
Výrazný krok k omezení hazardu
Den Země opět nabízí pestrý program
Bezpečné parkování v Intersparu
Další česko-polský projekt pro školy

3/2012      Z P R A V O D A J  Ú M O B  O S T R A V A  J I H       W W W. O V A J I H . C Z       J I Z N I . L I S T Y  O V A J I H . C Z

Zastupitelé výrazně 
omezili hazard



2

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

INZERCE

Zastupitelé udělali výrazný krok k omezení hazardu
Zastupitelstvo městského 
obvodu Ostrava-Jih na svém 
březnovém zasedání schválilo 
návrh na doplnění obecně zá-
vazné vyhlášky (OZV) č. 11/2011. 
Tou se reguluje provozová-
ní výherních hracích přístrojů, 
interaktivních videoloterijních 
terminálů a lokálních loterních 
systémů na území statutárního 
města Ostravy. 
Na území MO Ostrava-Jih je 
v současné době 1398 hracích 
přístrojů, tz v. „automatů“. 
Z toho výherní hrací automaty 
(VHP) v počtu 1008 ks a video-
loterijní terminály (VLT) v po-

čtu 390 ks. Příjem do obecního 
rozpočtu z těchto přístrojů byl 
v loňském roce bez sto padesá-
ti tisíc čtyřicet milionů korun. 
V současné době je výše uve-
dená zařízení možné provozo-
vat na území celého obvodu, 
po doplnění OZV bude zákaz 
na 99 procentech území obvo-
du.
„Dojde tak k významné regu-
laci míst, kde bude možno ten-
to druh podnikání nadále pro-
vozovat,“ uvedl starosta Karel 
Sibinský. Doplnění vyhlášky 
bude mít za následek omeze-
ní VHP a VLT v maximálním 
možném rozsahu. „Snahou to-

hoto omezení je zamezit provo-
zování v blízkosti všech škol-
ských zařízení, hřišť či jinak 
významných zařízení a jejich 
provoz omezit pouze do hlav-
ních obchodních zón mimo za-
stavěná území sídlišť,“ dodal 
místostarosta Radim Miklas.
Doplnění OZV nyní musejí 
schválit zastupitelé města Ost-
ravy, předpokládá se, že nabu-
de platnosti 1. června letošního 
roku. Automaty z ulic ale ne-
zmizí hned, protože od ledna 
platí novela loterijního zákona, 
která pro herny stanovuje tříle-
tou ochrannou lhůtu.
OZV č. 11/2011 bude platit na 

území MO Ostrava-Jih s vý-
jimkou ulic:
-  Plzeňská od křížení s ulicemi 

Výškovická a Ruská po kříže-
ní s ulicemi Horní a Moravská 

-  Horní od křížení s ulicemi 
Moravská a Plzeňská po kří-
žení s ulicí V. Jiřikovského 

-  Výškovická od křížení s ulicí 
Čujkovova a Volgogradská po 
křížení s ulicí Předškolní a 29. 
dubna 

- Dr. Martínka 
- Tlapákova 
-  J. Herolda od křížení s ulicí 

Cholevova po křížení s ulicí 
Z. Vavříka

- Svazácká (kut)

www.triumphoptical.cz

počítačové měření zraku*

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*
* pouze provozovny v Ostravě

OPTIKA TRIUMPHOPTIKA TRIUMPH

POZOR, slevy se sčítají!
až 50 % 25 %+Na dámské, pánské
a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

Na samozabarvovací brýlové
čočky TRANSITIONS MAR

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.)

AKCE DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

Členové Zastupitelstva MO Ostrava-Jih na 
březnovém zasedání vzali na vědomí peti-
ci občanů k zachování ZŠ V Zálomu a sou-
hlasili s návrhem odpovědi na tuto petici, 
ve které jsou podrobně vysvětleny důvo-
dy zániku školy ke dni 31. 7. 2012. Zastu-
pitelstvo o tomto kroku rozhodlo už vloni 
v prosinci a nikdo ze zastupitelů na po-
sledním jednání nepodal návrh na revoka-
ci tohoto usnesení.
Na ZŠ V Zálomu v letošním školním roce 
dochází 253 žáků, což představuje naplně-
nost školy 37 procent. „Provoz této školy je 
dlouhodobě na hranici ekonomické udrži-
telnosti, ročně stojí přes dva a půl milionu 
korun. Náklady jsou neúnosné, není prostě 
možné do budoucna uměle navyšovat pří-
spěvek na úkor ostatních škol. Z uzavření 

školy nemám radost, ale musíme se cho-
vat ekonomicky,“ vysvětlil starosta Karel 
Sibinský. V současné době je více než 200 
dětí umístěno na jiné základní školy, téměř 
sedmdesát procent žáků pojala ZŠ Hory-
mírova. Právě tuto zhruba čtyři sta metrů 
vzdálenou školu si drtivá většina dětí vy-
brala. 
Vedení obvodu nyní podniká kroky, aby 
byla minimalizována možná nebezpečí, 
která dětem při cestě do školy mohou hro-
zit. „Je zpracována projektová dokumenta-
ce, nyní probíhá územní řízení a následně 
dojde k vydání stavebního povolení k vy-
budování dvou světelných přechodů. Je-
den bude na ulici U Hrůbků u restaurace 
Tukinski a druhý v křižovatce s ulicí Jan-
dova, oba by měly být dokončeny v srp-

nu před začátkem nového školního roku,“ 
uvedl místostarosta Radim Miklas s tím, že 
zpracovávat se bude také projektová doku-
mentace k realiazaci přechodu pro chodce 
na ulici U Hrůbků u provozovny Assen.
„Budova stávající ZŠ V Zálomu bude slou-
žit k veřejně prospěšným účelům, aby 
z toho měli užitek především obyvatelé 
dané lokality. V úvahu připadá pobočka 
Knihovny města Ostravy nebo různé vzdě-
lávací organizace,“ pokračoval Miklas.
Přestože nyní kulminuje počet dětí v ma-
teřských školách, nebude tato skutečnost 
mít v budoucnu vliv na jejich umístění do 
základních škol. Ty mají dostačující kapa-
city, přestože ve všech školách zřizovaných 
MO Ostrava-Jih je 14 tisíc míst, dohromady 
je navštěvuje pouze 7700 dětí.  (kut)

Letošní školní rok je na ZŠ V Zálomu poslední

SC-311911/3
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Den Země nabízí pestrý program

