
Školáci rozdávali řidičům smajlíky
Kino Luna láká stále více návštěvníků
Školky opravovaly interiéry i zahrady
Obvod nabízí seniorům spoustu akcí
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Vinobraní se letos vydařilo
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Ke kampani Ostravu nedáme, kte-
rou připravilo město Ostrava, 
se připojil také městský ob-
vod Ostrava-Jih. Na informa-
cích v hlavní budově radnice 
na Horní ulici 3 v Hrabůvce 
mohou lidé podepisovat petici 
proti přijetí návrhu zákona o roz-
počtovém určení daní. Ten by ročně při-
pravil Ostravu o příjmy ve výši téměř 913 
milionů korun. Město by tak muselo vý-
razně omezit investice a zdražovat služ-

by – jízdné či vstupenky na kulturní 
a sportovní akce. 

„Pokud k tomu dojde, jsou ohro-
ženy veškeré plánované investi-
ce obvodu, například výstavba 
krytého aquaparku, další revi-

talizace oblasti Jubilejní kolonie 
nebo generální opravy podchodů,“ 

uvedl starosta obvodu Karel Sibinský.
Více informací ke kampani lze najít na 
webových strankach www.ostravuneda-
me.cz
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Brzy začne oprava 
podchodu u Venuše
Občané bydlící v oblasti zrekonstruované 
Jubilejní kolonie si delší dobu oprávněně 
stěžují na špatný stav příjezdových komu-
nikací k domům, chodníků i dalších přileh-
lých ploch. Koncem července byly po slo-
žitých jednáních vypořádány majetkové 
vztahy a výše zmíněné plochy přešly do 
majetku městského obvodu Ostrava-Jih, 
který je odkoupil od akciové společnosti 
Vítkovice. 
V příštím roce se bude zpracovávat projek-
tová dokumentace na úpravu těchto ploch 
a v případě přidělení fi nančních prostřed-
ků z Magistrátu města Ostravy se v roce 
2013 začne se samotnou realizací. „Drti-
vá většina obyvatel je s tímto srozuměna 
a jsou rádi, že se podařilo plochy odkou-
pit. Jsou i tací, kteří si myslí, že když to od-
koupíme, tak hned druhý den přijede bagr 
a začne se pracovat. Není to ale tak jedno-
duché,“ poukázal starosta Karel Sibinský 
na složitost situace.
Naopak ještě letos bude zahájena generál-
ní rekonstrukce podchodu u Venuše na uli-
ci Dr. Martínka v Hrabůvce. „V této chví-
li probíhá výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, takže se dá předpokládat, že ještě 
letos bude zahájena generální rekonstruk-
ce. Po jeho opravě tam zůstanou pouze 
tři zabudované stánky prodejců, podchod 
se stane průchodnějším, bude v něm kva-
litní osvětlení a bezpečnostní kamerový 
systém,“ uvedl Sibinský s tím, že se jedná 
o ekonomicky velmi náročnou záležitost, 
investiční akce přijde na zhruba třicet mili-
onů korun. Podchod by měl být zkolaudo-
ván a předán do užívání v první polovině 
příštího roku.  (kut)

Akcí provázel svéráz-
ný moderátor Ruda 
z Ostravy a několik ti-
sícovek návštěvníků 
pozdravil i místosta-
rosta obvodu Radim 
Miklas (na snímku 
vlevo). V programu 
vystoupily dechov-
ka mladých z Jisteb-
níku, dětské taneční 
soubory Didedance, 
Grúnik, Holubek, ale 
také divadelní soubor 
Nahodile a Morav-
ský folklorní soubor 
Ševčík. V podvečer se představila skupina 
ŠAJTAR a FrG, v zahradě zahrál na harmo-
niku Petr Kolár a vystoupila skupina Filip 
M. Lákadlem pro dospělé byl samozřejmě 
burčák odrůdy Moravský muškát a jihomo-

ravská vína, nejrůznější speciality a koláče, 
prodejní stánky s mnoha suvenýry a tento-
krát i řemesly. Vinobraní také letos pořádal 
Dům kultury Akord. 

Text a foto: Michael Kutt y

Letošnímu Vinobraní přálo počasí
Nádherné babí léto doprovázelo letošní v pořadí už šestnácté Vinobraní, které se v pá-
tek 16. září konalo tradičně na náměstí SNP v Zábřehu. 

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
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY: 
26. 10. Rakousko památky Vídně 690 Kč
28. 10. Maďarsko Budapešť aquaworld 790 Kč
17. 11. Rakousko Pandorf nákupy 590 Kč
  3. 12.  Německo vánoční Drážďany 790 Kč
3., 9., 11.,16. 12.  Rakousko vánoční Vídeń 690 Kč 
10., 17. 12.  Polsko vánoční Krakow 550 Kč
10. 12.  Polsko vánoční Wroclav 580 Kč
17. 12.  Slovensko vánoční Bratislava 550 Kč

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY: 
Bosna a Hercegovina – Jahorina – Sarajevo – Zimní olympijské 
středisko v roce 1984 NOVINKA 
Ukrajina – Jasinja – Bukovel – největší lyžařské středisko Ukrajiny 
50 km tras 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAXNER
Hlavní třída 695, OV-Poruba, www.maxner.cz 

tel.: 596 912 650, 777 750 888, info@maxner.cz 
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Kontakt na redakci a inzerci:

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

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

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

Školáci rozdávali řidičům smajlíky

…Na chování řidičů dohlížel šestinásobný vítěz 
nejtěžší dálkové rallye světa v kategorii kamionů Karel 
Loprais, nyní zmocněnec Ministerstva dopravy pro 
bezpečnost silničního provozu (BESIP)…
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Luna láká stále více návštěvníků

…Při této příležitosti připravilo pro návštěvníky 
výjimečnou akci s názvem Výroční neděle. Celodenní 
promítání za symbolické vstupné 41 korun bylo 
mimořádně úspěšné, fi lmové oslavy si nenechalo ujít 
rekordních dva tisíce návštěvníků…
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Nový areál už slouží dětem

„Záměrem sportovně-rekreačního areálu SVČ bylo 
vytvoření zázemí pro sportovní a kulturní vyžití 
obyvatel. Umožnit nejen dětem a mládeži smysluplně 
a aktivně trávit volný čas,“ uvedl při slavnostním 
otevření místostarosta Radim Miklas...
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Krátce
  Smogová MHD zdarma skončila
Městská hromadná doprava v Ostravě 
zdarma během smogu nevydržela ani 
rok. Zastupitelé na svém zasedání 14. září 
toto opatření jednomyslně zrušili z eko-
nomických důvodů, celkem totiž přišlo 
na 23 milionů korun. Město peníze raději 
použije například na nákup dražší nafty.

  Komentovaná vycházka Bělským lesem
V rámci cyklu komentovaných prohlí-
dek za zajímavými místy obvodu Ost-
rava-Jih se ve dnech 15. a 16. října, vždy 
v 9.30 a ve 14.30 hodin, uskuteční vycház-
ka Bělským lesem. Návštěvníci se sezná-
mí např. s historií zdejších kasáren, čer-

páním vody ze studní nebo s bývalým 
ústavem pro rekonvalescenty. Vstupné 
je 40 korun, děti do patnácti let neplatí. 
Sraz účastníků je u restaurace Dakota, 
počet míst na každou prohlídku je ome-
zený, proto je lepší předem si místo rezer-
vovat. Více informací a možnost rezerva-
ce najdete na stránkách www.provedu.cz 
nebo na tel. 739 334 702.

  Nábor do přípravky házenkářek
Oddíl házené při TJ Sokol Hrabůvka při-
jímá do svých řad dívky do přípravky. 
Zvána jsou všechna děvčata základních 
škol ročníků narození 2000 a mladší, při-
jít mohou ve sportovním oblečení na tré-

ninky, které se konají vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 15 do 16.30 hodin ve sportov-
ním areálu na Plavecké ulici v Hrabův-
ce (poblíž pizzerie Ježek). Házenkářská 
přípravka působí v oddíle už několik 
let a stává se přípravnou stanicí pro dal-
ší trénování děvčat, která za pár let hra-
jí nejvyšší soutěže. Přípravku vedou zku-
šení trenéři mládeže mající za sebou řadu 
úspěchů v žákovských kategoriích. Ná-
plní přípravky je přirozený rozvoj pohy-
bových schopností děvčat s míčem i bez 
míče - toto vše formou soutěží, gymnas-
tiky a atletiky. Bližší informace podá To-
máš Bárta na tel. čísle 777 733 947 nebo na 
e-mailové adrese handball@email.cz. 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

jistě jste v médiích za-
znamenali kampaň 
s názvem Ostravu ne-
dáme!!!, která byla 
spuštěna koncem let-
ních prázdnin. Ostra-
va by v případě schvá-

lení změny rozpočtového určení daní přišla 
o významnou část příjmů rozpočtu. Naše-
mu městu hrozí, že od roku 2013 ztratí té-
měř miliardu korun, což je zhruba patnáct 
procent rozpočtu. Město Ostrava nyní hos-
podaří s rozpočtem šest a půl miliardy ko-
run, což je téměř o dvě miliardy méně než 
před krizí. Další snížení příjmů by pocíti-
lo nejen více než tři sta tisíc obyvatel Ost-
ravy, ale také přes sto tisíc dalších lidí, kteří 
do Ostravy denně dojíždějí za prací, kul-
turou, sportem, službami a dalšími aktivi-
tami. Všude tam i do dalších oblastí smě-
řují z rozpočtu peníze. Když to shrneme, 
znamenalo by to výrazné omezení inves-
tic a snížení dotací a grantů. Proto se i náš 
městský obvod připojil k celoměstské kam-
pani a také občané mohou svou podporu vy-
jádřit tím, že na informacích v hlavní rad-
niční budově podepíšou petici proti přijetí 
návrhu zákona o rozpočtovém určení daní.
V tomto čísle Jižních listů se dočtete třeba 
o zajímavé dopravně bezpečnostní akci, do 
které se zapojili i školáci. Přinášíme obsáh-
lý materiál o návštěvnosti a pestré nabíd-
ce digitalizovaného kina Luna, zaznamenali 
jsme také otevření nového sportovně-rekre-
ačního areálu v Zábřehu. Přeji vám příjem-
né čtení zářijového radničního zpravodaje. 

