
První občánek dostal zlatý řetízek 
Některé přechody budou bezpečnější
Nejstarší obyvatelka našeho obvodu 
se dožila úctyhodných 103 let
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Na novoroční 
ohňostroj 
se přijeli 
podívat lidé 
z celého kraje
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  Tradiční hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zá-
břeh zve všechny zájemce na tradiční ha-
sičský ples, který se uskuteční 25. února 
od 20 hodin v KD K-TRIO v Hrabůvce. 
K poslechu i tanci zahraje fryčovická hu-
dební legenda Šmidlybojs. Kromě skvě-
lé hudby je připraveno výborné občers-
tvení a bohatá tombola. Cena 270 korun 
zahrnuje večeři. Vstupenky lze objedná-
vat u p. Kupky na t. č. 605 213 558 a 603 
522 385.

  Kino Luna nezvýšilo vstupné
V souvislosti s lednovým zvýšením 
DPH podražily kromě základních komo-
dit také služby. Vstupné se zvýšilo např. 
v krytém bazénu v Porubě nebo v multi-
kině CineStar. Zábřežské kino Luna však 
zachovalo ceny vstupenek na stejné část-
ce jako vloni. 
„Zdražovat se nechystáme, protože už tak 
je průměrná cena vstupného, která je sto 
pět korun, na hranici únosnosti. Zvýšení 
DPH nás samozřejmě postihne, ale bude-

me se snažit uspořit na provozních nákla-
dech, tak abychom nemuseli zvedat cenu 
a nepřišli o návštěvníky,“ uvedla pro Mo-
ravskoslezský deník vedoucí kina Jana 
Dulíková.

  SON

Sdružení nájemníků SON sděluje, že 
poradenská služba k otázkám bydlení 
se koná ve čtvrtek 9. února v 16 hodin 
v kulturním středisku K-TRIO v Ostravě-
Hrabůvce. 

Starosta Ostravy-Jihu Karel Si-
binský v úterý 10. ledna navští-
vil prvního letos narozeného 
občánka obvodu.
Jmenuje se Alexandr Kondysek 
a jeho maminka Alena Chyti-
lová jej přivedla na svět 1. led-
na v 17:25 hodin. „Měřil devě-
tačtyřicet centimetrů a vážil tři 
kila šedesát,“ usmála se čtyřia-
třicetiletá prvorodička. Společ-
ně s otcem Alešem Kondyskem 
dítě plánovali a byli v očekávání 
už poslední dny loňského roku. 

„Silvestra jsme raději trávili 
doma u televize,“ řekl tatínek. 
Paní Alena je rodačkou z Bystři-
ce pod Hostýnem, její přítel Aleš 
zase pochází z Třince. 
V Ostravě-Dubině bydlí po-
slední tři roky. Od starosty nej-
lidnatějšího ostravského ob-
vodu dostala maminka kytici, 
malý Saška pak polštářek a zla-
tý řetízek s přívěskem Kozoro-
ha. „Sašovi i jeho rodičům pře-
ji šťastný život,“ dodal starosta 
Karel Sibinský. 
 Text a foto: Michael Ku  y

Na březnovém jednání Zastupitelstva MO Ostrava-Jih bude pro-
jednána petice občanů proti zrušení ZŠ V Zálomu. Zánik školy 
k 31. červenci letošního roku vloni v prosinci odhlasovali zastu-
pitelé obvodu. 
„V souvislosti s ukončením činnosti školy jsme ze strany obča-

nů obdrželi spoustu kladných i záporných reakcí. V mnohých 
případech se jednalo i o zajímavé podněty, například k dalšímu 
využití školní budovy. Za všechny názory a komentáře k pro-
blematice děkujeme a postupně všem odpovíme,“ uvedl mís-
tostarosta Radim Miklas. (kut)

Zastupitelé projednají petici proti zrušení ZŠ V Zálomu

www.triumphoptical.cz

počítačové měření zraku*
komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

* pouze provozovny v Ostravě

LEDEN, ÚNOR

OPTIKA TRIUMPH
SUPER AKCE! 

POZOR, slevy se sčítají!
až 50 % 20 %+Na dámské, pánské a dětské
BRÝLOVÉ OBRUBY

Na plastové brýlové
čočky JET SH

PLATÍ POUZE PŘI
ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ

Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka / Ostrava-Poruba Francouzská ul.
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, (Po - Pá 8.00 - 18.00 hod., So 8.00 - 12.00 hod.)

Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., (Po - So 8.00 - 20.00 hod., Ne 9.00 - 19.00 hod.)

Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, (Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.)

První občánek dostal zlatý řetízek

SC-311911/2
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Přechody budou bezpečnější

…Na území obvodu Ostrava-Jih byl nový bezpečnostní 
prvek realizován na ulicích Horní, Dr. Martínka nebo 
Čujkovova. Životnost instalovaného povrchu je 
minimálně pět let…
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Diamantová svatba Lukašíkových

…Šedesát let společného života si připomněli 
diamantovou svatbou, která se konala v sobotu 
14. ledna v obřadní síni radnice. Jejich oddávajícím byl 
starosta obvodu Karel Sibinský a ceremoniářkou Šárka 
Zubková...

10

Novoroční ohňostroj stál za to!

…Novoroční ohňostroj stál se vším všudy celkem 
tři sta tisíc korun. Částkou sto tisíc korun přispěl 
Magistrát města Ostravy, dvě stě tisíc pak poskytl 
městský obvod Ostrava-Jih prostřednictvím peněz od 
sponzorů a částečně i z vlastního rozpočtu…

14–15

Krátce
  Na území obvodu žije 110 398 obyvatel
Přesně 110 398 obyvatel mělo k 1. lednu 
2012 trvalé bydliště na území MO Ostra-
va-Jih. Z tohoto počtu tvoří 3596 cizinci. 
Druhým nejlidnatějším ostravským ob-
vodem je Poruba (68 478), následují Mo-
ravská Ostrava a Přívoz (40 559), Slezská 
Ostrava (21 424) a Mariánské Hory a Hul-
váky (12 656). Celkem měla metropole 
Moravskoslezského kraje k 1. lednu letoš-
ního roku 306 128 obyvatel, což je o osm 
tisíc méně než před dvěma lety.

  Provence očima Jana Šmída 
Ve středu 29. února od 18 hodin se v ho-
telu Imperial v Ostravě uskuteční beseda 
s názvem Provence očima Jana Šmída. Už 
o hodinu dříve proběhne autogramiáda 

autorových knih v Domě knihy Librex na 
Smetanově náměstí 8.

  Turnaje fotbalových přípravek
Ve Sport centru Dubina se v neděli 
12. února uskuteční turnaj fotbalových 
přípravek ročníků narození 2002 a 2004 
Vítkovice Cup. Kromě pořádajícího od-
dílu FC Vítkovice 1919 se představí mj. 
Sparta, Slavia, Bohemians, Baník Ostra-
va, Sigma Olomouc, Brno, Zlín a Žilina. 
O dva týdny později, v neděli 26. února, 
pak proběhne stejný turnaj pro přípravky 
ročníků narození 2003 a 2001.

  Pomoc pro alergiky a astmatiky
Pokud rodiče mají dítě trpící různými pro-
jevy alergie či astmatu, nemusejí zoufat. 

Dnes existují školské instituce, které s tě-
mito dětmi umějí pracovat a jejich one-
mocnění zohledňují. Takové děti vyžadují 
zvláštní péči a starostlivost. Učitelé takové 
školy musejí vědět, jak s nemocným dítě-
tem pracovat a jak se o něj postarat v pří-
padě, že se u něho projevy tohoto onemoc-
nění vyskytnou. V Moravskoslezském 
kraji jsou dvě střední školy, které mají toto 
oprávnění a jsou nositelkami titulu Škola 
přátelská dětem s alergií a astmatem. Obě 
školy působí v městském obvodu Ostra-
va-Jih. Jde o Soukromé šestileté gymná-
zium v Ostravě, s. r. o., a Soukromou ob-
chodní akademii v Ostravě, s. r. o. Všichni 
učitelé těchto školských zařízení vědí, jak 
se o dítě postarat v případě, že by se u něj 
projevy onemocnění vyskytly. 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

úvodem mi dovolte, 
abych vám ještě jed-
nou popřál vše nejlepší 
v novém roce, hlavně 
zdraví a rodinnou po-
hodu. Držíte v rukou 
první letošní číslo rad-

ničního zpravodaje. Hned dvě stránky jsme 
věnovali ohlédnutí za novoročním ohňostro-
jem. Moc mě těší, že se po všech stránkách 
vydařil, o čemž svědčí množství vašich po-
chvalných e-mailů, dopisů i telefonátů. Ně-
které z nich jsme si dovolili otisknout, ještě 
jednou vám za ně upřímně děkuji.
Zmínit se musím o nejstarší obyvatelce na-
šeho obvodu, paní Marie Čapková se v prv-
ní polovině ledna dožila krásných sto tří let. 
Při této příležitosti od vedení našeho úřadu 
obdržela na setkání jubilantů kytici a dár-
kový koš. Recept na dlouhověkost sice podle 
paní Čapkové neexistuje, ale určitě stojí za 
to přečíst si článek na straně 10.   
Letos jsme pro vás připravili jednu zajíma-
vou novinku, po celý rok se budete setkávat s 
rubrikou Víte, kde bydlíte? Na území obvo-
du máme spoustu ulic, které jsou po někom 
pojmenovány, a často ani nevíme, kdo dotyč-
ný vlastně byl. Proto postupně během celého 
roku všechny ulice představíme. Seriál začí-
ná na straně sedm. Stále od vás dostávám 
spoustu podepsaných a bohužel i nepode-
psaných e-mailů a dopisů s dotazy na nej-
různější témata. Proto vás už v příštím čísle 
detailněji seznámím se vším podstatným, co 
letos v obvodu chystáme. Přeji vám příjemné 
čtení lednových Jižních listů.
 Mgr. Karel Sibinský, starosta