…Pedagogové Střediska volného času z Moravské 
Ostravy pro děti připraví stezku lesní moudrosti, 
která bude plná úkolů, zajímavých stanovišť 
a dobrodružství…
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Lyžařská školička v Beskydech

…Rodiče každý den naslouchali povídání dětí 
o zážitcích z průběhu výcviku. S napětím očekávali 
poslední den, kdy byl pro děti uspořádán závod před 
zraky jejich rodičů...
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Úředníci se učí znakovou řeč

…Proto vzdělávání zaměstnanců ÚMOb Ostrava-
-Jih v této oblasti rozhodně přispěje k jejich lepší 
komunikaci s neslyšícími občany. Ti budou vědět, 
kam se obrátit…
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Krátce
  Zastupitelé schválili dotace
Zastupitelstvo městského obvodu Ostra-
va-Jih schválilo poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory - účelových dotací, v oblasti 
školství, kultury, sportu, prevence krimi-
nality a volného času dětí a mládeže pro 
letošní rok. Celkem bylo posuzováno 126 
žádostí, zastupitelé nejlidnatějšího ost-
ravského obvodu nakonec schválili část-
ku 1 200 tisíc korun. Účelové dotace bu-
dou poskytnuty také třiceti organizacím 
v oblasti sociální péče, mezi které bude 
rozděleno 300 tisíc korun.

  V dubnu začne jarní úklid
Jarní úklid po zimním období odstartu-
je jako každoročně prvního dubna, kdy 
bude zahájeno rajónové (plošné) čištění, 
které by v závislosti na počasí mělo skon-
čit do konce měsíce. Místní komunika-

ce budou čištěny jak strojově, tak ručně. 
V této souvislosti apelujeme na zodpo-
vědnost motoristů, je nutné, aby majitelé 
vozidel dodržovali přechodné dopravní 
značení zákazu stání, které bude osazo-
váno dle harmonogramů čištění. V tomto 
ohledu budeme spolupracovat i s Měst-
skou policií Ostrava. Zimní období neby-
lo extrémní, a proto nebylo použito velké 
množství posypového materiálu, přes-
to ve druhé polovině března začalo tz v. 
předčišťování.

  Soutěž www.COMP-OST.cz
V kulturním středisku K-TRIO se ve 
středu 25. dubna uskuteční už 4. ročník 
přehlídky žákovských a studentských 
multimediálních projektů a webových 
prezentací www.COMP-OST.cz. Festival 
je rozdělen do dvou věkových a třech sou-

těžních kategorií – webové prezentace na 
téma Mé zájmy, multimediální projekty 
pro vyučovací předměty a multimediální 
projekty na téma Dvanáct. Soutěžní pří-
spěvky mohou zájemci zasílat do 2. dub-
na. Více informací o festivalu, přihlášky 
a pravidla jsou k dispozici na webové ad-
rese: www.COMP-OST.cz. 

  SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 12. dubna 
v 16 hodin v K-TRIU v Hrabůvce.

  Den otevřených dveří
Příspěvková organizace Domov Čujko-
vova, Ostrava-Zábřeh, pořádá ve čtvrtek 
19. dubna od 9 do 17 hodin den otevře-
ných dveří.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
před pár dny zača-
lo astronomické jaro, 
které určitě většina 
z vás s radostí přiví-
tala. Jako kažodoroč-
ně touto dobou začne 
i letos na území obvo-
du velký úklid. Kromě 

rozmístění kontejnerů odstartuje s prvním 
dubnovým dnem plošné čištění chodníků 
a komunikací, které by mělo být dokonče-
no během měsíce. 
Máme za sebou emotivní jednání zastu-
pitelstva, které potvrdilo ukončení čin-
nosti Základní školy V Zálomu. Důvody, 
proč jsme se tak rozhodli, už byly dostateč-
ně medializovány, takže v článku na ved-
lejší stránce si kromě nich můžete přečíst 
také plány do budoucna, ať už z hlediska 
dopravní bezpečnosti v dané lokalitě, nebo 
dalšího využití školní budovy.
Věřím, že drtivá většina z vás uvítá rozhod-
nutí zastupitelů výrazně omezit hazard na 
území obvodu. Musím zdůraznit, že jsme 
tak učinili i přesto, že obecní rozpočet ka-
ždoročně připravíme o desítky miliónů ko-
run z těchto přístrojů. Při našem rozhodo-
vání převážila společenská nebezpečnost 
tohoto jevu nad ekonomickým hlediskem. 
Více se dočtete na vedlejší straně.
Kromě dvou výše zmíněných článků najde-
te v březnovém čísle Jižních listů spoustu 
zajímavých informací i pozvánek na kul-
turní a sportovní akce. Přeji vám příjemné 
čtení radničního zpravodaje.

Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Poprvé před pěti lety se Středisko volného 
času Ostrava-Zábřeh stalo organizátorem 
tradiční celosvětové ekologické akce Den 
Země pro městský obvod Ostrava-Jih. 

Pro děti z mateřských, základních i střed-
ních škol každoročně připravuje boha-
tý program a mnoho aktivit v řadě dopro-
vodných programů. Také letošní Den Země 
má co nabídnout, tato tradiční ekologická 
akce tentokrát na téma Místo pro život… se 
uskuteční 17. dubna od 9 hodin tradičně na 
náměstí SNP v Zábřehu před DK Akord.
Na návštěvníky čekají prezentace ekolo-
gických a občanských sdružení, aktivity 
pro děti ve spolupráci s OZO Ostrava, Kni-
hovnou města Ostravy, Střední uměleckou 
školou Ostrava, Záchrannou stanicí v Bar-
tošovicích, Městskou policií Ostrava, Agen-
turou ochrany přírody a krajiny, Ostrav-
ským muzeem, SVČ Moravská Ostrava, 
Ostravskými městskými lesy a mnoha dal-
šími organizacemi. 
Hlavní organizátor akce, Středisko volné-
ho času Ostrava-Zábřeh, si pro letošní roč-
ník připravil nejedno překvapení. „Ved-

le klasických zábavných stanovišť a plnění 
úkolů s ekologickou tématikou, worksho-
pů a ekodílniček na děti čeká prezenta-
ce našich environmentálních programů 
na pobytových akcích pro mateřské, zá-
kladní i střední školy. Dále ukázky z čin-
nosti našich přírodovědných, výtvarných, 