Mgr. Karel Sibinský, starosta

l í ě čt
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Ve čtvrtek 1. září zavítali starosta i místostarostové obvodu na tradiční návštěvu základních škol, kde přivítali především nové žáky – prvňáčky. Sta-
rosta Karel Sibinský zavítal na ZŠ Provaznická (snímek vlevo) a ve třech zdejších prvních třídách rozdal novým školákům plyšové medvídky. Dárečky 
prvňáčkům předali také místostarostové, Radim Miklas na ZŠ Kosmonautů 15, Pavel Planka na ZŠ B. Dvorského (snímek vpravo) a Radim Lauko 
na ZŠ Šeříková.  (kut)
 Foto: Michael Kutt y a archív ZŠ B. Dvorského

Tel.: +420 602 730 220     www.liftcomp.cz     liftcomp@ liftcomp.cz

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ V OSTRAVĚ A OKOLÍ

KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍKOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Jistota na vaší cestě vzhůru

®

VÝTAHY – PLOŠINY

· Jsme ryze česká společnost 
· 20 let zkušeností 

· Výroba, montáž, servis, prodej
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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-310256/5

UZÁVĚRKA 

INZERCE 

DALŠÍHO 

ČÍSLA JE

13. 10. 2011

Rada MO Ostrava-Jih rozhodla 
o zveřejnění podmínek na pro-
nájem volných rekonstruova-
ných bytů v Ostravě-Hrabůvce, 
nájemcům bytů ve vlastnictví 
SMO, MO Ostrava-Jih na ul. 
Jubilejní 62/359 (3x byt o vel. 
0+2, 9x byt o vel. 1+2).
Prohlídka vzorových bytů se 
bude konat na místě dne 4. říj-
na od 10 do 11 hodin. Výše 
smluvního nájemného za m2 
podlahové plochy bytu bude 
upřesněna při prohlídkách 
bytů. Podmínky uzavření ná-
jemní smlouvy budou uvedeny 
na úřední desce.

Písemné žádosti je možno po-
dat na podatelně ÚMOb Ostra-
va-Jih  nebo  zaslat  poštou ve 
lhůtě do 12. 10. 2011, na adresu: 
ÚMOb Ostrava-Jih, OBH, Hor-
ní 3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka. 
V žádosti uchazeč uvede: adre-
su a číslo bytu, o který má zá-
jem, jméno a adresu (příp. kont. 
telefon), číslo a velikost bytu, 
který bude vrácen, od kdy je 
uchazeč nájemcem obecního 
bytu, počet osob, které budou 
byt užívat, a podpis uchazeče. 
O konečném pořadí vybraných 
uchazečů rozhodne Rada MO 
Ostrava-Jih.

Podmínky pronájmu 
rekonstruovaných bytů
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První zářijový pátek proběhla na dvou 
místech městského obvodu Ostrava-Jih 
dopravně-bezpečnostní akce zaměřená na 
dodržování povolené rychlosti. Pořáda-
la ji místní organizace ČSSD Výškovice II 
a konala se v součinnosti Policie ČR, BESIP 
a Magistrátu města Ostravy.
Akce na Horní ulici v Hrabůvce a ve Výš-
kovicích na stejnojmenné ulici se zúčast-
nili žácí ze ZŠ Provaznická a ZŠ Kosmo-
nautů 15. „Vzorní řidiči dostali od školáků 

úsměvného smajlíka s poděkováním, na 
ty méně ukázněné čekal zamračený smaj-
lík a od policistů pokuta,“ uvedl člen do-
pravní komise Rady MO Ostrava-Jih Ivo 
Hařovský. 
Na obou místech dohlíželi na chování ři-
dičů šestinásobný vítěz nejtěžší dálko-
vé rallye světa v kategorii kamionů Karel 
Loprais, nyní zmocněnec Ministerstva do-
pravy pro bezpečnost silničního provozu 
(BESIP) a krajský koordinátor BESIP pro 
Moravskoslezský kraj Pavel Rakus. „Po-
dobné akce v různých obměnách prová-
díme po celém kraji od Jablunkova až po 
Rýmařov. Jedná se i o nárazové akce, vždy 
záleží na aktivitě příslušné obce,“ dodal 
Rakus s tím, že největšímu hříšníkovi na-
měřili v padesátce rychlost osmdesát kilo-
metrů v hodině. Na akci dorazil i starosta 
obvodu Karel Sibinský. „Je jen dobře, že 
se podobně zaměřené akce konají, protože 
na cestách to často vypadá jako na závodní 
dráze,“ uvedl starosta.  (kut)

Školáci rozdávali řidičům smajlíky
  Trénování paměti pro seniory
Občanské sdružení Senior servis pořá-
dá podzimní kurz trénování paměti pro 
seniory. Jeho cílem je přesvědčit senio-
ry, že si ještě slušně pamatují, když jim 
někdo poradí, jak na to. Kurzy probíha-
jí dvakrát nebo třikrát ročně. Základní 
kurz se skládá z osmi lekcí v délce de-
vadesáti minut. Cena základního kur-
zu je 200 korun. Nový běh kurzu začíná 
4. října v Domě s pečovatelskou služ-
bou na Gajdošově ulici 39 v Mor. Ostra-
vě. Kurz probíhá každé úterý v době od 
9 do 10.30 hodin, zájemci se mohou hlá-
sit na tel. č. 776 763 519. 

  Den otevřených dveří
V pondělí 11. října v době od 9 do 17 ho-
din se v Domově Čujkovova uskuteční 
den otevřených dveří. Akce proběhne 
v rámci Týdne sociálních služeb vyhlá-
šeného Asociací poskytovatelů sociál-
ních služeb a Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí ČR.

Krátce

INZERCE

Rozbalte to s námi! Zavolejte si o svou cenovou nabídku 
na 844 202 203 nebo nám napište na duo@eon.cz.

S balí kem od E.ON 
ušet íte balík
Po i te si i vy balí ek od energetické spole nosti E.ON. 
Zemní plyn a elekt inu jsme pro vás zabalili do výhodné 
produktové nabídky Duo, díky níž m žete ro n  ušet it 
až 4 020 K *. Navíc vám p ibalíme unikátní E.ON Servis, 
asisten ní služby pro každodenní provoz vaší domácnosti 
do 1 000 K  zdarma.

* Výpo et pro zákazníka  kat. domácnost, ro ní spot eba plynu 25 MWh a elekt iny 3 MWh 
(distr. sazba D02d, jisti  3x20A), odb rné místo na distribu ním území RWE GasNet, s. r. o., 
pro plyn a EZ Distribuce, a. s., pro elekt inu. Byly použity ceny z Ceníku dodávky zemního plynu 
a elekt iny E.ON Energie, a. s., pro domácnosti platného od 1. 9. 2011 oproti ceníku dodavatele 
RWE Energie, a. s. platného od 1. 6. 2011 a Ceníku produkt  silové elekt iny skupiny EZ 
na rok 2011 pro produktovou adu Comfort platného od 1. 9. 2011. Celková platba zahrnuje 
cenu za odebraný plyn a dodávku elekt iny, za služby obchodu, za distribuci, da  z elekt iny 
a související služby. Veškeré ceny jsou uvedeny v etn  DPH.

Dobrý partner dává více než energii…

www.eon.cz

EON_BALICEK_ostatni_92X130.indd   1 8.9.11   9:29

Poslední srpnové pondělí bylo ve skateparku ve Výškovicích živo. 
Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci s Městskou policií Ostra-
va zde v rámci realizace projektu „Skatepark Ostrava-Výškovice“ při-
pravily akci s názvem Rozloučení s prázdninami. Zhruba padesátka 
dětí se na skateboardech, koloběžkách a kolečkových bruslích moh-
la vyřádit na rampě, soutěžit ve slalomu s lžičkou, vyplnit test, ale 
také osvěžit si znalost dopravních značek a chování v dopravní situa-
ci. Děti se současně dozvěděly, jak postupovat při poskytování první 
pomoci a jak ošetřit zraněného.   Text a foto: Michael Kutt y
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Cena zákroku: 11 500 Kč/oko
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

INZERCE

Také letos na podzim zavítá do Ostravy 
známý cestoval, fotograf a spisovatel Leoš 
Šimánek se svou velkoplošnou panorama-
tickou live-diashow. V neděli 9. října v 15 
a v 19 hodin v DK Akord uvede pořad 
s názvem Nový Zéland – zimní putování 
po ostrovech přírodních superlativů. „Jen 
málokdo zná nejkrásnější kout naší plane-
ty v zimě s azurově modrým mořem, stá-
le zeleným pobřežím a k tomu s bílými, 

čerstvě zasněženými vrcholky hor,“ uve-
dl Leoš Šimánek. Předprodej vstupenek 
probíhá v DK Akord a v Ostravském in-
formačním servisu v centru města. Nově 
zpracovanou live-diashow doplňuje vydá-
ní stejnojmenné fotografi cké knihy, kterou 
autor vydal ve svém nakladatelství Action-
-Press. Více informací o autorovi, jeho kni-
hách a diashow je k nalezení na webových 
stránkách www.leossimanek.cz. (d)

Oblíbená live-diashow L. Šimánka

  Evropské dny handicapu
Od 3. do 7. října se v Ostravě uskuteční 
tradiční mezinárodní akce Evropské dny 
handicapu. Týdenního programu se zú-
častní odborníci z ČR, Polska, Slovenska, 
Francie, Itálie, Estonska a Německa. Pro-
gram zavítá i do MO Ostrava-Jih, ve stře-
du 5. října od 9 hodin je v ZŠ Kpt. Vajdy 
1a v Zábřehu připravena pro děti a mlá-
dež se specifi ckými problémy soutěž s ná-

zvem Co víš o EU?, která usiluje o vzájem-
né porozumění mezi handicapovanými 
dětmi a mládeží různých národů, respek-
tování odlišné kultury a zvyků, stírá-
ní rozdílů mezi handicapovanými dětmi, 
vytváření podmínek pro integraci handi-
capovaných dětí a mládeže v EU. V rámci 
doprovodného programu proběhne 5. říj-
na od 18 hodin na Výstavišti Černá louka 
slavnostní večer Křišťálový kamínek. 

Krátce
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ZE ŽIVOTA ŠKOLJIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

V tomto měsíci si zábřežské kino Luna při-
pomíná 41. výročí založení a rok od doby, 
kdy spustilo digitální technologii. 