ič íh d j H
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Středisko volného času (SVČ) 
na Gurťjevově ulici v Zábře-
hu připravilo na jarní prázdni-
ny jedinečnou nabídku poby-
tových a příměstských táborů. 
Pro lyžařské a snowboardo-
vé nadšence je vhodný tábor 
ve Velkých Karlovicích na cha-
tě Kyčerka v ceně 2900 korun 
plus jízdné na vleky. Jedná se 
o tábor pod týmovým vedením 
zkušených instruktorů. Malým 
milovníkům dobrodružství, 
výtvarného tvoření a hrátek 
na sněhu je určen jarní pobyto-
vý tábor v malebném prostře-
dí beskydských hor na Horní 
Bečvě v chatě Mečová. Tento-
krát je připraven i pro mamin-
ky s dětmi, cena je 2300 korun 

pro dítě, 2500 korun pro dospě-
lého a 500 korun pro dítě do tří 
let. Oba tábory se konají v ter-
mínu od 11. do 16. března.
SVČ rozšířilo také nabídku te-
maticky zaměřených příměst-
ských táborů, během kterých 
na děti čeká bohatý sportov-
ní, výtvarný, ale především 
zábavný program. Od 12. do 
16. března se tábor s názvem 
Zpívání mezi vločkami sněhu 
koná v pobočce SVČ na Dubině 
a přímo v areálu SVČ na Gur-
ťjevově ulici je připraven tábor 
s názvem Dobrodružství napříč 
časem. Cena obou táborů je 700 
korun. Bližší informace o aktu-
ální nabídce jsou na stránkách 
www.svczabreh.cz. (d)

Jarní prázdniny se SVČ

Jubilejní kolonie vznikala postupně podle pro-
jektu moravského architekta Arnošta Korne-
ra jako moderní sídliště pro zaměstnance Vítko-
vických železáren. Ve druhé polovině 
20. století dochází k postupnému chát-
rání budov. Tento vzácný architekto-
nický komplex své znovuzrození za-
znamenává na počátku roku 2000, kdy 
začne probíhat rozsáhlá rekonstruk-
ce, která zařadila Jubilejní kolonii do ochranné-
ho památkového pásma, a třiadvacet domů se 
stalo kulturní památkou. Jednou z nich je také 
Komorní klub, který nyní slouží jako kulturně 

společenský objekt. Výstavou, připravovanou 
v Komorním klubu, bychom rádi současné gene-
raci a obyvatelům nejen Jubilejní kolonie přiblí-

žili historii, pád a vzestup tohoto archi-
tektonického skvostu. 
Prosíme tímto pamětníky a vlastníky 
archivních fotografi í, pohlednic, novi-
nových výstřižků a jiných dobových 
materiálů se vztahem k Jubilejní ko-

lonii o jejich zapůjčení. Bližší informace podá 
p. Urbanová, tel. 596 739 225, kulturní středis-
ko K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, 
www.kzoj.cz (d)

Pomozte objevit historii Jubilejní kolonie

V Ostravě se koncem loňské-
ho roku objevily přechody pro 
chodce s novým bezpečnost-
ním prvkem.

Jedná se o speciální povrch 
s lepšími brzdnými vlastnost-
mi, který zvyšuje bezpečnost 
vybraných přechodů. 
Ve městě se nachází na osm set 
přechodů pro chodce, všechny 
byly postupně prověřeny a vy-
hodnotila se jejich bezpečnost. 
Už v minulosti se opatřily re-
fl exními dopravními značkami, 
některé byly osvětleny. Nyní 
byly vybrány přechody pro 

chodce, které patří k nejriziko-
vějším. Je na nich realizován 
další bezpečnostní prvek,  v. 
Robinda (adhezní povrch s lep-
šími brzdnými vlastnostmi). Je 
ověřeno, že brzdná dráha au-
tomobilu se na tomto povrchu 
zkracuje o přibližně třicet pro-
cent, nižší je také riziko smyku. 
Nezanedbatelný je preventiv-
ní efekt, protože červená bar-
va před přechody upozorňuje 
řidiče s dostatečným předsti-
hem. Vloni bylo takto uprave-
no celkem sedmnáct přecho-
dů pro chodce, vybírány byly 
ty s vysokou nehodovostí, na 

 Frekventované přechody budou bezpečnější

silnicích s více jízdními pru-
hy a v blízkosti míst se zvýše-
ným pohybem dětí. Na území 
obvodu Ostrava-Jih byl nový 
bezpečnostní prvek realizován 
na ulicích Horní, Dr. Martínka 

nebo Čujkovova. Ži-
votnost instalovaného 
povrchu je minimálně 
pět let. 
Realizací je pověřena 
společnost Ostravské 
komunikace, která má 
údržbu silnic na úze-
mí města Ostravy ve 
své správě. Celkové 
náklady na realizaci 

u sedmnácti přechodů jsou vy-
čísleny na čtyři miliony korun 
a hrazeny budou z úspor získa-
ných zlepšeným hospodařením 
této společnosti. Na jaře bude 
celý projekt vyhodnocen.  (kut)
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  Probíhá svoz vánočních 
stromků

OZO Ostrava začalo 9. ledna 
svážet vánoční stromky, kte-
ré lidé odstrojili a položili je 
ke kontejnerům. Vždy v pon-
dělí budou sváženy ze síd-
lišť v oblasti Dubiny, Bělského 
Lesa a Hrabůvky, v úterý pak 
ze Zábřehu a Výškovic. Svoz 
bude probíhat až do konce 
ledna v běžné pracovní době 
od 6 do 14 hodin, a to vždy 
z kontejnerových stání. Posta-
čí, když občané odloží své od-
strojené vánoční stromečky 
vedle kontejneru alespoň den 
před příjezdem popelářského 
vozu. Aby to bylo o něco jed-
nodušší, pomáhaly stromeč-

ky odklízet děti ze Samostat-
ného kmenového a klubového 
svazu Dakota (SKAKSD), kte-
rý sídlí v obvodu Ostrava-Jih.

  Z obvodu mizí nepojízdná 
vozidla

ÚMOb Ostrava-Jih nabízí maji-
teli nepojízdného vozidla bez-
platný odtah včetně ekologické 
likvidace, kterou provádí ŽDB 
GROUP a. s. Nepojízdné vozi-
dlo je možné i věnovat či od-
prodat Centru bezpečné jízdy 
pro výcvik integrovaných zá-
chranných systémů. Za posled-
ních pět let bylo odstraněno z 
ulic obvodu 1235 nepojízd-
ných vozidel, likvidace dalších 
zhruba padesáti autovraků je 
ve stadiu rozpracování. 



5

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

1.
 O

čn
í s

.r.
o.

, Z
al

u
ža

n
sk

éh
o 

11
92

/1
5,

 

70
3 

00
 O

st
ra

va
-V

ít
ko

vi
ce

Te
l.:

 5
95

 6
33

 3
42

/4
4,

 

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
1o

cn
i.c

z,
 w

ww
.1

oc
ni

.cz

Cena zákroku: 11 500 Kč/oko

S
C

-3
11

09
8/

6

Tribuna na stadionu FC Ostra-
va Jih na Svazácké ulici v Zá-
břehu zmizela, na jejím mís-
tě v budoucnu vyroste krytý 
aquapark. Projektová doku-
mentace by měla být hotova 
v polovině letošního roku, poté 
proběhne územní řízení a ná-
sledné vyřízení stavebního po-
volení. Stavět se začne v roce 
2013, celá akce přijde zhruba na 
350 miliónů korun. 

Členové fotbalového klubu FC 
Ostrava-Jih našli zázemí v ob-
jektu bývalé ZŠ Mjr. Nováka. 
V prostorách ZŠ Kosmonau-
tů 15 se připravuje úprava hři-
ště tak, aby odpovídalo fotbalo-
vým normám. Současně klubu 
bude nabídnuto tréninkové hři-
ště při ZŠ V Zálomu, která s le-
tošním školním rokem ukončí 
svou činnost. 
 (kut)

Stavba aquaparku začne příští rok
Jistě už jste ve Výškovicích 
nebo v Přívoze slyšeli, že ně-
kdo „jede do města“, i když 
Výškovice i Přívoz jsou sou-
částí Ostravy. Určitě se vás 
někdo, kdo není znalý Ost-
ravy, zeptal: „Kde je Kuři ry-
nek?“ A třeba jste si s někým 
dali schůzku „v pět v Porubě 
u rondlu“ nebo v Hoštálko-
vicích „u Kory“. To všechno 
jsou „živá“ zeměpisná jména, 
podle nichž se obyvatelé měs-
ta a jeho částí orientují mno-
hem lépe než podle ofi ciálních 
názvů ulic. Jedná se o místní 
pojmenování, která mají své 
uživatele, svou historii a své 
příběhy. Vyprávějí totiž nejen 
o místech, ale také o našem 
vztahu k nim a o naší jazyko-
vé tvořivosti. 
Ostravská univerzita proto 
ve spolupráci s úřady vybra-
ných městských obvodů sta-
tutárního města Ostravy (Jih, 
Poruba, Hošťálkovice), Kni-
hovnou města Ostravy, Ma-
gistrátem statutárního měs-
ta Havířov a dalšími partnery 
v letech 2011–2014 realizuje 
projekt, jehož cílem je výzkum 
především současných země-
pisných jmen a jejich používá-
ní v městském prostoru. 
„Zajímá nás znalost neofi ci-
álních pojmenování ulic, ná-
městí a dalších prostranství 
a objektů, které město nabí-
zí. Chtěli bychom také sesbí-
rat příběhy, archivní prame-
ny, fotografi e či kresby, které 
se s jednotlivými místy pojí 
a které vysvětlují, proč se ta 
místa tak jmenují a jak se vý-
znam názvu místa měnil. Bu-
deme rádi, pokud se občané 
zapojí do výzkumu například 

vyplněním dotazníku nebo 
třeba svým vyprávěním. 
Hlavní část výzkumu proběh-
ne od ledna do června letošní-
ho roku,“ uvedl vedoucí pro-
jektu Jaroslav David. 
Výstupem projektu bude mj. 
i tištěný průvodce současným 
názvoslovím místní krajiny, 
dále přednášky a komento-
vané procházky, výstava a in-
teraktivní internetové strán-
ky. Bližší informace o projektu 
bude možno získat na postup-
ně doplňovaných webových 
stránkách projektu h  p://pro-
jekty.osu.cz/mistapameti nebo 
u Dr. Jaroslava Davida z Ka-
tedry českého jazyka Filozofi c-
ké fakulty Ostravské univer-
zity (tel.: 604 159 745, e-mail: 
jaroslav.david@osu.cz). 
„Těšíme se na spolupráci a vě-
říme, že jejím výsledkem bude 
materiál, který ocení všich-
ni obyvatelé uvedených obcí 
a který přispěje ke zlepšení 
povědomí o současnosti i his-
torii místní krajiny a životě je-
jích obyvatel,“ dodal závěrem 
David.
  (kut)