dramatických a ekovýchovných kroužků 
a především malé ohlédnutí za předchozí-
mi ročníky a spoluprací s polskými dětmi 
z domu kultury Koszutka v Katovicích,“ 
uvedla Lenka Červená ze zábřežského stře-
diska volného času, které akci pořádá. Pe-
dagogové Střediska volného času z Morav-
ské Ostravy pro děti připraví stezku lesní 
moudrosti, která bude plná úkolů, zajíma-
vých stanovišť a dobrodružství.
Také na hlavním pódiu před DK Akord 
bude od ranních hodin připraven pestrý 
a zajímavý program. V 9 hodin proběhne 
zahájení akce, nebude chybět vyhodnoce-
ní mezinárodní soutěže ekologické fotogra-
fi e a výtvarných a keramických soutěží. Na 
pódiu bude tradičně k vidění oblíbený di-
vadelní kabaret OZO Ostrava plný písniček 
a soutěží pro děti. Svůj program a módní 
přehlídku modelů z netradičních a přírod-
ních materiálů představí děti ze zájmových 
kroužků Střediska volného času. 
Bližší informace lze zjistit u organizátorů 
na tel. čísle 596 746 062 nebo na stránkách 
www.svczabreh.cz, www.denzemeostrava.
cz. (d)

Letošní Den Země znovu nabízí pestrý program

INZERCE

Z vyhodnocení dopravní nehodovosti v MO 
Ostrava-Jih vyplývá, že mezi nejvíce neho-
dové křižovatky a úseky patří tyto lokality: 
-  ul. Výškovická x ul. Čujkovova x Volgo-

gradská
- ul. Provaznická x ul. Horní
- sjezd z Výškovické na ul. Rudnou
-  ul. U Hrůbků v úseku kolem objektu škol-

ního statku
U prvních třech lokalit je nejčastější hlavní 
příčinou dopravních nehod nedání před-

nosti v jízdě (především při levém odbo-
čení přes tramvajové těleso). Řidiči by měli 
být obezřetnější a plně se věnovat řízení 
svého vozidla. U poslední lokality je hlav-
ní příčinou dopravních nehod nepřiměře-
ná rychlost jízdy vozidel a nepřizpůsobení 
rychlosti jízdy povětrnostním podmínkám, 
stavu a povaze vozovky, především v úse-
ku směrových oblouků. Na ul. U Hrůbků 
bylo proto navrženo provedení úpravy po-
vrchu živičného krytu vozovky za účelem 

zvýšení jeho drsnosti. V úsecích před pře-
chody pro chodce a ve směrovém oblouku 
bude provedena povrchová úpravu typu 
„Rocbinda“. Takto upravený povrch vozov-
ky zvyšuje brzdné účinky vozidla (dochází 
ke zkrácení brzdné dráhy až o 33 procent za 
mokra). Navržená úprava, která bude pro-
vedena v červené barvě, současně opticky 
upozorňuje na nebezpečný úsek komuni-
kace a zlepšuje celkovou estetiku veřejného 
prostoru. (kut)

V ulici U Hrůbků bude instalován nový bezpečnostní prvek

SC-311611/5
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UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA
 JE  12. 4. 2012

www.ceskydomov.cz

Ivana Sachrová
Mobil: 774 997 944

ivana.sachrova@ceskydomov.cz
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Krátce
  Přednáška o tropické Africe
V pátek 30. března ve 14.30 hodin pro-
běhne v učebně biologie na Gymnáziu 
Ostrava-Hrabůvka na ulici Fr. Hajdy 34 
přírodovědná přednáška Mgr. Marti-
na Dančáka, Ph.D., vynikajícího botani-
ka působícího na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Téma-
tem přednášky pro veřejnost doplněné 
promítáním fotografi í z cest do regionu 
bude tropická Afrika.

  Výstava skalniček v Domě zahrádkářů
Klub skalničkářů Adonis Ostrava pořádá 
v Domě zahrádkářů na České ulici 10/a 
v Zábřehu jarní výstavu skalniček, která 
se uskuteční 5. a 6. dubna od 9 do 17 hod. 
Hlavní výstava skalniček pak proběhne 
ve stejnou dobu od 25. do 27. dubna.

  Coworkingové centrum VIVA
Na Horní ulici 55 v Hrabůvce bylo 1. břez-
na otevřeno coworkingové centrum 
VIVA. Ve zdravém a pozitivním prostře-
dí nabízí moderní a profesionální záze-

mí pro práci i relaxaci a zároveň dostatek 
podnětů pro osobní rozvoj i vzdělává-
ní. Návštěvníci zde najdou dvě zaseda-
cí místnosti, do kterých budou zváni za-
jímaví lidé ze všech oborů a profesí, kteří 
mají co říct, připravovány jsou odborné 
semináře. V prostorách nechybí masér-
na, minikavárna s občerstvením a dětský 
koutek Kuky zastřešený Janem Svěrákem, 
v němž je dětem poskytována potřebná 
péče, zábava i adekvátní výuka. V centru 
lze každý den potkat nové lidi a navázat 
pracovní či přátelské vztahy. Více infor-
mací na stránkách www.vivaostrava.cz.

  Zajímavá akce na dopravním hřišti
V neděli 1. dubna bude opět zahájen pro-
voz na dětském dopravním hřišti na Ore-
bitské ulici v  Přívoze, jehož provozo-
vatelem je Městská policie Ostrava. Od 
10 do 16 hodin proběhne zajímavá akce 
pro veřejnost. Strážníci z úseku prevence 
pro děti připraví jízdu zručnosti na jízd-
ním kole či koloběžce, všeobecný znalost-
ní test a také soutěž ve znalosti doprav-

ních značek. Všechny soutěžní disciplíny 
jsou vhodné pro děti věkových kategorií 
od tří do patnácti let. Děti od tří do šes-
ti let pak musejí být v doprovodu dospě-
lé osoby. Dětem, které nemají vlastní kolo 
nebo koloběžku, bude dopravní prostře-
dek včetně bezpečnostní přilby zdarma 
zapůjčen. Akce se uskuteční pouze za pří-
znivého počasí.

  Půjčovna pomůcek pro sluchově postižené
Půjčovna kompenzačních pomůcek pro 
sluchově postižené a servis sluchadel mají 
od 1. ledna 2012 sídlo v areálu Dolní ob-
lasti Vítkovice Hlubina (v budově napro-
ti vrátnice) na Vítkovické ulici 3335 v Mo-
ravskoslezské unii neslyšících. Také letos 
poskytuje stejné služby jako v bývalé Čes-
ké unii neslyšících Ostrava, která ukon-
čila činnost. Nabízí poradenskou služ-
bu ohledně kompenzačních pomůcek pro 
sluchově postižené, půjčuje a zprostřed-
kovává jejich prodej. Bližší informace 
lze získat na webových stránkách www. 
msun.cz nebo na tel. čísle 596 632 974. 