Při této příležitosti připravilo pro návštěv-
níky za celoroční přízeň výjimečnou akci 
s názvem Výroční neděle. Celodenní pro-
mítání diváky oblíbených fi lmů za symbo-
lické vstupné 41 korun bylo mimořádně 
úspěšné, fi lmové oslavy si i přes tropické 
počasí nenechalo ujít rekordních dva tisí-
ce návštěvníků.
V současné době se kino Luna profi lu-
je jako premiérové, nabízí v drtivé většině 
premiérové fi lmy, reprízují se v podstatě 
jen divácky úspěšné snímky. Nabízí celo-
ročně minimálně dvě fi lmová představení 
denně, pravidelné víkendové projekce pro 
rodiče s dětmi, projekce fi lmů určených 
mladému publiku, digitálně restaurované 
fi lmové skvosty a celou řadu speciálních 
akcí. „Digitalizace se ukázala jako prozíra-
vá a nezbytná pro zachování kina, proto-
že vývoj za poslední dva roky ukázal, že 
přechod od analogového kinofi lmu k di-
gitálnímu formátu je stále aktuálnější. Di-
gitalizace kin v Česku probíhá nebývalou 
rychlostí a pro kino to znamená, že dostup-
nost nových fi lmů na fi lmovém pásu se stá-
le zhoršuje,“ uvedla ředitelka Kina Luna 
Jana Dulíková s tím, že některé fi lmy se 
distribuují už pouze na digitálním nosiči. 
„Dostupnost fi lmových novinek a kvalita 
digitální projekce se projevila v nárůstu di-

váků zhruba o dvacet procent v porovnání 
se stejným obdobím minulého roku, které 
bylo divácky mimořádně úspěšné,“ doda-
la Dulíková.
Vzhledem ke změně programové orien-
tace se začleněním premiérových titu-
lů došlo u nových snímků ke změně výše 
vstupného, které je stanoveno distributo-
rem minimální cenou vstupenky pro divá-
ka a je závazné podle všeobecných smluv-
ních podmínek mezi distributory fi lmů 
a provozovateli kin. Vstupné na premié-
rová fi lmová představení v kině Luna ko-
píruje stanovenou minimální cenu vstu-
penky. Pro diváky, kteří nemohou nebo 
nechtějí uhradit nadstandardní premiéro-
vou výši vstupného, jsou zařazovány do 
programu kina úspěšné fi lmy zhruba po 
sedmi týdnech od premiéry opět v repríze 
za už obvyklé vstupné od pětasedmdesáti 
do osmdesáti korun. Programová nabídka 
fi lmových představení pro seniory je vždy 
v pondělí za zvýhodněné vstupné do še-
desáti korun. Cenově zvýhodněné projek-
ce byly realizovány také pro nejširší divác-
kou obec.   
Prioritou kina Luna zůstává výchova nové 
generace diváků. „Pro fi lmové začátečníky 
jsou určena Pohádková dopoledne každou 
neděli v deset hodin vždy od října do květ-
na, kde naši nejmladší diváci mohou i s ro-
diči zhlédnout oblíbené večerníčkové po-
hádky na velkém plátně. Filmová výchova 
ve spolupráci se školními zařízeními je re-

alizována v kině pravidelně, od těch nej-
mladších pod názvem Zadáno pro mateř-
ské školky a Promítáme školním družinám 
až po studenty středních škol,“ pokračova-
la Jana Dulíková s tím, že rozšířená nabíd-
ka o fi lmy pro děti je připravována pro vy-
užití volnočasových aktivit o prázdninách, 
během školního roku a ke Dni dětí. 
Klub fi lmového umění v kině Luna pravi-
delně připravuje „artovské středy“ pro fi l-
mové labužníky. Nabídku tvoří díla světo-
vé kinematografi e, která jsou promítána za 
bezkonkurenčně nejnižší vstupné. V alter-
nativní sekci se v kině Luna staly novinkou 
přímé přenosy live in HD, které kombinu-
jí špičkové operní umění s nejmodernější-
mi technologiemi. 
Operní příznivci prostřednictvím přímých 
přenosů byli pozváni do významných ev-
ropských operních domů, po italské La 
Scale, rakouské Wienner Staatsoper, zá-
znamu německé Bayerische Staatsoper, 
španělské Gran Teatr del Liceu následoval 
i přenos z otevřené scény ze Sicílie – z Tea-
tro Antico v Taormině. Operní příznivci 
se mohou těšit na další lahůdky - 10. října 
Opera National de Paris – Charles Gounod 
– Faust (Roberto Alagna, Inva Mula), dále 
23. října na světovou premiéru prvního 3D 
baletu A. CH. Adam – Giselle (Natalie Osi-
pova) a 7. prosince na live premiéru z Tea-
tro La Scala – W. A. Mozart – Don Giovanni 
(Peter Matt ei, Anna Netrebko). 
 Michael Kutt y

Digitalizované kino Luna láká stále více návštěvníků

Přijďte ve dnech 15. a 16. října do ostrav-

ského Avion Shopping Parku a užijte si 
sportovně taneční víkend plný adrenalinu! 
V sobotu zde budou v rámci fi nále Mistrov-

ství České republiky v boulderingu 2011 

bojovat o tituly mistrů nejlepší bouderingoví 
lezci z celé země. Pro diváky jsou samozřej-
mě připraveny doprovodné adrenalinové sou-
těže. Na své si však přijdou i milovníci tance, 
Avion doslova roztančí zumba maraton pod 

vedením profesionálních trenérů. Začátečníci 
se nemusejí bát, základy populárního cvičení 
se naučí na zumba workshopu. Ale nejen to! 
Dorazí také naprosto famózní slovenská ta-

neční skupina Street Dance Academy, kte-
rá to v Avionu pořádně rozjede! Těšit se mů-
žete na novinky ve streetovém tanci a pro ty 
nejodvážnější je připravena soutěž v battlu, 
a to o velmi zajímavé ceny. Hlídejte si face-
bookové a webové stránky Avionu, kde brzo 

naleznete konkrétní informace. Přijďte třetí říj-
nový víkend do obchodního centra s největší 

nabídkou sportovního sortimentu a zna-

ček v celé České republice! Přijďte do Avio-
nu, který je zde pro vás již dlouhých deset let 
a v současné době zde naleznete například 
Decathlon, Sportisimo, Gigasport, speciální 
značkové prodejny NIKE, Alpine Pro, Nord 
Blanc a mnoho dalších obchodů zaměřených 
na nejoblíbenější regionální sporty.

Vlakové nádraží v obchodním centru
Od září si děti i dospělí mohou příjemně zpestřit nakupování 
v ostravském Avionu projížďkou v Míšovi – malém elektrovláč-
ku, který v různých intervalech vyjíždí ze svého nádraží u ka-
várny Segafredo a šine si to celým 
obchodním centrem. Tento mini-Ex-
press může najednou svézt 18 dětí 
i dospělých nebo 24 dětí. Projížďka 
trvající zhruba 5 až 10 minut stojí 25 
korun, se zlatou jízdenkou v hodnotě 
100 korun se svezete hned šestkrát.

Přijďte ve dnech 15 a 16 října do ostrav vedením profesionálních trenérů Začátečníci naleznete konkrétní informace Přijďte třetí říj

Sportovní víkend v Avionu!Sportovní víkend v Avionu!

Šmoulové útočí!

Dvacet úžasných šmoulích kamará-
dů v nadlidských velikostech bude 
od 28. září do 3. října vystaveno 
po celém areálu obchodního centra 
Avion. Nenechte si ujít tuto podíva-
nou na závěr úžasné šmoulománie...

Špionská výstava se chýlí 
ke konci

Už jen měsíc se můžete stát alespoň 

na chvíli špionem! Navštivte opravdu 
jedinečnou putovní multimediální vý-
stavu Top secret v ostravském Avion 
Shopping Parku. Široká škála interak-
tivních exponátů v podobě detektoru 
kovu, skeneru zavazadel, palubní kon-
troly, balistiky, nejrůznějších analýz 
a dalších metod a technologií každého 
doslova vtáhne do hry. Výstava je ur-
čena všem věkovým kategoriím, špio-
nem se může stát opravdu každý!
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V Zábřehu při Středisku vol-
ného času (SVČ) na Gurťje-
vově ulici byl začátkem září 
slavnostně otevřen nový spor-
tovní a rekreační areál. Je situ-
ován do oblasti s dlouhodobou 
koncentrací sociálně znevý-
hodněných obyvatel a riziko-
vých skupin osob. Areál je vol-
ně přístupný dětem a mládeži 
a je vybaven různými sporto-
višti a objekty, které vybízejí 
k různorodé škále volnočaso-
vých aktivit. Poslouží také při 
konání sportovních a společen-
ských akcí. 
„Záměrem sportovně-rekreač-
ního areálu SVČ bylo vytvoření 
zázemí pro sportovní a kultur-
ní vyžití obyvatel. Umožnit ne-
jen dětem a mládeži smyslupl-
ně a aktivně trávit volný čas,“ 
uvedl při slavnostním otevře-
ní místostarosta Radim Miklas. 
Pobyt v areálu je umožněn také 
handicapovaným spoluobča-

nům, je vybudován i bezbarié-
rový přístup do budovy SVČ.
Dětem slouží nové víceúčelo-
vé hřiště pro míčové hry, ho-
kejbalové hřiště, inline dráha 
a minifotbalové hřiště. Nechy-
bí drobné terénní překážky pro 
cyklotrial, pétangueové drá-
hy, dětské hřiště s průlezka-
mi, lanovkovou skluzavkou 
a houpačkami. Součástí objek-
tu sportovně-rekreačního areá-
lu je také odpočinková část, ve 
které je možné zpříjemnit si po-
byt poklidným posezením na 
lavičkách obklopených výsad-
bou zeleně. 
Výstavba areálu byla fi nančně 
podpořena statutárním měs-
tem Ostrava. Celkové výdaje 
na projekt byly vyčísleny na 16 
miliónů korun, z toho bezmála 
patnáct milionů poskytl Regio-
nální operační program NUTS 
II Moravskoslezsko 2007-13. 
 Text a foto: Michael Kutt y

Nový sportovně-rekreační 
areál už slouží dětem

Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Duha 
Wings ve spolupráci s ÚMOb Ostrava Jih připravily ve druhé 
polovině srpna příměstský tábor v Centru volného času Klika. 
Program pro patnáct dětí byl všeobecně zaměřen a rozdělen na 
jednotlivé sekce. Každý den proběhla kreativní část, děti si domů 
odnesly naglazované květináče, namalované kameny, dřevěné 
hračky, náramky z korálků, ty zdatnější si vyrobily náušnice. 
Velký úspěch sklidily venkovní hry, při kterých děti soutěžily 
o ceny. Na programu bylo i několik výletů, např. do ostravské 
ZOO, vycházka do okolí Odry, návštěva Vodního areálu Jih nebo 
závěrečný celodenní výlet do Olomouce.„Odměnou pro nás je 
spokojenost dětí a také množství pochvalných e-mailů ze strany 
rodičů,“ uvedla za organizátory Stanislava Kantorová.  (kut)

Příměstský tábor v CVČ Klika

S nástupem podzimu se občané zbavují biologicky rozložitel-
ných odpadů ze zahrádek (tráva, listí apod.). Pro orientaci uvá-
díme postup a způsob, kde tyto odpady a za jaký poplatek ulo-
žit.