Místa paměti – Ostrava a její jména

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc únor

  4. 2. Florbal – regionální soutěž – starší žáci A
  1. SC Vítkovice, 8–15.30 hod.
  5. 2. Florbal – regionální soutěž - přípravka lvíčata
  1. SC Vítkovice, 8–15 hod.
11. 2.  Florbal – 1. liga juniorů (13-17), Fortuna extraliga – nej-

vyšší soutěž mužů (17–21) 1. SC Vítkovice, 12–21 hod.
12. 2.  Futsal - turnaj fotbalových přípravek ročníků 2002 - 

2004, Vítkovice Cup FC Vítkovice, 8–16 hod.
18. 2.  Florbal – Fortuna extraliga - nejvyšší soutěž mužů, extra-

liga žen 1. SC Vítkovice, 14–22 hod.
19. 2.  Florbal – Extraliga žen (11– 15), liga dorostenek (15–20) 

 1. SC Vítkovice, 11–20 hod.
25. 2. Florbal – 1. liga dorostenců (10–17)
  1. SC Vítkovice, 9–17 hod.
26. 2.  Futsal - turnaj fotbalových přípravek ročníků 2001 - 

2003, Vítkovice Cup FC Vítkovice, 8–16 hod.

Divadlo loutek Ostrava
Představení v měsíci únoru

Pro děti a rodiče
Neděle 5. 2. Martin Geišberg: O víle menší než zrnko máku 
 (Alternativní scéna 10.30 a 15.30 hod.)
Neděle 12. 2. Rostislav Pospíšil: Výlet na ostrov snů 
 (Hlavní scéna 10 a 15 hod.)
Neděle 19. 2. Hans Christian Andersen: Ošklivé káčátko
 (Hlavní scéna 10 a 15 hod.)
Neděle 26. 2. Václav Čtvrtek: Víla Amálka
 (Hlavní scéna 10 a 15 hod.)
Večerní představení
Pondělí 6. 2.  Israel Horowitz: Lebensraum (Životní prostor)
 (Alternativní scéna 18 hod.)
Pondělí 13. 2.  Ostravak Ostravski-Marek Pivovar-Radovan 

Lipus: Z DENIKU OSTRAVAKA
 (Alternativní scéna 18 hod.)
Pondělí 27. 2.  Israel Horowitz: Lebensraum (Životní prostor)
 (Alternativní scéna 18 hod.)
Koncert
Úterý 28. 2.  BEZOBRATŘI  (koncert lidové hudby nového 

pokolení)  (Aternativní scéna 18 hod.)
PREMIÉRA
Pátek 24. 2. Sofi in svět (17 hod.)
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V prostorách Komorního klubu na Velf-
líkově ulici v Jubilejní kolonii proběhlo 
v polovině prosince tradiční ocenění 
dětí a mládeže za úspěšnou reprezenta-
ci obvodu a občanů pracujících s dětmi 
a mládeží. Ceny předávali starosta Ka-
rel Sibinský a vedoucí oddělení školství 
a kultury Sylva Sládečková. 

V doprovodném programu se představi-
ly mažoretky z TOM Krokodýl Ostrava, 
Dětský pěvecký sbor Ko-Ko ze ZŠ Kosmo-
nautů 15 a orientální tanečnice a roztles-
kávačky ze ZŠ Chrjukinova.

Přehled oceněných
Markéta Kolářová se od pěti let věnuje 
sportovní gymnastice. První zkušenosti 
získala v TJ VOKD Poruba, poté studova-
la na Sportovním gymnáziu Zátopkových 
v Zábřehu a přestoupila do GK Vítkovi-
ce. K jejím největším úspěchům patří mis-
trovský titul v kategorii juniorek, který 
poprvé získala v roce 2010 a vloni jej ob-
hájila.
Kateřina Cachová je českou reprezentant-
kou v atletickém viceboji. Od žákovských 
kategorií je několikanásobnou mistryní 
a držitelkou českého rekordu. Vloni skon-
čila na ME do 23 let v Ostravě druhá, na 
Světové univerziádě třetí a nominovala se 
i na seniorské MS v korejském Tegu, kde 
nasbírala zkušenosti pro budoucí karié-
ru. Studentka VŠB-TU Ostrava pravidel-
ně vozí medaile z evropských i světových 
soutěží své věkové kategorie.
Tibor Pavlík je studentem Střední ško-
ly společenského stravování v Hrabův-
ce. Reprezentuje ČR ve stolním tenise, 

je několikanásobným mistrem republi-
ky. Vloni dosáhl výborného výsledku na 
ME juniorů v ruské Kazani, kde vybojo-
val stříbrnou medaili v kategorii družstev.
Jana Slaninová studuje VOŠ DAKOL, ob-
chodně podnikatelské zaměření a věnuje 
se sprintu. Vloni startovala na atletickém 
ME do 23 let v Ostravě, na dvoustovce 
skončila sedmá a ke stejné příčce pomoh-
la i štafetě na 4x100 m. Na republikovém 
mistrovství do 22 let vyhrála dvoustov-
ku a byla členkou vítězné štafety na 4x100 
m, na seniorském mistrovství ČR skončila 
druhá v běhu na 100 m. 
Zuzana Páníková je českou reprezen-
tantkou v lukostřelbě. Vloni se zúčastni-
la MS v Itálii, je vítězkou Českého poháru 
a Akademického mistrovství ČR. 
Tomáš Segeč je členem oddílu zápasu 
při TJ Sokol Vítkovice. Mezi jeho největší 
úspěchy patří loňské vítězství na meziná-
rodním turnaji v německém Passau. Před-
loni vybojoval tituly mistra ČR v kategorii 
mladších žáků v zápase ve volném stylu 
i ve stylu řecko-římském ve váze do 40 kg, 
vloni skončil třetí.
Bc. Romana Ráblová pracuje jako knihov-
nice školního informačního centra na ZŠ 
Provaznická. Za dobu, kdy se věnuje této 
činnosti, z něj udělala „vzorovou školní 
knihovnu“, kterou se škola pyšní i za hra-
nicemi naší vlasti. Zapojuje školu do ce-
lostátních projektů na podporu čtenářství. 
V rámci Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR se stala předsedkyní Klu-
bu školních knihoven ČR, kde metodicky 
řídí a vede školní knihovníky Moravsko-
slezského kraje.
Mgr. Josef Zajíc je závodníkem a tre-
nérem v orientačním běhu. Jeho trenér-

ská činnost byla vázána na práci učitele 
v ZŠ v Havířově a v Orlové, kde vyko-
nával funkci zástupce ředitele. Od roku 
1980 pracuje ve školách v Ostravě-Jihu, 
postupně na ZŠ Mitušova 16, ZŠ Klegova 
a ZŠ MUDr. Lukášové, kde působí dosud. 
V současné době je trenérem ve sportov-
ním oddíle lepus.cz.
Ing. Iva Vaculíková pracuje s dětmi 
v TOM Krokodýl Dubina. Její svěřenkyně 
získaly v kategorii juniorek a seniorek čty-
ři roky po sobě tituly na nejvyšších ma-
žoretkových soutěžích. Předloni založila 
Mažoretkovou akademii, která pořádá se-
mináře pro trenéry mažoretkového spor-
tu v rámci české i mezinárodní asociace. 
Mgr. Hana Nováková se dlouhá léta vě-
nuje trenérské, rozhodcovské a funkcio-
nářské činnost ve sportovní gymnastice. 
S gymnastikou začínala v TJ Vítkovice, od 
roku 1971 se začala věnovat trenérské prá-
ci, postupně se stala mezinárodní rozhod-
čí. Vloni odešla ve svém zaměstnání do 
důchodu, ale nadále pokračuje v činnosti 
v GK Vítkovice.
Vítězslav Hartmann je řadu let plavec-
kým trenérem v porubském bazénu. Jeho 
nejúspěšnější svěřenkyní je Barbora Záva-
dová, která má splněný limit na OH 2012 
v Londýně. Vloni dosáhla řady úspěchů, 
získala šest titulů na dorosteneckém mist-
rovství ČR, čtyřikrát byla první na repub-
likovém šampionátu dospělých a nejcen-
nější je její sedmé místo z MS dospělých 
v Číně v polohovém závodě na 400 me-
trů. Na nedávném ME v polském Štětí-
ně skončila v českém rekordu čtvrtá, od 
bronzové mediale ji dělilo pětatřicet setin 
sekundy.
 Michael Ku  y