SC-320038/1
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G
Gerasimovova (Zábřeh, od r. 1952) – Gerasi-
mov, gardový politický pracovník, hrdina Sta-
lingradské bitvy, velitel odloučené roty proti-
tankových pušek
Glazkovova (Zábřeh, od r. 1952) – Vasilij An-
drejevič Glazkov, generálmajor, velitel gardo-
vé střelecké divize, padl při obraně Stalingra-
du v r. 1942.
Gončarovova (Zábřeh, od r. 1951) – Ivan Ale-
xandrovič Gončarov, ruský realistický spisova-
tel
Gorochovova (Zábřeh, od r. 1952) – S. F. Goro-
chov, plukovník, velitel 124. střelecké brigády, 
padl při obraně Stalingradu v r. 1942
Grégrova (Zábřeh, od r. 1934) – Július Grégr, 
český politik, právník, poslanec a novinář, spo-
luzakladatel mladočeské strany
Gurťjevova (Zábřeh, od r. 1952) – Leontij Niko-
lajevič Gurťjev, generálmajor, velitel střelecké 
divize, padl v bitvě u Kurska r. 1943

H
Hasičská (Hrabůvka, od r. 1932) – podle hasič-

ského skladiště a hasičské zbrojnice zbudova-
né na této ulici v roce 1929
Heritesova (Hrabůvka, od r. 1945) – František 
Herites, český spisovatel, novinář a fejetonista
Holasova (Hrabůvka, od r. 1970) – Karel Ho-
las, velitel největší české organizované skupi-
ny v SNP; padl v prosinci 1944 na středním Slo-
vensku
Horní (Hrabůvka, Dubina, Bělský Les od 
r. 1992) – podle polohy ulice
Horymírova (Zábřeh, od r. 1922) – Horymír, le-
gendární postava staročeských pověstí
Hulvácká (Zábřeh, od r. 1942) – podle směru 
ulice na obec Hulváky
Husarova (Výškovice, asi od r. 1964) – Josef Hu-
sar, místní občan, člen ilegálního odbojového  
hnutí Sokola, umučen v koncentračním tábo-
ře v Mauthausenu
Hýlova (Výškovice, od r. 1945) – Alois Hýl, míst-
ní občan, zřízenec sociální  péče  města  Ost-
ravy, za poslech zahraničního rozhlasu zatčen, 
umučen v Mauthausenu

CH
Chaloupeckého (Zábřeh, od r. 1952) – Jiří Fran-

tišek Chaloupecký, vedoucí činitel revoluční-
ho proletářského tělovýchovného hnutí v ČSR 
a spoluzakladatel KSČ, iniciátor první spartaki-
ády v Praze na Maninách, autor pozdravu Prá-
ci čest
Chalupníkova (Zábřeh, od r. 1992) – Josef Cha-
lupník, sociálně demokratický pracovník mezi  
kovodělníky ve Vítkovicích, starosta Vítkovic 
v letech 1918-1924; v letech 1935-1939 sta-
rosta Moravské Ostravy; za okupace byl něko-
likrát vězněn
Charvátská (Výškovice, od r. 1985) – podle zá-
padoslovenského kmene Charvátů
Cholevova (Hrabůvka, asi od r. 1980) – Jan Cho-
leva, občan Zábřehu, za ilegální činnost v KSČ 
popraven v Mauthausenu
Chrjukinova (Zábřeh, od r. 1952) – T. T. Chr-
jukin, generálmajor, velitel 8. letecké armády, 
která měla velké zásluhy na obraně Stalingra-
du

I
I. Herrmanna (Hrabůvka, od r. 1932) – Ignát 
Herrmann, český spisovatel a novinář

Víte, kde bydlíte?
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 postupně 
v abecedním pořadí představíme každou ulici, která se nachází na území obvodu. Celkem je takových ulic úctyhodných 236! Představí-
me úplně všechny, i ty s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí. 

SC-320403/11
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Velký ohlas prvního ročníku gastrosoutě-
že s názvem Jak šmakuje Moravskoslez-
sko přiměl odbor regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu vyhlásit ročník druhý. 
Cílem celého projektu je znovuobjevení 
původních regionálních pochoutek a kva-
litní propagace Moravskoslezského kraje 
v oblasti gastronomie.
„Celý první ročník včetně vyvrcholení 
v podobě gastrofestivalu na Hukvaldech 
měl tak pozitivní ohlas, že jsme ani chví-
li neváhali, zda v této tradici pokračovat," 
prozradil náměstek hejtmana Jiří Vzientek, 
který společně s gastroexpertem Mirkem 
Horákem za zrodem celého projektu stojí.
V prvním ročníku přihlásili obyvatelé 
kraje do soutěže o nejlepší recept celkem 

69 regionálních receptů, vítězem se sta-
la vydatná polévka bigos. Všechny přihlá-
šené recepty se pak objevily v kuchařce se 
stejným názvem - Jak šmakuje Moravsko-
slezsko.
Také cílem letošního ročníku je vybrat ty 
nejlepší z původních krajových jídel. Ta 
by se následně měla objevit na jídelních 
lístcích spolupracujících hotelů, restaura-
cí a hospod. Novinkou je soutěž o nejlep-
ší regionální potravinářský výrobek, která 
by měla zviditelnit výrobce kvalitních po-
travin.
Souboj o nejlepší moravskoslezskou re-
stauraci má pak inspirovat restaurace, aby 
na své jídelní lístky zařadily typické mo-
ravskoslezské pochoutky a tím poskytly 
návštěvníkům kraje možnost spojit návště-

vu našeho kraje s kvalitním gastronomic-
kým zážitkem. „Novinkou bude také sou-
těž o nejlepší regionální pivo, na kterou 
se já osobně hodně těším. Vždyť malých 
a dobrých pivovarů je u nás celá řada, tak 
proč je nepředstavit," upozorňuje odborný 
garant celého projektu Mirek Horák.
Gastrofestival Jak šmakuje Moravskoslez-
sko přijde na řadu v září 2012, stejně jako 
loni se jeho dějištěm stane hrad Hukvaldy. 
Festival nabídne ochutnávku vítězných 
pokrmů a regionálních potravin, vyhláše-
ní výsledků všech soutěží, ale také spole-
čenský a kulturní program.
Své regionální recepty mohou zájemci při-
hlásit do soutěže Jak šmakuje Moravsko-
slezsko prostřednictvím formuláře na 
stránkách www.msregion.cz. (d)