1) ODPADY V RÁMCI POPLATKU HRAZENÉMU OBCI
Zeleň
CO  –  biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, např. tráva, 

listí, plevel, rostlinné zbytky

KAM – vlastní kompostárna na zahradě (pro získání hnojiva)
 –   sběrné dvory OZO Ostrava
 –  v městských obvodech, kde není stálý sběrný dvůr – 

přistavené velkoobjemové kontejnery na zeleň
 –  za poplatek za odvoz si lze k domu objednat speciální 

hnědou popelnici na zeleň a její pravidelný svoz
 –  větvě do průměru 10 cm lze odevzdat ve sběrném 

dvoře v Kunčicích a v areálu skládky v Hrušově
CO SE S NÍM DĚJE –  výroba kompostu – využití při rekultiva-

ci skládky a péči o městskou zeleň

2) ODPADY A SLUŽBY ZA PENÍZE

Popelnice na zeleň
Pro obyvatele města nabízí OZO Ostrava odvoz odpadu ze ze-
leně v průběhu vegetačního období. Za úplatu je k běžné po-
pelnici přistavena speciální popelnice na zeleň, která je obslu-
hována ve stanovených intervalech (tel.: 596 101 143). Bližší 
informace jsou k dispozici na webových stránkách ozoostra-
va.cz po rozkliknutí sekce Mapa stránek – Služby pro občany 
a obce – tráva, zeleň.

Nakládání s odpady (i s odpady ze zeleně) vychází ze záko-
na č. 185/2011 Sb., o odpadech, a obecně závazné vyhlášky 
(OZV) statutárního města Ostravy č. 5/2008. Za porušení usta-
novení OZV hrozí fyzické osobě pokuta až do výše třiceti tisíc 
korun, kterou může uložit přestupková komise právního od-
boru. „S odpady lze nakládat jen způsobem uvedeným v záko-
ně a OZV. Jakékoliv jiné nakládání je považováno za porušení 
těchto ustanovení a je řešeno uložením sankce,“ uvedl mís-
tostarosta Radim Lauko.  (kut)

Kam s odpadem ze zeleně?
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Příměstské tábory v době podzimních prázdnin

INZERCE

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc říjen:

1. 10. Mistrovská utkání – florbal 
 1. SC Vítkovice, 10–21 hod.

2. 10. Mistrovská utkání – florbal 
 1. SC Vítkovice, 11–22 hod

15. 10. Mistrovská utkání – florbal 
 1. SC Vítkovice, 13–22 hod.

16. 10.  Mistrovská utkání – florbal, 
žáci, dorost

 1. SC Vítkovice, 10–18 hod.

29. 10.  Mistrovská utkání – florbal, 
ženy

 1. SC Vítkovice, 10–18 hod.

Ve dnech 26.-27. října 2011 pořádá měst-
ský obvod Ostrava-Jih podzimní příměst-
ské tábory ve spolupráci s nestátními 
neziskovými organizacemi působícími 
v obvodu. 
Děti budou přicházet ráno a odcházet 
v odpoledních hodinách. Bude pro ně při-
praven program pro pěkné počasí ve formě 
výletů (neplatí u tábora se sportovní téma-
tikou zaměřenou na fl orbal) i tz v. mokrá 
varianta. Stráví zábavný den a večer mo-
hou být opět v rodině. Rodiče se mohou 
naplno věnovat své práci, o jejich děti bude 
profesionálně postaráno. Zároveň budou 
vědět, že jejich dítě tráví volný čas smyslu-
plně, že se netoulá bezcílně po ulicích nebo 
že nesedí celý den doma u počítače. Příspě-
vek rodičů na jedno dítě činí 100 korun na 
dva dny.

Nabídka táborů:
- v hale Dubina pro věkovou kategorii pří-

pravka - starší žáci (chlapci i dívky), roč-
níky 1997-2004, téma: sportovní se zamě-
řením na fl orbal, přihlášky u organizace: 
1. SC Vítkovice, o. s. – kontaktní osoba p. 
Pavel Palata, tel. č. 724 789 160, e-mail: pa-
vel.palata@seznam.cz
- v klubovně ve Výškovicích, ul. Husaro-
va 89/63 (v případě mokré varianty) pro 
děti 6-12 let (podmínkou ukončená 1. tří-
da ZŠ), téma: MONOPOLY - děti budou 
v týmech i jako jednotlivci formou her bu-
dovat své hospodářské impérium. Tábor 
je zaměřen převážně na aktivity v příro-
dě a v historických částech města, při-
hlášky u organizace: Junák - svaz skautů 
a skautek ČR, středisko Modrý šíp Ostra-
va - kontaktní osoba Martin Samec, tel. č. 
732 639 292, e-mail: martin.samved@se-
znam.cz
- v budově RADAMOK v Hrabůvce, ul. 
Na Mýtě 1556/10 (v případě mokré vari-
anty) pro děti 6-12 let, téma: toulky na-
ším krajem, výlety Kopřivnice, Štram-

berk, Bílá Hora…, přihlášky u organizace: 
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje – kontaktní osoba Bára Řičánková, 
tel. č. 739 318 702, e-mail: bricankova@ra-
damok.cz

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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Ceníte si věrnosti? My ano, proto Vás za ni odměníme

Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka 
úvěru 2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozů ŠKODA.

Odměňte se novou

Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 222, 606 692 053
Fax: 558 665 265
E-mail: prodej@autodruzstvo-fm.cz
www.ado-autodruzstvo.cz

Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135
Fax: 595 131 132
E-mail: prodej.brandlova@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061
Fax: 596 133 061
E-mail: prodej.hlucinska@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672
Fax: 558 746 496
E-mail: autodruzstvo@silesnet.cz

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému staršímu 
vozu ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma. Váš vůz si nadále můžete ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ŠKODA Fabia: 3,4–6,2 l/100 km a 89–148 g/km
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

Školní informační centrum na ZŠ Provaz-
nická připravilo pro žáky prázdninový 
projekt s názvem Se školní knihovnou na 
cestách. 
Byl součástí projektu Kniha je můj kama-
rád 2, který fi nančně podpořilo statutární 
město Ostrava částkou pětatřicet tisíc ko-
run. 
Tuto akci přivítaly nejen děti, kterým poča-
sí během letních prázdnin moc nepřálo, ale 
také jejich rodiče. V týdnu od 15. do 18. srp-
na „navštívili“ cestovatelé společně s kni-
hovnicí pět turisticky atraktivních míst. 
Prostřednictvím připravených prezentací 
a videoukázek se seznámili s obecnými in-

formacemi a kulturou těchto zemí, s kniha-
mi a se spisovateli. Dozvěděli se, jaká místa 
stojí za to v dané zemi navštívit a jaké spe-
ciality ochutnat. „Každou cestu doplňova-

la soutěž prověřující množství získaných 
vědomostí. Skládalo se například puzzle 
nebo vyplňovala slepá mapa. Nechyběla 
ani ochutnávka švýcarské čokolády Toble-
rone a konzumace lentilek čínskými hůlka-
mi,“ uvedla Romana Cichá, správce Škol-
ního informačního centra. 
Tato netradiční „prázdninová výuka země-
pisu“ děti zaujala, protože si s úkoly pora-
dily hravě. Navíc do svých pasů sbíraly ra-
zítka za vykonanou cestu a na závěr je za 
to čekala burza odměn. Na závěr každé vý-
pravy se vyráběly suvenýry (Francie – klo-
bouk, Nizozemí – větrník a tulipány, Švý-
carsko – hodiny, Řecko – loď s mušlemi, 
Vietnam – balónek štěstí, panenka).  (kut)

Se školní knihovnou na cestách

INZERCE

Během letních prázdnin se nevylepšovalo jen v základních, ale 
také v mateřských školách. V MŠ Mjr. Nováka byly ze zahrady 
odstraněny nevyhovující skruže, které byly dříve používány jako 
prolézačky pro děti. V několika třídách bylo instalováno oblože-
ní stěn a vymalováno. V MŠ A. Kučery došlo díky fi nanční pod-
poře ÚMOb Ostrava-Jih k rekonstrukci a zateplení spojovacího 
koridoru, otevření a vybavení nové šesté třídy a k výměně ku-
chyňských výtahů. Navíc byla opravena také střecha budovy. Za-
hradu ozdobila dvě pódia, lavičky, naučná stezka, vysázeny byly 
nové stromy a okrasné keře, do konce roku přibude ještě herní se-
stava a zahradní domek v rámci projektu Živá zahrada, který se 
bude v dalších letech dobudovávat. Na podzim dojde ještě k vy-
budování oplocení a vstupní branky oddělující školku od budo-
vy městské policie.
Skoro pět milionů korun stála oprava školní družiny v MŠ Kos-
monautů 15. V MŠ Krestova byla největší položkou oprava le-
žatých rozvodů, kvůli havarijnímu stavu prošla rekonstrukcí so-
ciální zařízení. V MŠ B. Dvorského zakoupili nábytek do dvou 
tříd, takže všech šest tříd je nyní kompletně vybaveno novým ná-

bytkem a děti budou trávit čas v moderních hernách. Děti v MŠ 
Mozartova zase ocení nová plastová okna. Spousta práce proběh-
la v MŠ Volgogradská, na zahradě byly natřeny průlezky a vra-
ta, došlo k opravě dvou sociálních zařízení a z důvodu navýše-
ní kapacity školky byla připravena nová třída v budově školní 
družiny. V MŠ Mitušova 6 vybudovali novou logopedickou tří-
du a opravili její šatnu. Výměna ventilů topení za termoregulační 
byla provedena v budově MŠ Šeříková. V MŠ Gurťjevova upra-
vovali terén zahrady, kde budou umístěny nové herní prvky. Ve 
speciální třídě MŠ Chrjukinova renovovali sociální zařízení.
Rekonstrukci sociálního zařízení a malování vnitřních prostor 
mají za sebou v MŠ Za Školou. V MŠ U Zámku provedli nátěr 
oken v celé budově a vymalovali vnitřní prostory. Okna se měni-
la v MŠ Tarnavova, kde navíc v jedné třídě rekonstruovali soci-
ální zařízení, instalovali vnitřní parapety a kryty na topení a také 
zde byly vymalovány vnitřní prostory. Začátkem září odstarto-
vala výměna oken ve dvou pavilonech MŠ Rezkova. V MŠ Mi-
tušova 90 proběhla rekonstrukce umývárny a WC, zbourána byla 
dělicí stěna, čímž se zvětšil prostor pro hry a činnosti dětí. Na 