Obvod ocenil práci s dětmi a mládeží

SC
-3

20
04

5/
1
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A
Abramovova (Zábřeh, od r. 1952) – poručík 
Abramov, příslušník 62. armády, vyzname-
nal se v červencových bojích u Stalingradu 
r. 1942
Adamusova (Hrabůvka, od r. 1964) – Alois 
Adamus, historik, první archivář města Mor. 
Ostravy, kulturní pracovník
A. Kučery (Hrabůvka, od r. 1969) – Albert 
Kučera, předválečný komunistický a odbo-
rový funkcionář ve Vítkovických železár-
nách, první podnikový ředitel Nové huti
Alejnikovova (Zábřeh, od r. 1952) – Ivan 
Alejnikov, účastník 33. gardové střelecké di-
vize, padl v bojích u Stalingradu r. 1942
A. Gavlase (Dubina, od r. 1982) – Alois Ga-
vlas, horník OKR, dlouholetý stranický funk-
cionář, hrdina socialistické práce
A. Brože (Bělský Les, od r. 1989) – Antonín 
Brož, významný herec Národního divadla 
moravskoslezského, první ředitel Těšínské-
ho divadla
A. Poledníka (Dubina, od r. 1982) – Antonín 
Poledník, dělník Vítkovických železáren, za-
kládající člen KSČ, umučený za ilegální čin-
nost v Osvětimi
Arraská (Zábřeh, od r. 1945) – podle bojiště 
čs. legií v I. světové válce u Arrasu ve Francii
Asejevova (Zábřeh, od r. 1952) – kapitán 
Asejev, příslušník 112. střelecké divize, padl 
při útoku na Mamajevovo návrší v r. 1942 při 
obraně Stalingradu
Averinova (Zábřeh, od r. 1952) – plukovník 
Averin, příslušník 62. armády, padl při obra-
ně Stalingradu v r. 1942

Aviatiků (Hrabůvka, od r. 1983) – podle prv-
ních českých aviatiků

B
Baranovova (Zábřeh, od r. 1952) – Michal 
Baranov, příslušník 62. armády, letec, hrdina 
Sovětského svazu, padl při obraně Stalingra-
du v r. 1942
Bastlova (Zábřeh, od r. 1962) – Emanuel Bas-
tl, hudební skladatel, šéf opery Národního 
divadla moravskoslezského
Bedrnova (Zábřeh, od r. 1982) – Jan Bedrna, 
český lékař, význačný neurochirurg, řádný 
člen Čs. akademie věd, zakladatel české kar-
diochirurgie
B. Václavka (Bělský Les, od r. 1984) – Bedřich 
Václavek, přední marxistický literární kritik 
a teoretik, umučen nacisty v Osvětimi
Belikovova (Zábřeh, od r. 1952) – F. Belikov, 
příslušník 62. armády, padl při obraně Stalin-
gradu v r. 1942
Beskydská (Zábřeh, před r. 1934) – podle 
pohoří Beskydy
Bogorodského (Zábřeh, od r. 1945) – Bogo-
rodski, příslušník 62. armády, padl při obraně 
Stalingradu v r. 1942
B. Četyny (Bělský Les, od r. 1984) – Bohumír 
Četyna, vl. jménem Bohumír Strnadel, český 
spisovatel, tajemník ostravské pobočky Sva-
zu českých spisovatelů
B. Dvorského (Bělský Les, od r. 1984) – Bo-
humír Dvorský, český malíř, národní umělec
Bolotova (Zábřeh, od r. 1952) – Petr Boloto, 
příslušník 33. gardové střelecké divize, padl 
při obraně Stalingradu v r. 1942

Bratrská (Zábřeh, před r. 1934) – podle Čes-
kých bratří, členů Jednoty bratrské, české re-
formační pokrokové církve založené r. 1457
Břenkova (Zábřeh, od r. 1984) – Karel Bře-
nek, vedoucí sabotážní skupiny na Ostrav-
sku, význačný představitel ilegálního ko-
munistického hnutí; jeho skupina, složená 
většinou ze zaměstnanců Vítkovických žele-
záren, vypálila v roce 1938 Úřad práce v Ost-
ravě; zastřelil se 11. 7. 1944 při zatýkání ge-
stapem
Březinova (Zábřeh, od r. 1945) – Otakar Bře-
zina, český básník
Břustkova (Výškovice, od r. 1952) – Josef 
Břustek, občan Hrabůvky, za ilegální čin-
nost v KSČ umučen v koncentračním tábo-
ře v Osvětimi
Bystřinova (Hrabůvka, od r. 1945) – Otakar 
Bystřina, český prozaik, autor humoristic-
kých povídek z Hané

Víte, kde bydlíte?

Jak dostane v Ostravě ulice svoje jméno
Názvy ulic navrhují městské obvody. 
Může to být i na základě podnětů od ob-
čanů. Návrhy pak hodnotí členové muzej-
ní, letopisecké, názvoslovné a heraldic-
ké komise města. Zkoumají například, zda 
by s novým názvem ulice nedošlo k dub-
lování, zjišťují, zda osobnost, podle které 
má ulice dostat svoje jméno, je minimál-
ně pět let po smrti a další detaily. Pak při-
praví pro ostravské radní svoje hodnocení. 
Konečné slovo v celém procesu mají ost-
ravští zastupitelé.

Mnoho z vás má trvalé bydliště na ulici, která je po někom pojmenována, a možná jste si sami nejednou položili otázku, kdo ten dotyč-
ný vlastně byl. Proto jsme pro tento rok do radničního zpravodaje připravili dlouhodobý seriál, v jedenácti číslech Jižních listů postup-
ně v abecedním pořadí představíme každou ulici, která se nachází na území obvodu. Celkem je takových ulic úctyhodných 236! Přestaví-
me úplně všechny, i ty s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí. 

Fandím
českým
oknům!

Navštivte právě teď  www.decplast.cz  nebo volejte na 800 555 251 a vyberte si okna dle vašeho přání
výhradně od českého výrobce plastových a dřevěných oken. 18-ti letá tradice, 100% servis a tým vyškolených
montážníků zaručí, že plastová a dřevěná okna od DECPLASTU splní  Vaše nejnáročnější požadavky.

S DECPLASTEM už žádné překvapení nehledejte, na tradici a kvalitu českých oken dejte!

POZOR AKCE – každý kdo si do 30.  4.  2012 zadá zpracování kalkulace a poptávky 
získá slevový kupón v hodnotě 50% na nákup žaluzijí k vaším oknům.

Infolinka: 800 555 251

SC-311948/7
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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-311436/6

  Prestižní ocenění žáka 
Marka Hanuše

O tom, že se vyplatí mít dobré 
studijní výsledky a zajímat se 
o novinky ze světa vědy a tech-
niky, se přesvědčil třináctiletý 
Marek Hanuš, žák 8. ročníku 
ZŠ MUDr. E. Lukášové v Hra-
bůvce. Díky výborným vý-
sledkům ve škole v matema-
tických a dalších olympiádách 
byl vybrán mezi šestici oce-
něných žáků z celé republiky. 
Žáci byli oceněni v rámci pilot-
ního projektu programu JAST 
(Junior Ambassadors of Sci-
ence and Technology), který 
spustily vloni v červenci Aka-
demie věd ČR, Velvyslanec-
tví USA v Praze a americké fi r-
my působící v ČR. Cílem této 
akce je motivovat mladé lidi 
ke studiu přírodních a technic-
kých věd. V polovině prosince 
Hanuš převzal na americkém 
velvyslanectví ocenění Juni-
or Ambassador of Science and 
Technology, neboli Mladý vel-
vyslanec vědy a techniky. Spo-
lu s ostatními oceněnými měl 
také jedinečnou možnost na-

vštívit Ústav experimentální 
botaniky AV ČR a debatovat se 
zástupcem prezidenta AV ČR 
Jiřím Benešem. Pro Marka Ha-
nuše byla největším zážitkem 
přímá účast na videokonferen-
ci s americkým astronautem 
Andrewem Feustelem, který 
převzal nad programem osob-
ní záštitu.

  Pěkný dárek dětí 
z MŠ J. Maluchy

V MŠ Jana Maluchy na Dubi-
ně proběhla před Vánocemi 
zajímavá akce, paní učitelky 
se společně s rodiči rozhodli 
pořídit dárečky formou sbír-
ky a hraček dětem z Dětského 
centra Domeček. Na nástěnku 
každé třídy byly vylepeny le-
táčky s informacemi o tomto 
centru a o dané sbírce. Rodi-
če si mohli vybrat, zda přispějí 
hračkou nebo oblečením. Z je-
jich strany byl o sbírku obrov-
ský zájem, a tak se třídy brzy 
začaly plnit nejen hračkami 
a oblečením, ale také odráže-
dly, houpačkami a kuchyňka-
mi pro panenky. Před Štědrým 

dnem se vše naložilo do auta 
a odvezlo do Dětského centra 
Domeček. Hračky a oblečení 
převzala hlavní sestra Blanka 
Štědroňová od paní učitelky 
Kateřiny Benové, která celou 
akci vymyslela a zorganizova-
la.

  Soutěž O nejkrásnější 
vánoční ozdobu

Žáci ZŠ Kosmonautů 13 Zá-
břehu se vloni na podzim za-
pojili do 17. ročníku celostát-
ní výtvarné soutěže s názvem 
O nejkrásnější vánoční ozdo-
bu, kterou vyhlásilo Produ-
centské centrum PROFIL Mar. 
Lázně. Při její výrobě museli 
žáci splnit náročné požadavky, 
ozdoba musela mít v průmě-
ru 40–60 cm a byla vyráběna 
s představou, že bude zdobit 
vánoční stromeček dětí v ně-
kterém z měst. Proto nesmě-
la být příliš těžká a musela být 
opatřena závěsem na pověše-
ní. Do plnění složitého úkolu 
se pustili žáci 7. ročníku navš-
těvující předmět uměleckoře-
meslná výchova. Inspirovali 

se křesťanskou tradicí a vyro-
bili z keramiky řadu fi gurek 
lidí i zvířat, které umístili na 
velký kruhový podklad. Vý-
sledkem jejich práce byl nejen 
křehký pohádkový betlém, ale 
také první místo v celostátní 
výtvarné soutěži. Výhru, kte-
rou do soutěže věnovala spo-
lečnost Severočeské doly, a. s., 
převzal ředitel školy Leoš Gre-
gor při příležitosti charitativ-
ního vánočního koncertu v os-
travském hotelu Imperial.