Gastrosoutěž Jak šmakuje Moravskoslezsko

Chcete začít podnikat v České republice 
nebo v některé z členských zemí Evropské 
unie, Evropského hospodářského prosto-
ru či ve Švýcarsku? Chybí vám informace 
a nevíte, kde a jak je získat? Nechte zjiš-
ťování faktů, které vám usnadní vstup do 
podnikání, na nás - jednoduše se obraťte 
na Jednotné kontaktní místo. 
Poskytujeme informace především o pod-
nikání v České republice a v Evropské 
unii, uznávání kvalifi kací a vysílání pra-
covníků, rádi vám také poradíme, kam se 
obrátit v případě spotřebitelských problé-
mů, v případě potřeby řešení sporů či s ko-
munikací se zahraničním úřadem. Víme 
také, kde se informovat ohledně podmínek 
zaměstnávání osob a požadavků na výrob-
ky, které chcete distribuovat na vnitřní trh 
Evropské unie.
Bezplatné služby Jednotného kontaktního 
místa již za jeho téměř dvouletou existen-

ci využilo mnoho občanů, naši pracovní-
ci zodpověděli téměř šest stovek dotazů. 
Rychlost a kvalitu odpovědí na položené 
dotazy ocenili nejen občané, ale také Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu, které Jed-
notné kontaktní místo Ostrava vyhodno-
tilo jako nejlepší z řady kontaktních míst 
v České republice. Také to může být jed-
ním z důvodů, proč využít naše služby 
a získat tak informace, které pro vás bu-
dou odrazovým můstkem k zahájení pod-
nikání. 
Pracovníkům Jednotného kontaktního 
místa můžete položit dotaz osobně na Živ-
nostenském úřadě Magistrátu města Ost-
ravy, telefonicky na čísle 599 443 148 nebo 
elektronickou poštou na adrese jkm@ost-
rava.cz. Více informací na www.ostrava.
cz. S našimi službami budete před konku-
rencí o krok napřed! 
 Magistrát města Ostravy

Informace nejen ohledně podnikání

Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Ostrava, městský obvod Ostrava-
-Jih, pro školní rok 2012/2013, proběhne 
ve dnech 16. a 17. dubna 2012 v době od 
8 do 16 hodin. 
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání se podávají vždy v příslušné 
mateřské škole. Předškolní vzdělávání 
se organizuje zpravidla pro děti ve věku 
od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozho-
duje ředitel mateřské školy. K předškol-
nímu vzdělávání se přednostně přijíma-
jí děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Počet přija-
tých dětí podléhá stanovené kapaci-
tě mateřské školy. Přehled mateřských 
škol je na stránkách www.ovajih.cz

Zápis dětí do mateřských škol 
městského obvodu Ostrava-Jih 
pro školní rok 2012/2013

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-311725/3 SC-311342/17
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Krátce

Krátce

  Na Dubině budou vykáceny lípy velkolisté
V souvislosti s výstavbou Integrovaného výjezdového centra 
(IVC) Jih dojde k vykácení 28 kusů líp velkolistých okolo hřiště 
na ul. F. Formana na Dubině. Za pokácené stromy bude pro-
vedena náhradní výsadba. Areál IVC vznikne v prostoru mezi 
stávající ulicí Krmelínská, Kaminského a trasou budoucí komu-

nikace Nová Krmelínská na celkové ploše 31 834 m2. Budou zde 
sídlit dislokované složky integrovaného záchranného systému, 
tj. Hasičský záchranný sbor MS kraje, Městská policie Ostrava 
a Územní středisko záchranné služby MS kraje. Do území patří 
i stávající sportovní areál sousední ZŠ F. Formana, který přejde 
do správy IVC a v rámci stavby bude revitalizován.

  Vítězství v turnaji O pohár starosty 
Ostravy-Jihu obhájili ostravští hasiči

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka 
uspořádal koncem února už jedenác-
tý ročník turnaje O pohár starosty Ost-
ravy-Jihu v sálové kopané. Z prvenství 
se radovali ostravští hasiči, kteří tak ob-
hájili své loňské prvenství. Druhé skon-
čilo družstvo Ostravské univerzity a na 
společném třetím místě týmy Sportov-
ního gymnázia Ostrava-Zábřeh a Střed-
ní školy společného stravování Ostrava-
-Hrabůvka. Nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhlášen Martin Opic, mezi branká-
ři dominoval Jan Vrána. Ceny nejlepším 
předal místostarosta Radim Lauko.

Na základě požadavků občanů bude bě-
hem měsíce dubna upravena organizace 
dopravy na ulici U Prodejny. 

Stávající režim jednosměrné komunikace 
bude vyznačen obráceně (vjezd na ul. U Pro-
dejny z ul. Adamusovy bude u objektu ma-
teřské školy). Současně bude pro usnadně-
ní příjezdu k objektu školky zobousměrněn 
úsek ul. U Prodejny od křižovatky s ul. Ada-
musovou k parkovací ploše před objektem 
MŠ. Bude tak umožněn příjezd řidičům na 
parkoviště u objektu MŠ, bez nutnosti prů-
jezdu vozidel po celé ulici U Prodejny. 
Během jarních měsíců dojde k úpravám také 
na Šeříkové ulici ve Výškovicích. V sou-
časné době po celé délce této ulice parkují 

osobní vozidla a při stávajícím obousměr-
ném provozu dochází ke kolizním situacím 
při míjení vozidel. Šířkové uspořádání vo-
zovky však neumožňuje při obousměrném 
provozu zachovat podélná stání na vozov-
ce. Za účelem legalizace a zvýšení počtu 
parkovacích míst na Šeříkové ulici bylo na-
vrženo její zjednosměrnění ve směru jízdy 
k ulici Výškovické. V řešeném úseku bude 
vyznačeno ve směru jízdy po pravé straně 
vozovky podélné stání vozidel a na opačné 
straně vozovky bude vyznačeno podélné 
stání vozidel na chodníku. Navržená orga-
nizace dopravy umožní legalizaci a zvýšení 
počtu parkujících vozidel a odstraní koliz-
ní situace, které vznikaly při míjení vozidel.
 (kut)