Školky opravovaly interiéry i zahrady

zahradě přibyly dvě prohazovací stěny a pět domečků určených 
ke hraní dětí.
V MŠ Adamusova vyměnili deset oken včetně krytů na topení, 
rekonstruovali dvě sociální zařízení, provedli výmalbu šesti tříd, 
chodeb a rekonstrukci kuchyňky. V MŠ J. Maluchy byla vymě-
něna svítidla a rozvody vody a stejně jako v MŠ A. Gavlase byly 
opraveny lavičky u pískovišť, ve kterých byl vyměněn písek. Ná-
těry vnějších oken jsou hotovy v MŠ U Zámku. V MŠ Mitušova 
4 mají za sebou rekonstrukci umýváren ve dvou třídách, rekon-
strukci kuchyňské podlahy s novým rozvržením spotřebičů a vy-
bavení školní kuchyně vzduchotechnikou. 
Pilně se pracovalo také v MŠ Srbská, kde byla provedena výmal-
ba jedné třídy, kuchyně a příručních skladů školy. Došlo také 
k rekonstrukci jedné dětské šatny a výměnám šatních bloků, za-
staralých dětských židlí, stolů a šedesáti kusů peřin a polštářů. 
Ve dvou třídách byly nevyhovující koberce vyměněny za nové. 
V rámci údržby školní zahrady byly odstraněny nevyhovující 
herní prvky a došlo i k opravám laviček.  (kut)Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory

SC-310756/2
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Studentský komorní orchestr (SKO) při 
ZUŠ V. Petrželky v Hrabůvce působí pod 
dirigentskou taktovkou Věry Mazurkové 
a uměleckým vedením Václava Holka už 
od roku 1991. 

Úspěšně se účastní soutěží ZUŠ a získá-
vá absolutní vítězství v krajských kolech 
a nejvyšší ocenění v soutěžích celostátních. 
Svou účast v rozhlasové a televizní soutě-
ži Concerto Bohemia (2000) završil titulem 
absolutního vítěze a zúčastnil se vysílání 
České televize a Českého rozhlasu ze Špa-
nělského sálu Pražského hradu.
Ke svým významným koncertním vystou-
pením zve vynikající umělce. S orchestrem 
vystoupil např. Petr Maceček, Martina Ba-
čová a před deseti lety poprvé japonská 
houslistka Shizuka Ishikawa. SKO byl po-

řadatelem Koncertu 2005, kde společně se 
studenty a amatérskými hráči z jedenác-
ti zemí světa vytvořili jeho tehdejší hráči 
Světový studentský orchestr a vystoupi-
li na koncertě vysílaném v České televizi. 
Orchestr má za sebou rovněž vystoupení 
v rámci nejvýznamnějšího ostravského fes-
tivalu Janáčkův máj a také přehlídky Hu-
dební současnost.
V průběhu své dvacetileté historie se SKO 
dále účastnil mnoha domácích i zahranič-
ních festivalů (Polsko, Švýcarsko, Japon-
sko) a podílel se na natáčení televizního 
Koncertu na kurtech, kde opět vystoupil 
po boku s renomovanými profesionálními 
hudebníky.
Z poslední doby určitě stojí za zmínku 
koncert ke 100. výročí založení ZUŠ V. Pe-
trželky realizovaný ve spolupráci s Janáč-

kovým komorním orchestrem, spolupráce 
s Múzickou školou v Mariánských Horách 
(např. vystoupení na Evropských dnech 
handicapu) nebo se Smíšeným pěveckým 
sborem Gymnázia v Orlové-Lutyni a hu-
dební školou pro nejmenší ve Frýdku-
-Místku. Kromě těchto a dalších vystou-
pení se SKO může pochlubit i existencí 
vlastních CD nahrávek pořízených v ost-
ravském rozhlase nebo při vystoupeních 
a také jedním DVD vzniklým při realizaci 
výše zmíněného Koncertu 2005.
Slavnostní koncert k 20. výročí založení or-
chestru se bude konat 10. října v 18 hodin 
v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia 
Ostrava-Hrabůvka. V programu vystou-
pí jako sólisté japonská houslistka Shizuka 
Ishikawa a ostravský rodák, houslista Jiří 
Vodička.  (d)

Studentský komorní orchestr slaví dvacet let

Ostravské základní a mateřské školy využívají Systém sdru-
žených nákupů, který město zavedlo pro svých 184 organi-
zací v loňském roce. Součástí systému je také Nákupní portál 
města Ostrava, přes který mohou organizace města nakupo-
vat elektronicky potraviny, kancelářské potřeby, čisticí pro-
středky a další zboží potřebné k běžnému provozu.
Díky zábřežské ZŠ Kosmonautů 15 mohou nyní školy naku-
povat levně i školní pomůcky. „V červnu jsme ve spoluprá-
ci se společností eCENTRE, která systém provozuje a řeší 
elektronické aukce, nadefi novali, které školní pomůcky se 
nejčastěji nakupují, společně jsme specifi kovali tyto polož-
ky a v elektronické aukci jsme vysoutěžili nižší ceny. Za tyto 
ceny teď mohou školy položky nakupovat přes nákupní por-
tál,“ uvedl ředitel školy Marek Pabjan.
Přestože má být zrušeno tz v. „pastelkovné“ (příspěvek pro 
školy právě pro nákup školních pomůcek pro prvňáčky), mo-
hou školy alespoň částečně kompenzovat zrušení poplatku 
a nakupovat aspoň část školních pomůcek za levnější ceny.
„Rozpočty škol jsou čím dál nižší. Snažíme se tedy snižovat 
provozní náklady školy jako takové. To, že máme možnost 
nakoupit levněji školní pomůcky, přivítají nejen školy, ale 
především rodiče, protože v opačném případě bychom mu-
seli nákup veškerých potřeb pro žáky, a to i pro prvňáčky, 
nechat na nich. Neměli bychom zkrátka jinou možnost,“ do-
plnil Pabjan.
ZŠ Kosmonautů 15 začala využívat Nákupní portál města Os-
trava už před rokem a už dříve se zapojila i do centralizova-
ného zadání veřejné zakázky na elektřinu a zemní plyn. Tato 
škola v rámci využívání nákupního portálu plní plán úspor 
na osmdesát procent a jde tak příkladem ostatním městským 
organizacím.  (d)

ZŠ Kosmonautů 15 nakupuje 
levněji školní pomůcky

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL

INZERCE

Učitelé absolvovali školení z psychologie
Psychologie dospívajícího dítěte, vztahy mezi žáky ve třídě nebo 
práce s pravidly ve výuce. To byla některá z témat dvoudenního 
školení, kterého se začátkem září zúčastnilo deset učitelů druhého 
stupně ZŠ Ostrava-Bělský Les. V příjemném prostředí u přehra-
dy Žermanice přednášel a s účastníky besedoval psycholog a pe-
dagog z Ostravské univerzity Jan Svoboda. Jeho vystoupení bylo 
přínosné a zajímavé a většina zúčastněných pedagogů by potvrdi-
la, že získané poznatky uplatní ve své další práci. 
Učitelé se mj. dozvěděli základy sociální integrace, jak efektivněji 
tvořit pravidla chování v kooperaci s žákovským kolektivem, jak 
účinněji motivovat děti k učení a tvůrčí činnosti a mnoho dalších 
poznatků.   (d)

•
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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
Eva Vontorová a Irena Egertová – výstava obrazů 
Hedvábné příběhy 
17. 10. v 17 h vernisáž Pavel Hrtoň – výstava foto-
grafi í Toulky Moravou a Slezskem

 Společenská zábava
2., 9., 16., 23., a 30. 10. v 17.00 h TANEČNÍ VE-
ČERY pro příznivce společenského tance se skupi-
nou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
3. 10. v 17.30 h REFLEXNÍ TERAPIE - jednodu-
chá metoda při zdravotních potížích. O výhodách 
refl exní diagnostiky a následné terapii vedoucí 
ke zlepšení zdravotního stavu přednáší Romana 
Farná.  Předprodej KD K-TRIO.
5. 10. v 17.30 h NUMEROLOGIE – TAJEM-
STVÍ ČÍSEL  – o numerologii, vědě, která 
zkoumá datum narození člověka s cílem dospět 
k lepšímu pochopení jeho osobnosti. Přednáší Mo-
nika Bumbová. Předprodej KD K-TRIO.
6. 10. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ - před-
nášky Mgr. Zuzany Ondruchové pomáhají najít 
cestu ke zdraví a duchovnímu růstu, odhalují sou-
vislosti a příčiny a vedou k pochopení smyslu ži-
vota. Předprodej KD K-TRIO.
11. 10. v 17.30 h JSEM ŽENA A CÍTÍM SE 
DOBŘE - přednášku pro ženy, které chtějí více 
poznat samy sebe, připravila Ing. Svatava Bilová. 
Předprodej KD K-TRIO.
17. 10. v 17 h vernisáž Pavel Hrtoň – výstava foto-
grafi í Toulky Moravou a Slezskem
19. 10. v 17.30 h přednáška MÁTE BOLESTI 
V ZÁDECH? RNDr. Renata Vlachová přednáší 
o metodě MUDr. R. Smíška /SM systém - stabilita 
a mobilita páteře/. Předprodej KD K-TRIO.
20. 10. v 19 h VZÁCNÉ SETKÁNÍ HONZY 
A FRANTIŠKA NEDVĚDŮ - koncert v Kině 
LUNA. Předprodej KD K-TRIO, OIS, Kino LUNA.
21. 10. v 19 h DIVOKÉ KOČKY - premiérový po-
řad populární ostravské travesti skupiny.
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
Připravujeme:
19. 11. v 19 h ŽENA VLČÍ MÁK - divadelní před-
stavení s Hanou Maciuchovou
29. 11. v 19 h THE BACKWARDS koncert