  Cena pro žákyni 
Terezu Kubalovou

Koncem listopadu proběhlo 
v Domě dětí a mládeže Porubě 
vyhodnocení nejvýznamněj-
ší výtvarné soutěže na sever-
ní Moravě s názvem Barevný 
podzim. V tomto 17. ročníku 
se žákyně Tereza Kubalová ze 
ZŠ V Zálomu umístila mezi 
1574 žáky ve své kategorii 
žáků 8.-9. tříd ZŠ a odpovídají-
cích ročníků gymnázií na prv-
ní příčce. Její práce provedená 
pastelem byla porotou hodno-
cena velmi pochvalně.

Krátce

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

Marie Čapková 103 let
Leopold Vidla 99 let
František Pavlíček 94 let
Oldřich Vaněk 92 let
Blažena Piechová 92 let
František Prokůpek 91 let
Ludmila Buzková 91 let
Oldřich Pieronkiewicz 90 let
Zdenka Nawratová 90 let
Helena Mikulíková 90 let
Amalie Majkusová 90 let
Zdeňka Lisníková 90 let
Bohuslava Gieblová 90 let
Oldřich Blažek 90 let
Ladislav Bílý 90 let
Jaroslav Turoň 85 let
Zdeněk Tomek 85 let
Alena Špoková 85 let
Jitka Sýkorová 85 let
Libuše Ondračková 85 let
Drahomíra Luzarová 85 let
Žofi e Kudlová 85 let

Ladislav Blažek 85 let
Adolfa Blahová 85 let
Olga Weineltová 80 let
Jiřina Teichmannová 80 let
Jiřina Svěchová 80 let
Květoslava Solánská 80 let
Bedřiška Nováková 80 let
Pavel Měrka 80 let
Hugo Mandovský 80 let
Anna Machelová 80 let
Ilse Kukolová 80 let
Marie Krakovčíková 80 let
Jaromír Kohn 80 let
Jaroslav Karas 80 let
Josef Jarolim 80 let
Eva Hranošová 80 let
Božena Gnojková 80 let
Věra Fulková 80 let
Amálie Doležalová 80 let
Dagmar Čechová 80 let
Ján Brožek 80 let
Božena Bílková 80 let

V prostorách Střední školy společného stravování na Krakovské 
ulici v Hrabůvce se ve čtvrtek 9. února uskuteční 14. ročník soutě-
že O čokoládovou vařečku. Je určena žákyním a žákům 7.-9. tříd 
základních škol, kteří mají zájem o gastronomii a chtějí se tomuto 
oboru v budoucnu věnovat. Soutěž se skládá ze čtyř pětadvaceti-
minutových částí. V teoretické budou žáci seznámeni s technolo-
gickým zařízením a surovinami, které mohou při vaření použít, 
popíší postup přípravy pokrmu a nakreslí, jak jej na talíři umístí. 
V praktické části si žák před vystoupením připraví potřebné suro-
viny, spolu s asistentem před publikem pokrm tepelně upraví, oz-
dobí a podá k degustaci. Závěrečnou částí soutěže je úklid praco-
viště po vystoupení. Populární akce se koná od 9 do 14 hodin pod 
záštitou starosty MO Ostrava-Jih Karla Sibinského. (kut)

Čokoládová vařečka

UZÁVĚRKA 
INZERCE 

DALŠÍHO ČÍSLA 
JE 16. 2. 2012
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OMEZENÝ POČET VSTUPENEK

Vám přináší

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY
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Pan Václav se narodil v říjnu roku 1932. 
Po vyučení strojním zámečníkem v učňov-
ských dílnách ČSD pracoval v „lokomotiv-
ce“ dílen ČSD v Ostravě-Přívoze. Poté na-
stoupil do prodeje tehdejšího VŽKG závod 
3 a tomuto podniku zůstal věrný až do roku 
1996. Největší zálibou pana Václava je hud-
ba, které se věnuje od klukovských let až do 
současné doby. S malou dechovkou navští-
vil řadu evropských zemí. K jeho dalším 
zájmům patří luštění křížovek a sledování 
televize, zejména sportovních přenosů.
Paní Věra se narodila v srpnu roku 1934. 
Po ukončení základní školy absolvovala 
zdravotnické kurzy a od roku 1950 praco-
vala v různých zdravotnických zařízeních, 
v jeslích a ambulancích. Ze zdravotních dů-

vodů musela změnit zaměstnání a nastou-
pila do zvláštních dílen VŽKG, do výrob-
ny výstražných trojúhelníků. Tento provoz 
byl převeden do podniku Metasport, kde 
paní Věra byla zaměstnána až do odchodu 
do důchodu v roce 1989. K jejím koníčkům 
patří ruční práce, pletení a šití, luštění kří-
žovek, sledování televizních seriálů a ná-
vštěvy divadelních představení, zejména 
operet. Je výbornou kuchařkou, její buch-
ty a koláče, zvláště jablečný štrůdl, chutna-
jí všem. 
Paní Věra a pan Václav se seznámili v roce 
1950 na pomlázkové zábavě v restauraci 
U Havránků. Své ANO si řekli 8. prosin-
ce 1951 na radnici v Ostravě. Manželé vy-
chovali dva syny, Václava a Pavla. Radují 

se ze čtyř vnoučat Martiny, Tomáše, Marti-
na, Petra a pravnoučka Honzíčka, kterému 
je šest let. 
Šedesát let společného života si připomněli 
diamantovou svatbou, která se konala v so-
botu 14. ledna v obřadní síni radnice. Jejich 
oddávajícím byl starosta obvodu Karel Si-
binský a ceremoniářkou Šárka Zubková. 

DIAMANTOVÁ SVATBA Václava a Věry Lukašíkových

NEJVĚTŠÍ TURNÉ ALEXANDROVCŮ V ČR

SPECIÁLNÍ HOST: BÁRA BASIKOVÁ

PŘEDPRODEJ 
VSTUPENEK

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
NAPOSLEDY DO ROKU 2015 

OSTRAVA
HALA SAREZA25.5.

SC-311626/13

Velkou kytici a dárkový koš dostala od 
zastupitele městského obvodu Františka 
Dehnera paní Marie Čapková z Hrabůvky, 
která v pondělí 9. ledna oslavila sto třetí 
narozeniny a je nejstarší obyvatelkou Os-
travy-Jihu. 

Představitel obvodu ji popřál o den dříve 
v rámci setkání jubilantů, které se každý 
měsíc koná v kulturním středisku K-TRIO 
v Hrabůvce.
Babička pochází z jihočeské obce Dívči-
ce, rodičům se narodila jako čtvrtá ze šes-
ti dětí. Vyučila se jako pánská krejčová, 
ve dvaadvaceti letech se poznala se svým 
manželem Janem a v září roku 1937 byli 
oddáni. Protože nemohli mít dlouho děti, 
první dceru si osvojili, poté se jim narodil 

syn Jan a dcera Miluše. V roce 1952 se pře-
stěhovali do Zábřehu, paní Marie byla in-
spektorkou v prodejnách ovoce, zelenina 
a současně byla zvolena jako poslankyně 
za tehdejší městský obvod Ostrava. Man-
žel Jan pracoval jako úředník ve VOKD. 
Až do jeho smrti v roce 2003 prožili v har-
monickém manželství dlouhých šestaše-
desát let.
Dnes se paní Marie raduje z devíti vnuků 
a dvanácti pravnuků. Houževnatá a ener-
gická žena se smyslem pro spravedlnost 
je velmi obětavá a skromná. K jejím koníč-
kům patří ruční práce, ráda sleduje televi-
zi a luští křížovky. Recept na dlouhověkost 
podle svých slov nemá. To, že žĳe a může 
se těšit se svými nejbližšími, je prý dáno jen 
Boží milostí.  (kut)

Foto: Ladislav Mácha

Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory
SC-310756/6

Nejstarší obyvatelka obvodu se dožila 103 let

Foto: rodinný archiv
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

6. 2.
F. Formana 21, 41
M. Fialy 1
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

7. 2.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 18
F. Hajdy 6
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39, 15
Na Obecní 6
Stadická 13

8. 2.
Dr. Martínka 30, 33, 
65, 5
Horní 110
Z. Chalabaly 1
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45, 

Cholevova x F. Lýska

9. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 2
Klegova 80

13. 2.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 1, 11
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 81, 104
Hasičská 56

14. 2.
Hasičská 24
Zlepšovatelů 3
Zlepšovatelů 28

Edisonova 25
Moravská 106
U Staré školy x Ha-
sičská
Bystřinova 18
Rodinná 48
Česká 25
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1

15. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 32, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75
Šaldova 23
Hulvácká 3, 17
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6

16. 2.
Horymírova 18, 108, 
122
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3

Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45

20. 2.
Karpatská 20,49
V Troskách 29
Písečná 5
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČD – 
doprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

21. 2.
Bolotovova 1
Pavlovova 69, 25, 43
Rodimcevova x Bara-
novova
Rodimcevova x Ase-
jevova
Utvenkova 2
Averinova 8
Čujkovova 50, 38, 41
Zajcevova 2

22. 2.
Gerasimovova 4,16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 13
Krasnoarmějců 22, 25
Svazácká 14, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 52, 90

23. 2.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 
157, 182
Srbská 7, 21

27. 2.
Jičínská 19, 35
Lužická 6
Lumírova 62, 12, 54, 
34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncová 22

28. 2.
K Odře x Smrčkova 
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříková 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

29. 2.
Volgogradská 122, 
133, 64, 103, 81, 30, 
10
Výškovická 98, 86, 54
Řadová 18, 34

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

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

SC-311710/26
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO, 
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, 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

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
  2. 2. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ - před-
nášky Mgr. Zuzany Ondruchové pomáhají na-
jít cestu ke zdraví a duchovnímu růstu, odhalují 
souvislosti a příčiny a vedou k pochopení smyslu 
života. Předprodej a informace KD K-TRIO.
  5., 12., 19., 26. 2. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY 
- živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
  9. 2. v 17 h MEZILIDSKÉ VZTAHY - beseda 
s terapeutem Drahoslavem Červenkou o vztahu 
k sobě a o vztazích s druhými lidmi. O hledání 
jedinečných, skvělých cest a způsobů naplnění 
vlastního bytí, vlastní existence. Součástí besedy 
jsou praktická doporučení a ukázky řešení kon-
krétních životních situací. Předprodej a infor-
mace KD K-TRIO.
15. 2. v 17 h FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ 
KAMERA 2012 - fi lmový festival o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i spor-
tech. Snímky získaly ocenění na zahraničních 
fi lmových festivalech cestovatelských, horole-
zeckých nebo dobrodružných fi lmů. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS.
16. 2. od 16 h  JSME TO, CO JÍME - měření zdra-
votních rizik, antioxidační kapacita, cholesterol 
a celková analýza složení těla přístrojem InBody 
s přednáškou Mgr. Martina Forejta na téma  op-
timálního výživového programu a úpravy hmot-
nosti. Předprodej a informace KD K-TRIO.
18. 2. od 9 h ASTROLOGICKÝ TAROT II. – so-
botní seminář s Mgr. Annou Kudelovou na téma 
jak snadno porozumět svému horoskopu. Nutná 
rezervace. Předprodej a informace KD K-TRIO.
21. 2. v 17.30 h RETRO ŠPERKY Z TEXTILU, ne-
tradiční výroba módních textilních šperků s apli-
kacemi fotografi í a netradičním spojením milých 
drobností, dekorativních ozdob a bižuterních 
komponentů. Nutná rezervace. Předprodej a in-
formace KD K-TRIO.
24. 2. v 19 h VALAŠSKÝ BÁL - hraje Iršava a Šaj-
tar, FS Morava, předprodej KD K-TRIO, OIS.