Změny v ulicích U Prodejny a Šeříková

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-320309/2

WWW.ALFAHOLIDAY.CZ                 
Váš specialista na

 CHORVATSKO
Víme co nabídnout-  

Je to náš domov

DOVOLENÁ 2012
TEL. : 722 155 155

E-MAIL:info@alfaholiday.cz   
SC-320317/5

Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu vyhlásil soutěž na 
slogan, který by v několika slovech sdělil vše podstatné 
o této organizaci. 
Soutěž je určena pro širokou veřejnost a skončí 30. dubna 
2012. Cenou pro vítěze bude zajímavý večer v DK Akord: 
večeře, divadelní představení a noc v tříhvězdičkovém ho-
telu.
„Sloganem chceme náš kulturní dům odlišit od konkuren-
tů, jde o to ve zkratce vyjádřit, co nabízíme a v čem jsme 
výjimeční. Soutěžícím i malinko napovím, že my v Akor-
du jej vnímáme jako otevřenou přátelskou náruč,“ vysvět-
lila ředitelka Darina Daňková.
Zájemci o účast v soutěži mohu zasílat své nápady, ideál-
ně jeden až dva, na e-mailovou adresu slogan@dk-akord.
cz. Informace potřebné k účasti jsou na www.dk-akord.cz. 

Slogan pro DK Akord 
Regionální televizi Fabex bude 
už brzy možné sledovat i na sa-
telitu Astra 3B, a to na nově vzni-
kajícím programu s názvem regi-
onalnitelevize.cz. Projekt, který 
sdružuje regionální a lokální tele-
vizní vysílání napříč republikou, 
totiž získal před pár dny potřeb-
nou vysílací licenci od Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání. 
Zpravodajství z Ostravska vyrá-
běné TV Fabex přitom bude mož-
né sledovat v premiéře denně od 
20.40 hodin a v reprízách pak 
šestkrát denně. „Jsme rádi, že se 
náš Magazín Ostravsko dosta-
ne i k divákům, kteří nemají ka-

belovou televizi, a naše pozitivní 
zprávy o našem regionu můžeme 
přinášet i dalším domácnostem,“ 
uvedla ředitelka televize Marcela 
Mrózková Heříková.
Program regionalnitelevize.cz, 
který bude zaměřen nejen na 
zpravodajství z moravských, čes-
kých a slovenských regionů, ale 
také na jejich propagaci v rámci 
cestovního ruchu, plánuje zahá-
jit své vysílání na začátku dubna. 
Parametry satelitního příjmu: 
Astra 3B (23,5 stupně východ-
ně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4, 
norma DVB-S, kódování žádné 
(FTA). (kut)

TV Fabex bude brzy i na satelitu

 Malování na textil, hedvábí, sklo, porcelán, dřevo, kov aj. 
 Scrapbooking  Polymerové modelovací hmoty  Mozaika 

 Výroba mýdla  Ubrousková technika  Korálky a komponenty 
 Drátování  Smaltování  Plstění  Šablony  Literatura 

 Kurzy kreativní tvorby a další... 

Kontakty
Zborovská 2487/26, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 Po-Pá 9.00 – 17.00

 www.kreativ-ostrava.cz obchod@kreativ-ostrava.cz

mob.: +420 604 591 881 Facebook: KREATIV-Ostrava.cz

S
C
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9
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Nedostatek parkovacích míst je dlouho-
dobým problémem našeho městského 
obvodu, v němž další možnosti rozšiřování 
parkovacích a odstavných míst jsou té-
měř vyčerpány. 
Podle poslední zpracované studie měs-
ta Ostravy defi cit parkovacích míst v ob-
vodu Ostrava-Jih dosáhl čísla 5122. Oje-
dinělou výstavbou parkovacích ploch na 
terénu sice vznikají nová parkovací místa, 
jejichž zřízení je však podmíněno humani-
zací prostoru a nezhoršováním podmínek 
bydlení v hustých zástavbách  sídlišť. Počet 
takto vzniklých míst k pokrytí výše uvede-
né potřeby je však zanedbatelný. Proto je 
vhodným řešením ke zlepšení stávající ne-
uspokojivé situace vytipování vhodných 
ploch pro budování nových hromadných 
stání v parkovacích domech v blízkosti síd-
lištních zástaveb. 
Efektivní využívání hromadných garážo-
vých objektů, tj. parkovacích domů, však 
není jednoduchou záležitostí, protože jsou 
investičně náročné, nemusejí být hned za-
plněny, a proto jejich provozování není nej-
levnější záležitostí. Názorným příkladem 
jsou už druhým rokem provozované pod-
zemní garáže v nákupním centru Interspar 
na Dubině, kde i přes výše uvedený defi cit 
volných parkovacích míst na území obvo-
du stále nejsou zaplněny volné parkovací 
prostory při zachování stále dostatečného 
počtu parkovacích míst pro zákazníky ná-
kupního centra. Spousta motoristů si to-
tiž stále nedovede představit parkovat ve 
větších docházkových vzdálenostech od 

svého domu a raději volí variantu zdlou-
havého popojíždění po sídlišti při hledání 
volného parkovacího místa co nejblíže své-
mu  domu. Otázka změny v chování moto-
ristů je také snahou občanského sdružení 
na Dubině, které je investorem a provo-
zovatelem zmíněného parkovacího cent-
ra. Bez pomoci společnosti SPAR a inves-
tice malé skupiny občanů by nemohl být 
zahájen provoz na tak lukrativním místě 
v blízkosti sídliště Dubina, kde je kvalitní 
tramvajové spojení do blízkých částí sídlišť 
Bělský Les a Hrabůvka. V současné době 
jsou v parkovacím centru udržovány vel-
mi příznivé ceny pro nové zákazníky, a to 
šest set korun za měsíc, a dokonce jen sto 
korun za měsíc při nočním parkování od 
18 do 8 hodin. 
Nejnižší cena zřejmě u mnohých nebu-
de tím nejdůležitějším pro změnu svého 
chování při parkování. Výstavba nových 
parkovacích domů se spoluúčastí jejich 
budoucích uživatelů je otevřenou otáz-
kou, která by mohla být i předmětem ře-
šení v připravované studii parkování. Ta 
by mohla i částečně změnit postoj moto-
ristů k většímu využívání nově vznikají-
cích parkovacích služeb, jejichž přínos by 
byl nesporný nejen pro motoristy, ale pro 
všechny občany bydlící na sídlištích naše-
ho městského obvodu.  
Bližší informace k možnosti parkování 
v parkovacím centru jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách www.osvolnycas.cz 
v části Parkovací centrum, na emailové ad-
rese garazedubina@seznam.cz  a také na 
tel. čísle 607 825 600.  (kut)