 Komorní klub
6. 10. v 19 h CLAIRE MICHAEL QUARTET 
(Francie) - Claire Michael – saxofony, fl étna, 
zpěv, Jean-Michel Vallet – piano, klávesy, Patrick 
Chartol –  kontrabas, Thierry Le Gall – bicí, mo-
derní současný jazz, jemně kořeněný elektronic-
kými prvky. Předprodej KD K-TRIO, OIS, v den 
akce od 18.30 h na místě. 
20. 10.  v 18.00 h Vietnam a severní Laos - Viet-
nam i Laos jsou určitě pro gurmány ... a taky pro 
vodáky. Téměř 400 splavených kilometrů po řece 
Nam Ou nám dalo možnost nahlédnout do života 
vesničanů a poznat subtropickou přírodu hor-
natého severního Laosu. Cestopisná přednáška 
s videoprojekcí Radima Ptáčka. Předprodej KD 
K-TRIO, v den akce na místě od 17.30 h.
26. 10. v 18.30 h komorní cyklus koncertů Franz 
Schubert – Winterreise. Účinkují Petr Urbánek  - 
basbaryton, průvodní slovo, Nenko Slavov - kla-
vír.  Předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce od 18 
hodin na místě.

 Dětem
od 1. října přijímáme přihlášky základních škol 

do soutěžního projektu „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ 
DNO“. Pro žáky 8. a 9. tříd připravíme interak-
tivní stanoviště, na kterých se bude prezentovat 
konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. 
Pod odborným vedením si žáci ověří vlastní před-
poklady pro různorodé činnosti související s da-
ným oborem.
Přihlášky a informace na www.kzoj.cz.
9. 10. v 10 h O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE - loutková 
pohádka v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila, 
předprodej KD K-TRIO.
16. 10. v 10 h TAJUPLNÝ ZÁMEK - divadelní 
představení pro nejmenší v kině LUNA, předpro-
dej KD K-TRIO, kino LUNA.
30. 10. v 10 h HALLOWEEN s Hopsalínem - ča-
rovné dopoledne pro děti i dospěláky. 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 
platnosti uvedené v Konečné rekapitulaci, 15 mi-
nut před začátkem představení jsou automaticky 
uvolňovány k dalšímu prodeji
Od čtvrtka 29. 9. do neděle 2. 10. v 16.30 h: 
TRANSFORMERS 2D (USA 2011, bez 3D brýlí). 
Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta 
ve třetím díle úspěšné ságy. České znění, ml. pří-
stupný, akční / sci-fi , 154 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 30. 9. do neděle 2. 10. ve 14.30 h: 
ŠMOULOVÉ 2D (USA 2011). Animovaná ko-
medie pro celou rodinu. České znění, 102 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od soboty 1. 10. do středy 5. 10. v 19.30 h: BEZ 
DECHU (USA 2011). Premiéra. České titulky, od 
12 let, akční / thriller / drama, 100 minut. Vstupné 
90 Kč
Neděle 2. 10. v 10.00 h: S KRTKEM DO PO-
HÁDKY II. (ČR). Filmové pohádkové pásmo pro 
nejmenší, 65 minut. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 3. 10. do neděle 9. 10. ( mimo sobotu 
8. 10.) v 15.30 h: ŠMOULOVÉ 2D ( USA 2011). 
Animovaná komedie v českém znění, 102 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 3. 10. do úterý 4. 10. v 17.30 h: ŽENY 
SOBĚ (USA 2011). Úspěšná komedie nejen pro 
ženy. České titulky, ml. nepřístupný, 125 minut. 
Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 5. 10. v 17.30 h: ALOIS NEBEL (FK, ČR 
2011). Adaptace kultovního komiksu. Režie To-
máš Luňák.  Ml. přístupný, drama / 87 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 6. 10. do úterý 11. 10. ( mimo 8. 10. a 10. 
10.) v 17.30 h: JEDEN DEN (USA 2011). Premiéra. 
Neobyčený příběh o neobyčejném vztahu. České 
titulky, od 12 let, komedie / drama / romantický / 
120 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 6. 10. do středy 12. 10.  (mimo 8. 10. 
a 10. 10.) v 19.45 h: ELITNÍ ZABIJÁCI (USA 
2011). Premiéra. Robert De Niro, Clive Owen aj. 
v akčním thrilleru. České titulky, ml. nepřístupný, 
100 minut. Vstupné 105 Kč.
Neděle 9. 10. v 10.00 h: KRTEK A HODINY (ČR). 
Filmové pohádkové pásmo pro nejmenší, 68 mi-
nut. Vstupné 30 Kč.
Pondělí 10. 10. v 19.30 h: PŘÍMÝ PŘENOS – 
OPERA NATIONAL DE PARIS – CHARLES 
GOUNOD – FAUST. Nastudování francouzsky. 
Účinkují Roberto Alagna, Inva Mula, Paul Gay aj. 
Dirigent Alain Lombard. Vstupné 250 Kč.
Středa 12. 10. v 17.30 h: VIDITELNÝ SVĚT 
(FK, SR 2011). Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. 

V hlavní roli Ivan Trojan. Režie Peter Krištůfek. 
Původní znění, thriller / 104 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 13. 10. do úterý 18. 10. v 17.00 h: MUŽI 
V NADĚJI (ČR 2011). Komedie o tom, že man-
želství potřebuje ke štěstí  trochu nevěry. Od 
12 let, 115 minut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – 
vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 13. 10. do středy 19. 10. v 19.30 h: 
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ (USA 2011). Pre-
miéra. Nebezpečí je třeba zesměšnit. České titulky, 
ml. přístupný, komedie. Vstupné 105 Kč.
Od pátku 14. 10. do neděle 16. 10. ve 14.30 h: 
AUTA 2  (Cars 2, USA 2011, bez 3D brýlí). Ten-
tokrát s našimi animovanými čtyřkolovými hr-
diny  ve velkém špiónském dobrodružství proces-
tujeme celý svět. České znění, 110 minut. Vstupné 
80 Kč.
Neděle 16. 10. v 10.00 h: TAJUPLNÝ ZÁMEK. 
Dětské divadelní představení.
Středa 19. 10. v 17.30 h: DVOJÍ ŽIVOT VERO-
NIKY (Francie, Polsko, Norsko 1991). Digitálně 
restaurovaná kopie. Režie Krzysztof Kiešlowski. 
České titulky, od 12 let, fantastické drama / 98 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Čtvrtek 20. 10. v 19.00 h: VZÁCNÉ SETKÁNÍ 
HONZY A FRANTIŠKA NEDVĚDŮ – KONCERT
Od pátku 21. 10. do úterý 25. 10. (mimo 23. 10.) 
v 17.30 h: TŘI MUŠKETÝŘI  ve 3D ( USA 2011, 
3D brýle). Premiéra. Akčně pojatý velkofi lm plný 
propracovaných scén slibuje skvělou podívanou. 
České znění, ml. přístupný, dobrodružný / 110 mi-
nut. Vstupné 130 Kč.
Od pátku 21. 10. do soboty 22. 10. v 19.45 h: PA-
RANORMAL ACTIVITY 3 (USA 2011, 2D for-
mát). Premiéra. Odhalte tajemství paranormál-
ních aktivit. České titulky, ml. nepřístupný, horor. 
Vstupné 105 Kč.
Od pátku 21. 10. do pondělí 24. 10. v 15.30 h: OŠE-
TŘOVATEL (USA 2011). Veselá komedie pro celou 
rodinu v českém znění. Ml. přístupný, 104 minut. 
Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Neděle 23. 10. v 10.00 h: O TÉ VELKÉ MLZE (ČR). 
Filmové pohádkové pásmo pro nejmenší, 65 mi-
nut. Vstupné 30 Kč.
Neděle 23. 10. v 18.00 h: PREMIÉRA – PRVNÍ 
3D BALET NA SVĚTĚ ! MARIINSKÉ DIVA-
DLO ST. PETĚRSBURG – ADOLPHE CHARLES 
ADAM – GISELLE. V titulní roli romantického 
baletu Natalie Osipova. Vstupné 250 Kč.
Od pondělí 24. 10. do středy 26. 10. v 19.30 h: 
NIC PROTI NIČEMU (ČR 2011). Falešný pedofi l 
v občanském sdružení. Režie Petr Marek. Ml. pří-
stupný, komedie / 98 minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 26. 10. v 17.30 h: OSAMĚLOST PRVOČÍ-
SEL (FK, Itálie, Německo, Francie 2010). Režie  Sa-
verio Costanzo, italská verze, české titulky, drama 
/ 118 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 27. 10. do neděle 30. 10. v 15.30 h: TIN-
TINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D (USA 2011, 3D 
brýle). Premiéra. Nejnovější rodinný snímek v re-
žii Stevena Spielberga. České znění, ml. přístupný. 
Premiérové vstupné 165 Kč.
Od čtvrtka 27. 10. do úterý 1. 11. v 17.30 h: MOJE 
KRÁSNÁ UČITELKA (USA 2011). Premiéra. 
Tom Hanks a Julia Roberts v romantické komedii. 
České titulky, od 12 let, 98 minut. Vstupné 95 Kč. 
Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 27. 10. do neděle 30. 10. v 19.30 h: 
DLUH (USA 2011). Premiéra. Každé tajemství 
něco stojí. České titulky, od 12 let, drama / 114 mi-
nut.  Vstupné 105 Kč.
Neděle 30. 10. v 10.00 h: FIK MIK (ČR). Fil-
mové pohádkové pásmo pro nejmenší, 64 minut. 
Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 31. 10. do úterý 1. 11. v 19.30 h: PŮL-
NOC V PAŘÍŽI (USA 2011). Režie  Woody Allen. 
České titulky, ml. nepřístupný, komedie / 100 mi-
nut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 
Kč. 
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JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

 
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
12. 10. v 19.00  hodin Jakub a jeho pán – hrají: K. 
Heřmánek, J. Bartoška, J. Carda.
21. 10. v  19.00 hodin Divadlo u Lípy –  J. Shirley 
Vražda sexem – režie  Tereze Hlaváčová.
26. 10. v19.00 hodin  Každý den – šťastný den! 
Hrají: B. Hrzánová, L. Jeník, H. Lapčíková, Z. Ka-
lina.
27. 10. v 19.00 hodin   Danajský dar a Taková lé-
čivá romance – dvě etudy divadelního spolku 
Hrozen, ve spolupráci s TV Noe.
Připravujeme: 
  3. 11. Shirley Valentine – úžasná one  woman 
show Simony Stašové.
23. 11. Divadlo Sklep a jejich Besídka

 Koncerty
  6. 10. v  19.00 hodin Radůza, zpěvačka, multiin-
strumentalistka, autorka hudby i textů v dopro-
vodu kapely.  Cyklus Sólo pro dámu.
13. 10.  v 19.00 hodin  Irena Budweiserová – ba-
lady, spirituály a gospely v doprovodu Víta Fialy 
(kontrabas), Jaroslava Šindlera (el. kytara), Miro-
slava Linky (el. accoustic kytara).
Cyklus Sólo pro dámu.
20. 10. v 19.00 hodin  Jakub Smolík
Připravujeme
29. 11. Melanie Scholz (JAR) – cyklus Sólo pro 
dámu. Při zakoupení  vstupenky na všechny tři 
koncerty Sólo pro Dámu poskytne DK Akord 
slevu 50 % na třetí vstupenku  koncertu Melanie 
Scholz (možno uplatnit jen v DK Akord).

