80 let

Alena Sováková 80 let
Ludmila Podešvová 80 let
Hana Pindurová 80 let
Marie Němcová 80 let
Adéla Marková 80 let
Hedvika Mamulová 80 let
Ernest Lukačovič 80 let
Július Ligač 80 let
Marie Krčmářová 80 let
Viktor Imrich 80 let
Libuše Gavendová 80 let
Raymond David 80 let
Anežka Čeganová  80 let
Ludmila Čapková 80 let
Marie Adámková 80 let

UZÁVĚRKA 

INZERCE 

DALŠÍHO 

ČÍSLA JE

15. 9. 2011

ZE ŽIVOTA SENIORŮ/AKTUÁLNĚ JIŽNÍ LISTY

Pan Josef se narodil v únoru 
roku 1936 v Uhlířově v okrese 
Opava jako druhý syn ze čtyř 
dětí. V patnácti letech nastoupil 
do učiliště Vítkovických železá-
ren, kde se vyučil zámečníkem. 
Pracoval jako mistr údržby zá-
vodu, při zaměstnání vystudo-
val večerní průmyslovou školu. 
V roce 1996 odešel do starobní-
ho důchodu. K zájmům pana 
Josefa patří četba, od dětství 
cvičil v Sokole, vedl cvičení 
žáků a mužů v TJ Vítkovice.
Paní Bedřiška se narodila 
v červnu roku 1942 v Dolních 
Životicích na Opavsku, pochá-
zí ze sedmi dětí. Od roku 1956 
působila v Ostroji Opava, kde 
se také vyučila v oboru sou-
stružnice kovů. Tam pracova-
la do roku 1962, kdy odešla na 

mateřskou dovolenou se sy-
nem Pavlem. Po roce přišel na 
svět ještě syn Milan a poté dce-
ra Věra. Paní Bedřiška se věno-
vala výchově dětí, v roce 1974 
nastoupila do Nové huti Ost-
rava jako soustružnice. Tomuto 
podniku zůstala věrná dvacet 
let až do důchodového věku. 
Ve volných chvílích ráda čte, 
luští křížovky, šĳ e a plete.
Manželé Prejdovi se radují ze 
šesti vnoučat Tomáše, Marti-
na, Kristýny, Ondřeje, Micha-
la a Barbory a dvou pravnoučat 
Elišky a Haničky. Vždy pro ně 
byla a je na prvním místě rodi-
na, dokud děti byly malé, jez-
dili s nimi na výlety po celém 
tehdejším Československu. Od 
roku 1965 bydlí v Ostravě-Ji-
hu, volný čas tráví na zahrád-

ce v Uhlířově.
Svou zlatou 
svatbu osla-
vili v sobotu 
30. července 
v obřadní síni 
ÚMOb Ostra-
va-Jih, jejich 
oddávajícím 
byl starosta 
Karel Sibin-
ský.

ZLATÁ SVATBA Josefa 
a Bedřišky Prejdových

Senioři sami sobě. Tak nějak by 
mohl být charakterizován pro-
gram zahradní slavnosti, kte-
rou Domov Čujkovova v Ostra-
vě-Zábřehu připravil koncem 
června k oslavě 40. výročí ote-
vření této rezidenční sociální 
služby. Během odpoledne, je-
hož se zúčastnila řada hostů 
v čele s náměstkem primátora 
města Ostravy Martinem Ště-
pánkem a starostou Ostravy-Ji-
hu Karlem Sibinským, vystou-
pili členové zdejšího pěveckého 
souboru Návraty, další obyva-

tel domova Lubomír Čejka slo-
žil k výročí báseň a překvape-
ní připravil v kroji oblečený 
Jan Gomola se zpěvem gorol-
ské písně. Senioři z kurzu ang-
ličtiny zazpívali za doprovodu 
akordeonu anglické písničky. 
Celé odpoledne hrála a zpíva-
la hudební skupina Albatros. 
V rámci oslav měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si zaříze-
ní, seznámit se s historickými 
fotografi emi a s výstavkou ruč-
ních prací uživatelů této sociál-
ní služby.  (d)