 VÝSTAVY
Do 26. 2. SKOTSKÁ KRAJINA fotografi e Mag-
dalény Mladějovské
27. 2. v 17 hodin Vernisáž Retrospektiva, vysta-
vuje Eliška Matoušová
Od 6. 2. Aleš Mrkva a Radim Heinich – Z Vra-
timova na hory táhne to i bačkory (2. část) - vý-
stava fotografi í v restauraci K-TRIO
Mandaly ze Soukromého šestiletého gymnázia. 
Práce studentů Soukromého šestiletého gymná-
zia v Ostravě-Hrabůvce.

 DĚTEM
  5. 2. v 10 h MAXIPES FÍK večerníčkové postavy 
Fíka a Áji v podání herců divadla Špílberg v kině 
LUNA, předprodej KD K-TRIO, kino LUNA
12. 2. v 10 h TRUHLICE PLNÁ POHÁDEK tři 
pohádkové příběhy divadla Kaňka. Předprodej 
KD K-TRIO.
17. 2. od 17 h JUBILEJNÍ SVĚTÝLKA, pro rodiče 
s dětmi od 2 do 6 let jsme připravili večerní pro-
cházku se světýlky a lampióny v Jubilejní kolo-
nii. Na trase budou připravené soutěžní úkoly, za 
které děti dostanou odměny. Předprodej a infor-
mace KD K-TRIO.
19. 2. v 10 h ŠMOULÍ KARNEVAL 2, karneva-

lový rej masek s klaunem Hopsalínem. Předpro-
dej KD K-TRIO.

 KULTURA TĚLA
Pohybové kurzy 
Kalanetika, P- Class, Pilates s Bosu, Port De Bras 
– Pilates, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení 
pro seniory, Cvičení na velkých míčích, Jóga, La-
tina dance, Zum dance, Linie, Body form, Taneční 
pro manželské páry a partnerské dvojice, Irské 
tance, Břišní tance, Energetické cvičení - Pět Ti-
beťanů

 KOMORNÍ KLUB
16. 2. v 18 h SICÍLIE tajemný ostrov v srdci Stře-
dozemního moře opředený antickými bájemi.  
Cestopisná přednáška s videoprojekcí Taťány 
Skočíkové. Předprodej KD K-TRIO, v den akce na 
místě od 17.30 hodin. 
23. 2. v 18.30 h KOMORNÍ CYKLUS KON-
CERTŮ, program J. S. Bach, R. Schumann, D. 
Popper, L. Janáček, účinkující Marie Korpasová 
– housle, Paulína Šoltisová – violoncello, klavírní 
spolupráce – MgA. Jiří Janík, studentky Janáč-
kovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS, v den akce od 18.00 ho-
din na místě.

KINO LUNA 

Digitální kino dle standardu DCI    
ul. Výškovická 113, tel.: 596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek 
na www.kzoj.cz
Upozorňujeme návštěvníky, že platnost on-line 
rezervace je 48 hodin od zadání. Rezervované 
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději dle 
doby platnosti uvedené v Konečné rekapitulaci, 
15 minut před začátkem představení jsou auto-
maticky uvolňovány k dalšímu prodeji.
30. 1. – 5. 2. ZIMNÍ FILMOVÝ TÝDEN PRO 
DĚTI
Pondělí 30. 1. v 15.00 h: ŽRALOCI NA S(O)UŠI 
(Seefood, Malajsie 2011). České znění, animovaný  
/ 92 minut. Vstupné 60 Kč.
Pondělí 30. 1. 17.00 h: HAPPY FEET 3D (Happy 
Feet Two, USA 2011, 3D brýle). České znění, ani-
movaný / 108 minut. Vstupné 110 Kč.
Úterý 31. 1. v 15.00 h: SAXÁNA A LEXIKON 
KOUZEL (ČR 2011). Rodinný pohádkový příběh, 
98 minut. Vstupné 60 Kč.
Úterý 31. 1. v 17.00 h: TINTINOVA DOBRO-
DRUŽSTVÍ 3D (The Adventures of Tintin: The 
Secret of the Unicorn, USA 2011, 3D brýle). České 
znění, animovaný, 107 minut. Vstupné 130 Kč.
Středa 1. 2. v 15.00 h: MICIMUTR (ČR 2011). Fil-
mová hraná pohádka, 98 minut. Vstupné 60 Kč.
Středa 1. 2. v 17.00 h: KOCOUR V BOTÁCH 3D 
(Puss in Boots,USA, 3D brýle). České znění, ani-
movaný / 90 minut. Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 2. 2. do neděle 5. 2. v 15.00 h: ALVIN 
A CHIPMUNKOVÉ III. (Alvin and the Chipmu-
nks: Chipwrecked, USA 2011). České znění, ani-
movaný / hraný, 87 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 2. 2. do úterý 7. 2. v 17.00 hodin (mimo 
6. 2.): HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV 3D (Hugo, 
USA 2012, 3D brýle). Premiéra. Dobrodružná fan-
tasy Martina Scorseseho. České titulky, od 12 let, 
126 minut. Vstupné 150 Kč.
Středa 1. 2. v 19.30 h: SOUKROMÝ VESMÍR (ČR 
2012). Klub fi lmového umění. Časosběrný doku-
ment jedné rodiny v 37 letech. Režie Helena Třeš-
tíková. 83 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 2. 2. do neděle 5. 2. v 19.30 h: KON-
TRABAND (Contraband, USA 2011). Premiéra. 
České titulky, ml. nepřístupný, thriller / 110 mi-
nut. Vstupné 105 Kč.