Bezpečné parkování 
v nákupním centru Interspar

Už posedmé 
připravila Kni-
hovna města 
Ostravy Týden prvňáčků, letos tato 
akce probíhala od 5. do 10. března také 
ve všech knihovnách městského obvo-
du Jih, tedy na pobočkách Dr. Martínka, 
Gurťjevova, Závodní a ve Výškovicích. 
Nejmladší školáci se během celého 
týdne mohli zúčastnit různých znalost-
ních soutěží, tvůrčích dílen a veřejných 
čtení z pohádkových knížek. Všichni 
žáčci prvních tříd měli možnost přihlásit 
se do knihovny na dobu jednoho roku 
zdarma, pokud navštívili knihovnu 
v doprovodu alespoň jednoho z rodičů 
nebo přišli v rámci výuky se svou paní 
učitelkou.
Spolupráce se základními školami se 
i letos osvědčila. Do knihovny na Dr. 
Martínka přišlo během Týdne prvňáčků 
celkem 22 prvních tříd z dvanácti škol 
obvodu. Knihovnice si pro prvňáčky 
připravily malé divadelní představení 
s názvem Do knihovny bránou času, 
během kterého děti plnily různé úko-
ly. Představení se jim velmi líbilo. 
Žáci, jejichž rodiče předem s registrací 
souhlasili, byli slavnostně pasováni na 
čtenáře knihovny a obdrželi pasovací 
listinu, čtenářskou legitimaci a drob-
né dárečky. Prvňáčci ze ZŠ MUDr. Emí-
lie Lukášové měli tu čest být pasováni 
místostarostou obvodu Radimem Mik-
lasem. Během celého týdne bylo ve 
čtyřech knihovnách obvodu nově regis-
trováno zhruba 250 prvňáčků.  (d)

Týden prvňáčků 
v pobočkách KMO

INZERCE

Ostrava-Vítkovice, Výstavní 198
(za bývalým areálem dolu Jemerenko)

www.kvartoservice.cz • tel.: 605 459 578

SC-320248/2

Adresa:
Robert Marek 
– Domino
Válcovní 1689/34
703 00 Ostrava

TELEFONY
tel.: 596 620 620
fax: 596 620 858
mobil: 736 632 200

www.okna-ostrava.cz
www.marek-domino.cz

OKNAOKNA
STŘECHYSTŘECHY
ZATEPLENÍZATEPLENÍ  
ŽALUZIE ISOŽALUZIE ISO
SÍTA PROTI HMYZUSÍTA PROTI HMYZU

SC-320151/5



10

INZERCE

Divadlo loutek Ostrava
Představení v měsíci dubnu

1. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
  9 hod. - Turnaj elévů, 17 hod. 
 - 2. semifi nále Fortuna extraligy
4. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
  19 hod. - 5. semifi nále 1. ligy juniorů
5. 4. - 8. 4.     Basketbal - SBŠ Ostrava
  EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 

2012 - 17. ročník basketbalového 
turnaje pro chlapce a děvčata v ka-
tegoriích U19, U17, U15, U14, U13, 
U12, U11

10. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
  18.15 hod. - 5. semifi nále Fortuna 

extraligy
14. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
  15 hod. - 6. semifi nále Extraligy žen
  18.15 hod. - 7. semifi nále Fortuna 

extraligy
22. 4.  Florbal - 1. SC Vítkovice
 17 hod. - 5. fi nále 1. ligy juniorů
28. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
 9 hod. - Turnaj přípravek
29. 4.  Florbal - 1. SC Vítkovice
 8 hod. - Turnaj mladších žáků

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc duben

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Krátce
  Burza práce v Mar. Horách
Společnost DTO CZ pořádá ve spolu-
práci s Úřadem práce Ostrava burzu 
práce, která se uskuteční ve čtvrtek 
26. dubna od 10 do 18 hodin v sídle 
společnosti na Mariánském náměstí 5 
v Mar. Horách (naproti bývalého Te-
lecomu). Vstup je zdarma, k dispozici 
bude nabídka pracovních příležitos-
tí v dělnických, odborných a technic-
kých profesích, administrativě i dal-
ších oborech. 

  Tradiční humanitární sbírka
Charita Ostrava ve spolupráci s Dia-
konií Broumov vyhlásila tradiční hu-
manitární sbírku Nepotřebné věci po-
třebným lidem. Uskuteční se v úterý 

Neděle  1. 4. Tučňáci na arše (10 a 15 hod., Hlavní scéna)
Pondělí 2. 4. Sofi in svět (18 hod., Alternativní scéna)
Neděle 8. 4. Pinokio (10 hod., Hlavní scéna)
Pátek 13. 4. Divadlo Tajfun (19 hod., Hlavní scéna)
Neděle  15. 4. Ošklivé káčátko (10 a 15 hod., Hlavní scéna)
  O víle menší než zrnko máku (10.30 a 15.30 hod., Alternativní scéna)
Čtvrtek  19. 4. Řeč duše (18 hod., Alternativní scéna)
Neděle  22. 4. Broučci (10 a 15 hod., Hlavní scéna)
Pondělí  23.4. Sofi in svět ( 18 hod., Alternativní scéna)
Úterý  24. 4. Hudební úterý (19 hod., Alternativní scéna)
Pátek  27. 4. Divadlo Tajfun (19 hod., Hlavní scéna)
Neděle  9. 4. O pejskovi a kočičce (10 a 15 hod., Hlavní scéna)

Už pošesté se letos v Nizkoprahovém centru pohybových aktivit na Charvátské ulici ve Výško-
vicích konal turnaj O putovní pohár starosty Ostravy-Jih v power goal game. Sešly se v něm 
týmy kluků z ulice, které to se soft míčem ve squashi skvěle umí. Ve fi nálovém souboji Ivo La-
komý s Dominikem Hostačným porazili 3:0 na sety Daniela Pazdírka s Tomasem Panagopulo-
sem. Vítězové převzali putovní pohár z rukou místostarosty Radima Lauka. 
 Text a foto: Michael Kutt y

17. dubna od 9 do 18 hodin v prostorách 
vjezdu do areálu nákladního nádraží ČD 
Cargo na křižovatce ulic Mariánskohorská 
a Cihelní. Občané mohou odevzdávat letní 
a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, zá-
clony, látky (minimálně 1m2, ne odřezky 
a zbytky látek), domácí potřeby, bílé i čer-
né nádobí, nepoškozené skleničky, peří, pé-
řové a vatované přikrývky, polštáře a deky, 
nepoškozenou obuv svázanou v páru, dět-
ské hračky (stavebnice, panenky, plyšáci 
atd.). Vybírány naopak nemohou být led-

ničky, televize, počítače a jiná elektroni-
ka, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola 
a dětské kočárky, znečištěný a vlhký tex-
til. Materiál bude v Diakonii Broumov tří-
děn lidmi z azylových domů a dále využit 
pro potřebné lidi a pro průmyslové zpraco-
vání. Věci by měly být zabalené do igelito-
vých pytlů nebo tašek, aby se transportem 
ve vagónech nepoškodily. Více informací 
lze najít na webových stránkách www.os-
trava.charita.cz a www.diakoniebroumov.
org nebo na tel. číslech 596 783 011 nebo 
731 625 853.