Volná místa v krytých stáních
V městském obvodu je pro řidiče automobilů k dispozici zhru-
ba sto volných míst v krytých garážových stáních. Nejvíce ne-
obsazených míst je na sídlišti Bělský Les v ulicích Vlasty Vla-
sákové a Bedřicha Václavka. Zájemci se mohou hlásit v sídle 
příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih na Pro-
vaznické ulici 62 u ing. Karkoškové (tel.: 599 505 632, e-mail: 
karkoskova.msoj@centrum.cz). K vyřízení je nutné vzít s sebou 
velký technický průkaz.  (kut)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc září:

10. 9. Mezinárodní basketbalový turnaj - mládež  
 SBŠ Ostrava, 9 - 21 hod.
11. 9. Mezinárodní basketbalový turnaj - mládež  
 SBŠ Ostrava, 8– 17 hod.
17. 9. Mistrovská utkání – florbal, muži
               1. SC Vítkovice, 16 – 20 hod.
24. 9. Mistrovská utkání – florbal, žáci, dorost
               1. SC Vítkovice, 9 – 18 hod.     
25. 9. Mistrovská utkání – florbal, žáci,dorost
              1. SC Vítkovice, 9 – 18 hod.     
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Paní Hana se narodila v červenci roku 1941 v Ostravě-Zábře-
hu, vyučila se dámskou krejčovou a pracovala v módní tvorbě 
až do odchodu do důchodu. Pan Jiří se narodil v srpnu roku 
1939 také v Ostravě-Zábřehu, vyučil se mechanikem měřících 
přístrojů a později dokončil vzdělání maturitou na elektro-
technické průmyslovce ve Vítkovicích. Poté pracoval v Nové 
huti Ostrava. 
Paní Hana se seznámila s panem Jiřím před jedenapadesáti 
lety na závěrečném večírku, kde paní Hana dostala výuční list 
dámské krejčové. Dne 29. července 1961 na ostravské radnici 
vstoupili do svazku manželského. O půl roku později se man-
želům narodila dvojčata Jana a Marcela. Společně bydleli v ro-
dinném domku v Ostravě a před dvaceti lety se přestěhova-
li do třípokojového bytu v Zábřehu. Manželům Škrabanovým 
dělají radost tři už dospělá vnoučata David, Honza a Denisa. 
Padesát let společného života si připomněli v pátek 29. čer-
vence, oddávajícím jejich zlaté svatby byl místostarosta Pavel 
Planka.

ZLATÁ SVATBA Jiřího 
a Hany Škrabanových

Paní  Miroslava se narodila v září roku 1940 v Ostravě-Zábřehu. 
Po absolvování vyšší hospodářské školy pracovala až do důchodu 
jako úřednice. Pan Lubomír se narodil v lednu roku 1938 v Ostra-
vě-Vítkovicích. Poté, co vystudoval Vysokou školu báňskou, pra-
coval jako hutní inženýr ve Vítkovických železárnách.
Paní Miroslava se s panem Lubomírem seznámila v roce 1958 ve 
Valašském folklorním souboru. Dne 22. července 1961 si řekli své 
ANO na úřadě v Ostravě. Nejprve bydleli ve Slezské Ostravě, 
poté se přestěhovali do rodinného domku v Hrabůvce. Společně 
vychovali syny Kamila a Miroslava, nyní věnují svou pozornost 
vnoučatům Kamile, Kateřině, Kláře a Davidovi a také pravnuč-
ce Karolínce. Vnoučata své prarodiče vnímají jako aktivní a veselé 
společníky, kteří nezkazí žádnou legraci, rádi u nich tráví prázd-
niny, jezdí s nimi na výlety a těší se na babiččiny výborné buchty.
Paní Miroslava s panem Lubomírem společně procestovali velkou 
část Evropy. Věnují se četbě, navštěvují divadla, výstavy, knihov-
ny a zajímají se o historii Ostravy. Paní Miroslava se věnuje sesta-
vování rodokmenu vlastní rodiny. Lubomírovým velkým koníč-
kem je zahrada, na které pracuje od jara do podzimu. Oba jsou 
také velkými milovníky zvířat. Padesáté výročí společného života 
oslavili v sobotu 30. července zlatou svatbou v obřadní síni ÚMOb 
Ostrava-Jih. Jejich oddávajícím byl starosta Karel Sibinský.