Neděle 5. 2. v 10.00 h: MAXIPES FÍK . Divadélko 
pro nejmenší. Vstupné 45 Kč.
Pondělí 6. 2. v 17.00 h: POUPATA (ČR 2011). Tak 
trochu jiný vánoční příběh. Drama / 94 minut, od 
12 let. Levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Od pondělí 6. 2. do úterý 7. 2. v 19.30 h: ALOIS 
NEBEL (ČR 2011). Úspěšná adaptace kultov-
ního komiksu. Ml. přístupný, drama / 87 minut. 
Vstupné 70 Kč.
Středa 8. 2. v 18 h:  OPERA V KINĚ - GIUSEPPE 
VERDI – RIGOLETTO (Mantova). Opera o čty-
řech dějstvích. Dirigent Zubin Mehta. Účinkují:  
Plácido Domingo, Ruggero Raimondi, Julia Novi-
kova aj. Nastudování v italštině. Vstupné 250 Kč. 
Od čtvrtka 9. 2. do neděle 12. 2. v 17.00 h (mimo 
11. 2.): STAR WARS: EPIZODA 1 - SKRYTÁ 
HROZBA 3D (Star Wars: EP1 The Phantom Me-
nace, USA, 3D brýle). Premiéra. Největší sága 
všech dob se vrací tentokrát ve 3D! České znění, 
ml. přístupný, 136 minut. Vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 9. 2. do pondělí 13. 2. v 19.30 h (mimo 
11. 2.): MUŽ NA HRANĚ (Man on a Ledge, USA 
2012). Premiéra. České titulky, akční thriller / 102 
minut.  Vstupné 90 Kč.
Neděle 12. 2. v 10.00 h: DO KINA ZA KRTKEM 
(ČR). Filmové dopoledne pro nejmenší, 65 minut. 
Vstupné 30 Kč.
Neděle 12. 2. v 15.00 h: KOCOUR V BOTÁCH 
2D (Puss in Boots, USA 2011). České znění, ani-
movaný / 90 minut. Vstupné 75 Kč.
Pondělí 13. 2. v 17.00 h: RODINA JE ZÁKLAD 
STÁTU (ČR 2011). Komorní drama režiséra Ro-
berta Sedláčka. Od 12 let, 107 minut. Levné pon-
dělí – vstupné 60 Kč.
ÚTERÝ 14. 2. VALENTÝNSKÉ KINO ZA 
VSTUPNÉ, KTERÉ SI ZAMILUJETE.
14. 2. v 15.30 h: PAŔÍŽI, MILUJI TĚ (Paris, je 
t´aime, Francie 2006). Paříž – místo pro zamilo-
vané. České titulky, 120 minut. Vstupné 45 Kč
14. 2. v 17.45 h: NA SV. VALENTÝNA (Valentine´s 
Day, USA 2009). Jeden den pro lásku v romantic-
kém fi lmu. České titulky, 125 minut. Vstupné 45 
Kč
14. 2. ve 20.00 h: LÁSKA JE LÁSKA (ČR 2012). 
Komedie, která vás zahřeje. Vstupné 45 Kč.
Ke každé vstupence s datem 14. 2. 2012 obdržíte 
zdarma VALENTÝNSKOU PUSINKU v restau-
raci K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce. Pozor – akce 
je časově vymezena od 14. 2. - 17. 2. 2012, denně 
od 14.00 hodin.
Středa 15. 2. V 17.30 h: NEVĚSTINEC (L´apollo-
nide, Souvenirs de la maison close, Francie 2011). 
Klub fi lmového umění. Vzpomínky z „Domu 
lásky“. Režie Bertrand Bonello. České titulky, 
drama / 122 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 16. 2. do neděle 19. 2. v 17.00 h (mimo 
17. 2.): CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 3D 
(Journey 2: The Mysterious Island, USA 2012, 3D 
brýle). Premiéra. České znění, rodinný / dobro-
družný příběh, 108 minut. Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 16. 2. do pondělí 20. 2. v 19.30 h: SIG-
NÁL (ČR 2012). Premiéra. Vojtěch Dyk a Kryštof 
Hádek v nové komedii Tomáše Řehořka. Ml. pří-
stupný, 115 minut. Vstupné 105 Kč.
V sobotu 18. 2. a neděle 19. 2. v 15.00 h: ŽRA-
LOCI NA S(O)UŠI (Seefood, Malajsie 2011). 
České znění, animovaný / 92 minut. Vstupné 75 
Kč.
Neděle 19. 2. v 10.00 h: ČERTOVSKÉ POHÁDKY 
(ČR). Filmové dopoledne pro nejmenší, 63 minut. 
Vstupné 30 Kč.
V pondělí 20. 2. v 17.00 hodin a ve středu 21. 2. 
v 19.30 h: SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ 
(Sherlock Holmes: Game of Shadows, USA 2011). 
Další pokračování akčních příhod slavného de-
tektiva. České titulky, od 12 let, 129 minut. 
Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 22. 2. v 17.30 h: PERFECT SENSE (Perfect 
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Sense, Velká Británie, Dánsko, Německo, Švédsko 
2011). Klub fi lmového umění. Neobyčejné sklou-
bení melancholie a romantiky. Režie David Mac-
kenzie. České titulky, romantické drama / 92 mi-
nut. Vstupné 80 Kč. 
Od čtvrtka 23. 2. do neděle 26. 2. v 15.30 h: 
MODRÝ TYGR (ČR 2011). Premiéra. Film pro 
děti, jejich rodiče a tygry. Dobrodružný / 90 mi-
nut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 23. 2. do úterý 28. 2. v 18.00 h: VÁ-
LEČNÝ KŮŇ (War Horse,USA 2012). Premiéra. 
Působivý příběh chlapce a jeho milovaného koně 
Joeyho. Režie Steven Spielberg. České titulky, od 
12 let, 150 minut. Vstupné 135 Kč.
Neděle 26. 2. v 10.00 h: DÁŠEŇKA (ČR). Filmové 
dopoledne pro nejmenší, 65 minut. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 27. 2. do úterý 28. 2. v 16.30 h: GENE-
RACE SINGLES (ČR 2011). Dokumentární fi lm 
režisérky Jany Počtové o životě v jednom, přináší 
otevřené výpovědi šesti hrdinů v průběhu jed-
noho roku. 77 minut. Vstupné 75 Kč. Levné pon-
dělí – vstupné 60 Kč.
Středa 29. 2. v 17.30 h: KDO, KDYŽ NE MY (Wer 
wenn nicht wir, Německo 2011). Klub fi lmového 
umění. Natočeno podle emocionálně skutečného 
příběhu jedné explozivní éry. Režie Andres Veiel. 
České titulky, drama / 124 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
16. 2. v  19.00 hodin  Soukromý skandál – kome-
die o lásce v době fi nanční krize.  Uvádí Studio 
Dva, hrají: Eva Holubová, Maroš Kramár, Kryš-
tof Hádek a další.
22. 2. v 17.00 hodin Dámy na kafíčko aneb Setkání 
s králem českého baletu Vlastimilem Harapesem.
28. 2. v 19 hodin  Kumšt – Divadlo Na  Jezerce  - J. 
Tříska, J. Hrušínský, J. Kačer 
Připravujeme:
Julie, ty jsi kouzelná
Milostná komedie o divadle v pěti obrazech – E. 
Balzerová, T. Tőpfer, D. Rous, L. Molínová a další

 Společenská zábava
  4. 2.  19.00 Orientální ples  - Martha  a Tatina  
pořádají, Hosté Daila, Patrik Ulman, Vendulka 
Uhýrková a Garam Masala, Aires del Sur, Lenka 
Macková.
  7. 2.  15.00 Senior klub v Akordu. Vietnam a se-
verní Laos – diashow ing. Radima Ptáčka. Petesax 
k tanci a poslechu, vstup zdarma.
18. 2.  20.00 Diskoples – únorové diskoplesání 
s DJ Frantou Krásným.
Připravujeme:
23. 3. 20.00 X. Jarní erotický ples
Něco krásy bez závoje, něco málo tance, něco 
málo dobrého k pití, prostě ples jak má jubilejní  
lechtivý ples být…

 Klub Akord
22. 2. 17.00 Dámy, na kafíčko aneb Setkání s krá-
lem českého baletu Vlastimilem Harapesem..
29. 2. 19.00 Folk a country v Akordu Tóny cest – 
Tempo di vlak.
8. 3. 19.00 Bandaband – koncert ostravské par-
tičky

 Dětem
15. 2. 10.00  Pavel Novák, ml. „O zvířatech“. Hu-
dební pořad pro děti MŠ a  ZŠ.
26. 2.  15.00 Pohádkový karneval – Karnevalový 
rej pohádkových postaviček se Zdeňkem Kačo-
rem.

Připravujeme:
10.00 Jak víla Modrovláska splnila tři přání a… 
Pohádkový příběh z Podkrkonoší.

 Vzdělávání
  8. 2. 18.00 Meditace – snadnější, než mys-
líš – v rámci mezinárodního turné 2012 navštíví 
v únoru Českou republiku světově uznávaný jo-
gín Balakija da. Cestuje již mnoho let po světě 
a přednáší o různých námětech z oblasti jógy, me-
ditace a reinkarnace. Více info na www.medituj.cz

 Výstavy
Fotogalerie – Surrealistické střípky Frýdku-
-Místku  Radomíra Pekaríka.  Vernisáž 11. 1. v 17 
hodin, výstava porvá do 29. 2.
Malá galerie –   Pavel Marcel – výstava fotogra-
fi í potrvá do 29. 2.
Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla 
a mysli. Nevyčerpává, dodává energii (pondělí 
večer a středa dopoledne). 
Orientální tanec - škola Elahe V. Gazdové
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro 
všechny věkové kategorie (pondělí, středa). 
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, 
zlepšení zdravotního a duševního stavu (čtvrtek 
dopoledne).
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro 
rovnováhu organismu (úterý). 
Stepování -  tanec pro mládež i dospělé (čtvrtek).
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
(středa).
Salsa další latinsko-americké tance – dokáže  
uvolnit a zároveň posílit.
Latino mix - latinsko americké tance s prvky 
zumby – při cvičení si budete připadat jako na ta-
neční párty.
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Cvičení s fi tbally – posilování svalových partií na 
balančním míči (pondělí, čtvrtek).

 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 Koťata (3-4 roky) – děti si budou 
hrát, tanči a zpívat (pondělí). Předpoklad je, že 
děti vydrží bez rodičů.
Taneční soubor Broučci (5 -8 let). Navazuje na 
tradice valašského folkloru.
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické 
cvičení vhodné pro tuto věkovou skupinu (pon-
dělí).
Stepování – tanec. Základy stepování pro  mlá-
dež od 12 let (čtvrtek).
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti 
od 3-4 let (středa). 
Vzdělávání
Jazykové kurzy – Angličtina, Francouzština

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

příspěvková organizace, Gurťjevova 8
700 30  Ostrava 3, tel. 596 746 062, 596 753 224
lenka.cervena@svczabreh.cz, www.svczabreh.cz
www.denzemeostrava.cz, www.fotbalprorozvoj.org
Tvořivá sobota
 4. 2. - Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných tech-
nik. 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, info: p. Kleková

Vyrob si svou placku
11. 2. - přijďte si vyrobit svůj vlastní originál 
placky a odznaku. Vhodné i jako valentýnský 
dárek, 20 Kč/ks. Pro veřejnost od 10 hodin, info: 
p. Rychtářová
Valentýnské tvořeníčko
16. 2. - výtvarné dílny pro veřejnost, pobočka Os-
trava-Dubina, info: p. Kornasová
Ostravský pom pom - 
25. 2. - přijďte se podívat na mezinárodní soutěž 
roztleskávaček 
Počítačová seniorská dílna, kde se naučíte např. 
upravovat fotografi e, vstup 50 Kč/osoba, pro ve-
řejnost - každá středa od 9 do 11 hodin, info: 
p. Kleková
Jarní tábor - lyžařský a snowboard - Velké Kar-
lovice, Kyčerka
11.-16. 3. – přihlášky na recepci SVČ Ostrava-Zá-
břeh, cena 2 900,- Kč + vleky. Info: p. Kovářová
Jarní tábor - nelyžařský a pro rodiče s dětmi - 
Mečová, Horní Bečva
11.–16. 3. – přihlášky na recepci SVČ Ostrava-Zá-
břeh, cena 2 300,- Kč/dítě, 2 500 Kč/dospělý, 500 
Kč/dítě do 3 let. Info: p. Červená 
Jarní příměstský tábor - Zpívání mezi vločkami 
sněhu - pobočka Ostrava-Dubina, 12. 3. - 16. 3. 
2012, cena 700 Kč/dítě, info: p. Kornasová
Jarní příměstský tábor - Dobrodružství napříč 
časem, 12. 3. – 16. 3., cena 700 Kč/dítě, info: p.Káňa
Nabídka letních táborů  - přihlášky na recepci 
SVČ
Zápisy na 2. pololetí 2011/2012 probíhají na re-
cepci SVČ Ostrava-Zábřeh i na recepci pobočky 
Dubina, více info na www.svczabreh.cz