 Společenská zábava
  4. 10. v 15.00 hodin Senior klub v Akordu - 
diashow Radima Ptáčka – Kouzlo jihu. PETSAX 
k poslechu a tanci. Vstup zdarma.
  9. 10. v 15.00 a 19.00 Diashow Leoše Šimánka – 
Nový Zéland.
12. 10.  v 10.00 hodin  Cvičení paměti – senzo-
motorická cvičení a rady, jak zůstat fi t. Lektorka 
Mgr. Z. Ondruchová. Cyklus Aktivní senior, vstup 
zdarma. 
26. 10. v 10.00 hodin  Květinové vazby – pod-
zimní variace – ve spolupráci s SOŠ  Dr. Matějčka 
z Ostravy-Poruby. Cyklus Aktivní senior, vstup 
zdarma. 

 Klub Akord
20. 10. v 17.00 Dámy, na kafíčko – Co vy na to, 
pane Šmoldasi. Básník, publicista, překladatel, 
scénárista a moderátor, který je znám jako skvělý 
glosátor.
25. 10. v 19.00 Folk a country v Akordu – Tempo 
di vlak  v rytmu dálek. Tóny cest  v nové sezóně.  
Host – BG styl.

 Dětem
  5. 10. v 10.00 hodin  Dobrodružství Toma Sawy-
era – pro žáky ZŠ.
13. 10. v 10.00 hodin  Kamarádi v divadle – pro 
děti MŠ a 1.-3. třídy ZŠ.
16. 10. v  10.00 hodin Není drak jako drak – ne-
dělní pohádka.
Připravujeme:
13. 11. v 10.00 hodin O krtečkovi a hodinách.

 Výstavy
Fotogalerie – Umění stínů, výstava fotografi í pol-
ských autorů.
Malá galerie –  Studentská  - Střední škola umělec-
kých řemesel Ostrava-Zábřeh.
Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla a 

mysli. Nevyčerpává, dodává energií (pondělí ve-
čer a středa dopoledne). 
Orientální tanec – škola Elahe V. Gazdové
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro 
všechny věkové kategorie (středa). 
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlep-
šení zdravotního a duševního stavu (čtvrtek).
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro 
rovnováhu organismu (úterý). 
Stepování – tanec pro mládež i dospělé (čtvrtek).
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa další latinsko americké tance – dokáže  
uvolnit a zároveň posílit.
Latinsko americké tance s prvky zumby – při cvi-
čení si budete připadat jako na taneční párty.
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Step aerobic – posilování dolní poloviny těla.  
Fitness mix – tvarování postavy, zvyšování vý-
konnosti a zlepšení zdravotního stavu (pátek).
Street dance – získává stále více příznivců.

 Pro děti
Barevné cvičení pro děti 4-6 let – rozvíjí koordi-
naci pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie 
(úterý). 
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční 
pohyb v klasických i folklorních tancích (úterý).
Taneční soubor Dětičky – pro děti 4-9 let. Nava-
zuje na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit 
i zpívat (pondělí).
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické cvi-
čení 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 bu-
dou hrát, zpívat i tančit. Vše bude formou hry, 
předpoklad je, že děti vydrží bez rodičů (pondělí). 
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od 
3-4 let (středa). 
Novinky
Cvičení maminek s miminky (6-12 měsíců,) začí-
náme 10. 10. v 9.30
Cvičení maminek s dětmi (1-2 roky), začínáme 
11. 10. v 9.30
Cvičení pro ženy – Fitt ball, začínáme 10. 10. v 19 h

 Vzdělávání
Jazykové kurzy – Španělština, Angličtina, Fran-
couzština

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
Tvořivá sobota 
1. 10. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných tech-
nik. Batika, keramika, smaltování, ketlování, ma-
lování na hedvábí, linoryt, Tiff any technika, drát-
kování, malování na sklo a další techniky. Pro 
veřejnost od 10 do 15 hodin. Cena 250,- za dílnu.
Máme rádi zvířata - výlet do Bartošovic 
9. 10. – Návštěva zákulisí Záchranné stanice a cen-
tra ekologické výchovy v Bartošovicích. Výlet pro 
všechny malé i velké milovníky přírody. Od 8:00 
do 16:00, cena výletu je 120,-. Na výlet je nutné se 
předem registrovat a vyplnit na SVČ závaznou 
přihlášku.
Maluji, tedy jsem 
10. 10. – Kreativní výtvarná dílna pro veřejnost - 
malování, kresba, grafi ka, linoryt. V SVČ Ostrava-
-Zábřeh, p. o., od 15:00 do 18:00. Cena za vstup do 
dílny 30,-.
Den boje proti chudobě 
18. 10. – Happening – kampaň ve spolupráci 

s ČPCH, Ostrava - Masarykovo náměstí, od 15:00 - 
17:00, vstup zdarma.
Tvořivá sobota 
22. 10. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných 
technik. Batika, keramika, smaltování, decoupage, 
ketlování, malování na hedvábí, linoryt, Tiff any 
technika, drátkování, malování na sklo a další 
techniky. Pro veřejnost od 10 do 15 hodin. Cena 
250,- za dílnu.
Bramborka na Dubině  
26. 10. – Podzimní výtvarné dílny pro děti i do-
spělé. Na zájemce čeká keramika, smaltování a pa-
pírová dílna. SVČ, pobočka Ostrava - Dubina, od 
10:00 do 15:00, vstup od 30,- na dílnu.
Prázdninová Bramborka 
26. 10. – Kreativní prázdninové dopoledne pro 
děti i jejich rodiče. Podzimní inspirace, dekorace, 
keramická dílna, smaltování, sádrové a škrobové 
masky, papírové tvoření. SVČ Ostrava-Zábřeh, od 
10:00 do 16:00. Cena je od 30,- na dílnu.
Podzimní fl orbalový turnaj 
26. 10. – Velký fl orbalový turnaj pro všechny kluky 
a holky v tělocvičně SVČ Ostrava-Zábřeh. Od 
12:00 do 15:00. Cena 30,-.
Velké sportovní dopoledne 
27. 10. – Sportovní dopoledne plné her, turnajů 
a soutěží v míčových hrách a hekejbale. SVČ Ost-
rava-Zábřeh, od 10:00 do 15:00, vstup zdarma.
Dračí doupě v přírodě 
28.–30. 10. – Víkendový velký turnaj ve fantasy hře 
Dračí doupě pod širým nebem. Na akci je nutné 
se předem přihlásit a informovat na SVČ, pobočka 
Ostrava-Dubina.

   
VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice     www.arena-vitkovice.cz
  1. 10. v 15:00 hod. – MS V LATINSKOAMERIC-
KÝCH TANCÍCH MLÁDEŽE. ČEZ ARÉNA 
1. 10. ve 20:00 hod. – GalaShow s latinou IV. ČEZ 
ARÉNA
  2. 10. v 9:00 hod. – CZECH DANCE OPEN OS-
TRAVA 2011, WDSF GRAND SLAM LATIN. ČEZ 
ARÉNA
12. ročník taneční soutěže Czech Dance Open Os-
trava 2011
  4. 10. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL - HC 
KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy    
  9. 10. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL - HC 
BK MLADÁ BOLESLAV. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
15. 10. v  19 hod. – THE BEATLES NIGHT                  
slavné hity THE BEATLES zahraje Český národní 
symfonický orchestr  
16. 10. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL - HC 
SLAVIA PRAHA
utkání hokejové extraligy
22. 10. ve 14 a 18 hod. – MRAZÍK
pohádkový muzikál na ledě
24. 10. v 17:30 hod. HC VÍTKOVICE STEEL - HC 
PLZEŇ 1929. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
30. 10. v 17:00 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL - HC 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ od 5. 10. 2011. Multifunkční 
hala
Středy 16:00 - 17:30 hod. 
Soboty, neděle 16:30 -18:00 hod. 
Připravujeme:
19. 11. v 19:00 hod. – MISTROVSTVÍ SVĚTA VE 
FREESTYLE MOTOCROSSU. ČEZ ARÉNA
16. 12. ve 20 hod. – GOSPELOVÉ VÁNOCE 2011. 
Ostrava-Katedrála Božského Spasitele 
Oscar Williams & The Band Of Life (USA)
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INZERCE

Obvod nabízí seniorům pravidelné akce

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-310874/5

ZE ŽIVOTA SENIORŮ JIŽNÍ LISTY

Kromě projektu Aktivní senior s měst-
skou policií, o kterém píšeme na jiném 
místě této strany, mohou senioři žijící 
nejen v obvodu Ostrava-Jih navštěvovat 
i další dvě akce, které se pravidelně ko-
nají v DK Akord. 