ZLATÁ SVATBA Lubomíra 
a Miroslavy Kníchalových

Malé věci dělají velký rozdíl

„Vyřešte půjčku jako my!“

Zavolejte nám a dozvíte se více

800 180 188
www.provident.cz

Peníze i během několika hodin

Jasná pravidla

Flexibilní způsob splácení

Žádné skryté poplatky
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Loutkáři a loutky z jedenác-
ti evropských zemí, Izrae-
le a USA se představí od 19. 
do 23. září v Ostravě s pře-
hlídkou toho nejlepšího, co 
ve svém oboru v posledních 
dvou letech vytvořili. Pořa-
datelem mezinárodního lout-
kářského festivalu Spectaculo 
Interesse, který letos vstupuje 
do svého 9. ročníku, je tradič-
ně Divadlo loutek Ostrava.
Špičková představení mohou 
návštěvníci festivalu zhléd-
nout především na obou scé-
nách domácího divadla lou-

tek. Některé soubory se za 
svými příznivci vydají napří-
klad do Komorní scény Aréna, 
ale také do ulic a na náměstí, 
kde předvedou Pouliční reje 
nebo Ohnivé divadlo. Dům 
kultury Akord uvede v rám-
ci festivalu 21. září v 10 hodin 
inscenaci Svět podle Fagi, kte-
rá je určena školní mládeži. 
Letošní Spectaculo Interesse 
se koná také za fi nanční pod-
pory MO Ostrava-Jih. Kom-
pletní program festivalu je 
zveřejněn na webových strán-
kách www.dlo-ostrava.cz.

Spectaculo Interesse v DK Akord

Foto: Jiří Galusek
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz

S
C

-3
01

79
4/

7

JIŽNÍ LISTYINZERCE

Informace a objednávky:
tel.: 608 771 198, 608 771 098
e-mail: info@approsper.cz
www.approsper.cz

• Rekonstrukce kuchyní, koupelen, 
bytových jader

• Úpravy rozvodů vody, plynu 
a elektroinstalace

• Sádrokartonářské práce, podhle-
dy, příčky

• Zednické a obkladačské práce, 
vč. fasádních

• Výroba kuchyňských linek 
a jiného nábytku, vč. dodání 
elektrospotřebičů

• Pokládka dřevěných i lamináto-
vých podlah, nebo renovace

• Malířské a natěračské práce

Rekonstrukce na klíčRekonstrukce na klíč
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Autodružstvo
Frýdecká ul.
Český Těšín
Tel.: 558 713 672

Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061

Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135

Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 222

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: 

Předjede Vaše 
očekávání

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Magic Easy: 5,7 l/100 km a 132 g/km

Zažijte opravdovou spokojenost na všech svých cestách. S vozy Fabia Magic Easy jsou totiž nyní spolehlivost a kvalita ještě 
dostupnější. Za neuvěřitelně nízkou cenu získáte prostorný automobil vybavený autorádiem, centrálním zamykáním a zárukou 
prodlouženou na 4 roky. Více na www.ado-autodruzstvo-fm.cz.

ŠKODA Fabia Magic Easy již od 194 900 Kč

S
C

-3
01

66
3/

3