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
  2. 2. v 17:30 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
ENERGIE KARLOVY VARY. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy    
10. 2. v  16:00 hod. ČR  - ITÁLIE – DAVIS CUP.
ČEZ ARÉNA
11. 2. v  15:00 hod.  ČR  - ITÁLIE – DAVIS CUP. 
ČEZ ARÉNA
12. 2. v  13:00 hod.  ČR  - ITÁLIE – DAVIS CUP. 
ČEZ ARÉNA
14. 2. v 19:00 hod.  BRODWAY ON ICE. ČEZ 
ARÉNA 
muzikálová lední show
15. 2. v 17:30 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
MOUNFIELD. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
19. 2. v 17:30 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
PSG Zlín. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
26. 2. v 17:00 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
OCELÁŘI ZLÍN. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
od  29. 2. 2012  Předkolo PLAY OFF. ČEZ ARÉNA

 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
Středy  – 16:00–17:30 hod. Multifunkční hala  
Soboty, neděle – 16:30–18:00 hod. Multifunkční 
hala  
Připravujeme:
 8. a 9. 3. – YAMATO THE DRUMMERS OF JA-
PAN. Dům kultury města Ostravy 
strhující show japonských bubeníků
31. 3. 2012 – MICHAEL JACKSON FOREVER 
KING OF POP. Zímní stadion Ostrava  Poruba
nejlepší světová hudební a taneční show Michaela 
Jacksona
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Tisícovky lidí se v neděli 1. ledna 2012 už 
brzy před osmnáctou hodinou začaly schá-
zet u kruhového objezdu v Hrabůvce, kde 
se už pošesté konal novoroční ohňostroj. 
Také letos to byla velkolepá podívaná, kte-
rou na čtrnáct tisíc přihlížejících diváků 
ocenilo závěrečným potleskem.
Po úvodní novoroční zdravici starosty Kar-
la Sibinského a české státní hymně násle-
dovala hudební a světelná show. Ze čtyř 
míst bylo odpáleno na půl tuny pyrotech-
niky. Scénický ohňostroj v obrazcích s výš-

kovým fi nále podbarvený mixem čtyř 
hudebních žánrů (Metallica, U2, Lou Re-
ed+Duran Duran, Bon Jovi) trval dvacet 
minut.
Novoroční ohňostroj stál se vším všudy 
(ohňostroj jako takový, ozvučení, vypnutí 
veřejného osvětlení a další drobné nákla-
dy) celkem tři sta tisíc korun. Částkou sto 
tisíc korun přispěl Magistrát města Ostra-
vy, dvě stě tisíc pak poskytl  městský ob-
vod Ostrava-Jih prostřednictvím peněz od 
sponzorů a částečně i z vlastního rozpočtu.
„Hned první pracovní den jsme dostali 
spoustu ohlasů, jednalo se vesměs o pozi-
tivní e-maily, ale také děkovné telefonáty. 
Jsme rádi, že ohňostroj v našem obvodu se 
stává celoměstskou akcí a jezdí se na něj dí-
vat i lidé, kteří nežijí v Ostravě. Za těch šest 
let se z něj stala pěkná tradice a mohu slí-
bit, že uděláme všechno pro to, aby se ko-
nal také za rok,“ uvedl starosta Karel Sibin-
ský.
„Ohňostroj byl opět skvělý a výběr smě-
si moderní hudby byl dobře sladěn s od-
palováním náloží. Věřím, že radnice bude 
v této tradici pokračovat navzdory rostou-
cí fi nanční krizi,“ napsala ve svém e-mailu 
paní Věra Martiníková z Hrabůvky.
O tom, že do Ostravy se sjíždějí i lidé z ši-
rokého okolí, vypovídá i následující e-mail: 
„Vloni v létě jsme strávily dva týdny na 
Maltě, kde se různé ohňostroje konaly sko-
ro každý den. Žádný z nich ale nebyl tak 
pěkný jako ten novoroční v Ostravě. Vloni 
jsme o něm slyšely v rádiu, tak jsme se le-
tos chtěly přesvědčit na vlastní oči. Daleké 
cesty rozhodně nelitujeme, protože to stálo 
za to,“ napsaly sestry Monika a Jana Bar-
toňkovy z Čeladné. 

Z dalších došlých názorů občanů vybíráme:
Krásné poděkování za nádherný ohňostroj. 
L. Pavelčák
Chtěla bych za sebe i celou naši rodinu po-
děkovat za krásnou tradici novoročního oh-
ňostroje. Před šesti lety měl někdo úžasný 
nápad udělat jej 1. ledna večer a ne o půl-
noci na přelomu roku. Takhle je dostupný 
i pro děti a můj, teď už čtyřletý, syn si to 
krásně užívá a těší se. I letos se bylo na co 
koukat a nemyslím si, že jsou to vyhozené 
nebo spíše vystřelené peníze do vzduchu. 
Možná, kdyby se lidé v obvodě lépe chova-
li ke společným věcem, které jsou placené 

Novoroční ohňostroj stál za to!



ní ohňostroj by určitě v našem městském 
obvodě našly v dnešní ekonomické situaci 
lepší uplatnění. Věra Zemanová
Pane starosto, děkuji za celou rodinu a urči-
tě spoustu občanů za úžas-
ný ohňostroj, určitě nejkrás-
nější v našem rázovitém 
regionu. Vlasta Slívová
Ohňostroj jako vždy: KRÁ-
SA, KRÁSA  a zase KRÁ-
SA. Pochvalu radnici zasíla-
jí Dostalíkovi
Z ohňostroje jsme jako kaž-
dý rok byli nadšeni a těšíme 
se na ten další. Přesto by-
chom měli menší výhradu, 
z jakého důvodu jste nepou-
štěli jako kulisu české sklad-
by (třeba těch instrumentál-
ních nebo vánočních máme 
přece dost!) Dáša Rybářová
Vážený pane starosto, byli 
jsme zhlédnout novoroč-
ní ohňostroj a vyjadřujeme 
Vám s partnerkou pochva-
lu za příjemný kulturní zá-
žitek spojený s příchodem 
nového roku 2012. T. Šanto-
ra a M. Olekšáková
Chtěla bych vyslovit vel-
ké poděkování organizáto-
rům za nádherný ohňostroj 
a jeho ozvučení. Ohňostroj 
na Jihu se stává čím dál 
více populárnější a vyhle-
dávanější. Bydlím přímo 
na ul. Dr. Martínka a pro-
voz po páté hodině odpo-
lední začal pořádně houst-

nout a bylo fascinující pozorovat ty kolony 
aut, co se na ohňostroj sjížděly. Věra Kole-
sárová.
 Text a snímky: Michael Ku  y
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z daní, jako jsou třeba dětská hřistě, a neni-
čili je (jako třeba necelý rok staré hřiště na 
ulici J. Maluchy), tak by mohl být ohňostroj 
i hodinový :) Ještě jednou děkujeme a už se 
těšíme na příští a pak další a další. Hodá-
kovi 
Pane starosto Sibinský, chci Vám vyjád-
řit obrovský dík za nádherný zážitek. Oh-
ňostroj byl nádherný. Mimo prvního jsem 
viděla všechny a ten letošní byl nejhezčí. 
I volba hudby byla výborná a bylo ji i krás-
ně slyšet. PROSTĚ NÁDHERA. Doufám, že 
šeptanda o tom, že byl poslední, není prav-
divá. Bylo by to moc škoda, protože je tady 
rok co rok více lidí. Letos jsem se tu potka-
la i např. s lidmi z Olbramic. Byli nadše-
ní a prohlásili, že jim to za ten benzín stá-
lo. A těm, kteří jsou proti, vzkazuji: raději 
krásný ohňostroj, než aby ty peníze byly 
rozkradeny. Ferková Olga
Rád bych poděkoval za uspořádání novo-
ročního ohňostroje, tentokrát byl snad ješ-
tě lepší než v minulých letech, opravdu se 
povedl! Doufám, že příští rok uvidím oh-
ňostroj ještě bombastičtější :) Radim Sikora
Chtěli bychom Vám poděkovat za skvělý 
novoroční ohňostroj.V davu lidí jsme za-
slechli, jak si dva přihlížející, ne z našeho 
města, povídali: Ta Ostrava se má, to je lep-
ší než v Praze. To je jako na Broadway.“ Ješ-
tě jednou děkujeme a za rok se opět těšíme. 
Ambrožovi
Novoroční ohňostroj byl skvělý jako každý 
rok, myslím, že se líbil všem, nejen našim 
dětem. Daniel P.
Finanční prostředky uvolněné na novoroč-
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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

SC-311725/1

SC-311662/2

JAK SNADNÉ!

TĚŠÍME SE NA VÁS NA ADRESE HORNÍ 1642/55A, OSTRAVA-HRABŮVKA

POBOČKA UNICREDIT BANK POBOČKA UNICREDIT BANK 
V OSTRAVĚ-HRABŮVCEV OSTRAVĚ-HRABŮVCE
    EXPRESNÍ Konto 

– rychle a s EXPRES Kartou na počkání 
– pro aktivní klienty možnost vedení zdarma
  PŘEVRATNÁ Hypotéka na bydlení s atraktivní úrokovou 
sazbou 2,50 % p. a.*

  PRESTO Půjčka nejen na splacení dříve poskytnutých úvěrů
– využití prostředků NA COKOLI až do 500 000 Kč
– umožní splácet méně nebo dokonce získat peníze navíc při stejné splátce
– vyzkoušejte si na www.splatkomat.cz, jak je to snadné!

*Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných bankou.

Více informací o naší nabídce získáte v nově otevřené pobočce 

UniCredit Bank, Horní 1642/55a v Ostravě-Hrabůvce nebo na 
tel.: 955 959 907, e-mail: ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz, 

www.unicreditbank.cz.

6693_UCB_Otevreni_pobocky_Ostrava-Hrabuvka_92x130_V02.indd   1 12/8/11   2:59 PM
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