Díky podpoře Magistrátu města Ostravy 
i Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
je vstup na obě akce zdarma. Každé prv-
ní úterý v měsíci je zcela zaplněn Senior 
klub, tento autorský pořad nabízí setkání 
se zajímavými osobnostmi a dává prostor 
zábavě. Při posledním zářijovém setkání 
byla pro seniory připravena přednáška 
o Indii v podání Renaty Moskalové a do-
šlo i na tradiční soutěž v pečení moučníků 
s ovocem. Tříčlenná porota neměla jedno-
duchou úlohu, vybírala totiž hned z dva-
nácti receptů. Po dlouhém rozhodování 

nakonec zvítězila nepečená jablková dob-
rota od paní Marcely Stoszkové.  
Už třetí sezónu probíhá cyklus předná-
šek, cvičení i rukodělných činností Ak-
tivní senior. Tato setkávání probíhají dva-
krát měsíčně vždy ve středu dopoledne. 
Cílem projektu je mj. zvýšit osvětu obra-
ny proti různým nepravostem, přinášet 

zábavu, poučení, vzdělávání, ale také in-
formace pro chování v kritických situa-
cích a v neposlední řadě sociální kontakt. 
„Významná je také spolupráce s úsekem 
prevence Městské policie Ostrava,“ uved-
la organizátorka akcí pro seniory Vladi-
míra Dohnalová z DK Akord. 
 (kut)

Jablková dobrota (nepečená)
Suroviny: 1 kg jablek, 200 g Hery (Zlatá Haná), 150g moučkového cukru, 300 g piško-
tů, 1 balíček vanilkového cukru, mletá skořice, citronová šťáva a rumová tresť
Pracovní postup: Jablka oloupeme, nastrouháme, podlijeme dvěma lžícemi vody, při-
dáme skořici (podle chuti jablek i citrónovou šťávu) a za stálého míchání uvaříme hus-
tou kaši. Heru napěníme s moučkovým a vanilkovým cukrem (můžeme přidat i pár 
kapek rumové tresti na vůni) a vmícháme do vychlazených jablek. Dortovou formu 
vyložíme potravinářskou fólií, na dno narovnáme piškoty, zalijeme kaší z jablek, opět 
přidáme vrstvu piškotů, kaše a končíme tak, aby nahoře byla vrstva piškotů. Moučník 
necháme v chladničce zatuhnout do druhého dne, před podáváním nakrájíme a ozdo-
bíme šlehačkou.

V letošním roce zdárně probíhá projekt 
Aktivní senior s Městskou policií Ostrava. 
„Jeho záměrem je aktivní zapojení seniorů 
do společenského a kulturního života v na-
šem městě, vytvoření důvěry ve vlastní síly 
při zvládání zátěžových situací a posíle-
ní vědomí o možnostech pomoci ze strany 
strážníků městské policie,“ uvedla za úsek 
prevence MP Margareta Nosková s tím, že 
hlavním cílem projektu je prevence krimi-
nality páchané na seniorech a obnova jejich 
právního vědomí. 
Projekt odstartoval v březnu jeho před-
stavením v DK Akord, kde se uskutečnila 
úvodní schůzka spojená s prezentací práce 
MP Ostrava a skupiny prevence. V dubnu 
projekt pokračoval přednáškou zaměřenou 
na bezpečnost seniorů doma a současné 
druhy fi nanční kriminality. V květnu se-
nioři absolvovali exkurzi na pracoviště Ha-

Aktivní senior s MP Ostrava

Senioři soutěžili na VinoHraní
Odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih uspořádal 
pro kluby důchodů už pátý ročník sportovních her 
VinoHraní. V areálu DPS Odborářská soutěžila 
pětice družstev v zábavných a nenáročných disci-
plínách. Senioři si vyzkoušeli hod míčkem na cíl, 
kuželky nebo šipky, do soutěží se zapojili i staros-
ta obvodu Karel Sibinský a místostarosta Radim 
Miklas. Loňské vítězství obhájil Klub důchodců 
Odborářská I.  Text a foto: Michael Kutt y

sičského záchranného sboru MSK a letecké 
záchranné služby na Výškovické ulici. Prv-
ní červnový den se konala přednáška na 
téma novinky v dopravě a bezpečnost se-
niorů v silničním provozu. Před prázdni-
nami pak senioři se strážníky absolvova-
li výlet do Bartošovic na Novojičínsku, kde 
navštívili záchrannou stanici pro volně žijí-
cí živočichy.
Letos seniory ještě čekají přednášky na téma 
bezpečný internet a zásady poskytování 
první pomoci. „V plánu máme dva výlety 
do okolí Ostravy, jeden z nich se uskuteční 
dvanáctého října do archeologického  muzea 
v Chotěbuzi,“ uvedla Nosková s tím, že slav-
nostní zakončení projektu proběhne 7. pro-
since v DK Akord. „Účast seniorů v projektu 
oceníme předáním pamětního listu za účasti 
médií, příbuzných a zástupců příslušných 
úřadů městských obvodů.“ (kut)

Anketa Senior roku
Poradní sbor seniorů primátora města 
Ostravy vyhlašuje 5. ročník ankety SE-
NIOR ROKU. Návrh na ocenění u pří-
ležitosti Mezinárodního dne senio-
rů může do 15. října zaslat každý, kdo 
zná ve svém okolí mimořádně aktivní-
ho (v konkrétní oblasti) člověka staršího 
65 let, který dodnes výjimečným způso-
bem přispívá ke zlepšení života společ-
nosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, 
příjmení, věk a kontakt na kandidáta, 
zdůvodnění nominace, jméno a kontakt 
na předkladatele.
Tipy posílejte na adresu: Redakce Os-
travská radnice, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava nebo e-mail: gbalcari-
kova@ostrava.cz. Na obálku nebo do 
 e-mailu připište heslo Senior roku 2011. 
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Ka-
rel Sibinský přeje všem zářijovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody 
v kruhu nejbližších.

Irena Breyerová 103 let
Rozalie Lichá 98 let
Adolf Hudec 95 let
Emilie Dajdová 94 let
Marie Havránková 92 let
Vlasta Slaná 92 let
Jiřina Fričová 91 let
Ludmila Šebelová 91 let
Lydie Boráková 90 let
Blanka Komínková 90 let
Ludmila 
Myslikovjanová 90 let

František Vícha 90 let
Libuše Bencalíková 85 let
Anna Eštočáková 85 let
Václav Frebort 85 let
Hildegarda 
Karkošková 85 let
Zdenka Krmelínová 85 let
Vlasta Straková 85 let
Marie Zamazalová 85 let
Václav Borovec 80 let
Věra Černochová 80 let
Břetislav Dvorský 80 let

Boris Jakeš 80 let
Vlasta Jochcová 80 let
Josef Král 80 let
Václav Kubínský 80 let
Helena Nosálová 80 let
Jaroslav Ondruš 80 let
Božena Pruchnická 80 let
Jarmila Sládková 80 let
Ilona Stupková 80 let
Mária Surovcová 80 let
Bohumil Arlet 80 let

Pan Jiří se narodil v dubnu roku 1933 ve 
Slezské Ostravě, dětství a mládí prožil 
v Hrabůvce. Po vyučení nastoupil jako 
strojní zámečník do Vítkovických železá-
ren, odkud v roce 1991 odešel do starob-
ního důchodu. Od mládí se věnoval spor-
tovní gymnastice, později trénoval mládež 
v Sokole Hrabůvka a v tanečním klubu Ak-
cent.

Paní Jana se narodila v červnu roku 1942 
v Morkovicích-Slížanech, dětství proži-
la v Hulvákách, Vítkovicích a Hraneční-
ku. Pracovala v chemických laboratořích 
Nové huti Ostrava, v jeslích jako pěstoun-
ka, v jaderné energetice a ve vítkovickém 
plaveckém bazénu jako lázeňská, odkud 
v roce 1994 odešla do důchodu. Paní Jana 
ráda plete, čte, luští křížovky a zbožňuje 
pohádky. 
Pan Jiří s paní Janou se seznámili v roce 
1960 a 2. září 1961 byli oddáni v obřadní 
síni v Hrabůvce. Manželé Bosákovi vycho-
vali dcery Pavlu a Ivanu a syna Jiřího, dnes 
se radují ze čtyř vnoučat Hany, Tomáše, 
Moniky, Michaely a dvou pravnuček Karo-
línky a Kristýnky.
V sobotu 2. září si padesát let společného 
života připomněli zlatou svatbou v obřad-
ní síni ÚMOb Ostrava-Jih, jejich oddávají-
cím byla radní Ivona Klímová a ceremoni-
ářkou Alena Krchová.

ZLATÁ SVATBA Jiřího a Jany Bosákových

Pan Milan se narodil v září roku 1935 
a pochází ze slovenských Spišských Vla-
chů. V Ostravě se vyučil valcířem ve Vít-
kovických železárnách a tomuto podniku 
zůstal věrný přes čtyřicet let. Paní Jarosla-
va se narodila v únoru roku 1940 v Ost-
ravě. Protože také pracovala ve válcovně, 
v zaměstnání se seznámila s panem Mila-
nem. V září roku 1961 vstoupili do svaz-
ku manželského.

V roce 1967 se manželům narodila dce-
ra Ivana a za dva roky dcera Jana. Po le-
tech se rodina rozrostla o vnoučata Ond-
řeje, Táňu, Matěje a Johanku. I když jsou 
vnoučata už dospělá, jsou pro prarodi-
če stále velkým potěšením. K velkým ko-
níčkům manželů Pramukových patří za-
hrádka ve Výškovicích, kde tráví od jara 
do podzimu spoustu času. Čtrnáct let 
chovali pejska a nyní se radují z britské-
ho modrého kocoura.
Druhou zářijovou sobotu proběhla v ob-
řadní síni ÚMOb Ostrava-Jih oslava jejich 
padesáti let společného života. Oddávají-
cím zlaté svatby byl starosta Karel Sibin-
ský a ceremoniářkou Šárka Zubková.

ZLATÁ SVATBA 
Milana a Jaroslavy 

Pramukových

INZERCE

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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chůze v podtlaku + chůze v podtlaku + 
  intenzivní infračervené zářeníintenzivní infračervené záření

NOVINKA

NOVINKA

Čujkovova 42, 

Ostrava-Zábřeh

tel.: 737 112 880

553 401 047 (levné internetové volání)

www.ipstudiozdravi.czwww.ipstudiozdravi.cz

AKCE

nejmodernější profesionální přístroj pro boj 

s celulitidou a pomocník při ztrátě kilogramů

Při zakoupení min. 4 kúr KAVITACE

(40 min. ultrazvuková liposukce + skořicový 

zábal + 50 min.  přístrojová lymfodrenáž)

SLEVA 50 %
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