O S O B N Í  B A N K ROT
šance na nový život bez dluhů

www.licitata.cz
tel: 774 774 151

e-mail : licitatacz@seznam.cz

pět let žijete na minimu a musíte uhradit
alespoň 30 procent přihlášených dluhů

. posoudíme možnost oddlužení

. připravíme návrh na oddlužení
SC-320259/2
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JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA SENIORŮ

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

Adéla Friesová 99 let
Růžena Kozoková 99 let
Ludmila Gajdová 98 let
Anna Larmerová 95 let
Františka Boušová 94 let
Františka Baculová 94 let
Anna Nikolajdesová 93 let
Marie Rybová 92 let
Věra Ličková 92 let
Marie Vzatková 91 let
Vlastimila Víchová 91 let
Věra Pieschová 91 let
Jiřina Víchová 90 let
Božena Matějková 90 let
Jan Kaniok 90 let
Josef Janečka 90 let
Helena Frieslová 90 let
Anděla Flašarová 90 let

Sonia Šebestová 85 let
Lev Přeček 85 let
Božena Nečesaná 85 let
Anna Knopová 85 let
František Dehner 85 let
Marie Čadová 85 let
Jaroslav Kasper 85 let
Josef Veselka  80 let
Waltruda Vaňková 80 let
Jiřina Straková 80 let
Jiřina Kyselková 80 let
Anna Krasulová 80 let
Jan Kozel 80 let
Daňa Kološová 80 let
Růžena Fabiová 80 let
Vlasta Sekvardová 80 let
Eva Malíková 80 let

Jak je to s pořadníky 
zájemců o pobytové služby

INZERCE

Vloni došlo u dvou domovů 
v MO Ostrava-Jih k význam-
né změně při jednání se zájem-
ci o poskytnutí pobytové so-
ciální služby. Domov Korýtko 
(Petruškova ul.) a Domov Čuj-
kovova (Čujkovova ul.) již nee-
vidují žádosti tz v. „do budouc-
na“, ale pouze ty zájemce, kteří 
potřebují poskytnutí pobytové 
sociální služby v nejbližší mož-
né době. Díky této změně evi-
dence zájemců odpovídá sku-
tečné poptávce po pobytových 
sociálních službách. Pro zvý-
šení kvality jednání se zájem-
ci přistoupily oba domovy ke 
zrušení formuláře žádosti. Zá-
jemci nebo jiné osoby jednající 
v zájmu potřebných se mohou 
obracet na sociální pracovnice 
(Korýtko: 596 761 601, Čujko-
vova: 595 701 300). Tyto si zapí-

ší základní údaje a následně na-
vštíví zájemce o službu přímo 
v místě jeho aktuálního pobytu, 
kde mu představí poskytova-
né služby a informují o dalším 
postupu. Obě zařízení poskytu-
jí jak službu domov pro senio-
ry, tak službu domov se zvlášt-
ním režimem. Služba domov 
pro seniory je určena seniorům, 
kteří potřebují v každodenních 
činnostech podporu jiné osoby, 
a to především z důvodu věku. 
Domov se zvláštním režimem 
je pak určen lidem, kteří potře-
bují podporu jiné osoby z dů-
vodu stařecké, Alzheimerovy 
nebo jiné demence a jejich si-
tuaci není možno řešit v domá-
cím prostředí. Kontakty a bližší 
informace najdete na www.do-
movkorytko.cz a www.dscujko-
vova.estranky.cz. (d)

188x130 konsolidace.indd   1 2/2/12   5:04 PM

SC-320087/40
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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

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
  1., 15., 22. a 29. 4. v 17.00 TANEČNÍ VEČERY, 
živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
  3. 4. v 17.30 h VELIKONOČNÍ DEKORACE, 
výroba drobných ozdob a prostírání z plsti. 
Nutná rezervace, předprodej a informace KD 
K-TRIO.
  5. 4. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ, před-
nášky Mgr. Zuzany Ondruchové pomáhají najít 
cestu ke zdraví a duchovnímu růstu, odhalují 
souvislosti a příčiny a vedou k pochopení smy-
slu života, předprodej a informace KD K-TRIO.
  8. 4. v 17.00 h POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA, živá 
hudba, pro příznivce společenského tance se 
skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
12. 4. v 17.00 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.
21. 4. v 15.00 h  JARNÍ PROBOUZENÍ, sobotní 
seminář s relaxační hrou na tibetské mísy a har-
monizačním cvičením na podporu energie. Se-
minář vede Ing. M. Bartusková Ph.D., akredi-
tovaná lektorka tajči a posluchačka  Umělecké 
terapie na Akademii Alternativa v Olomouci. 
Nutná rezervace. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
26. 4. v 19 h KAREL PLÍHAL, koncertní reci-
tál nejcitlivějšího a nejpoetičtějšího folkaře sou-
časné české scény. Uklidnění, přemítání, humor 
a hlavně nezaměnitelný hudební přístup.  Pořad 
není vhodný pro děti do 10 let. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS.
30. 4. od 16 h STAVĚNÍ MÁJKY, zábavné odpo-
ledne před kulturním domem K-TRIO, ukázka 
hasičské techniky, soutěže pro malé i velké. 
Vstup volný.

 VÝSTAVY
RETROSPEKTIVA vystavuje Eliška Matoušová
SLADKÉ MÁMENÍ HOR – výstava fotografi i 
Martina Glatz e v Restauraci K-TRIO

 DĚTEM
15. 4. v 10 h PLETENÉ POHÁDKY, Čtyři po-
hádkové příběhy: O STATEČNÉM KŮZLETI, 
O CHYTRÉM ZAJÍCI, KŮZLÁTKA A VLK, 
O ZLÉ KOZE. Loutkoherecká pohádka Di-
vadýlka Kuba v kině LUNA. Předprodej KD 
K-TRIO, kino LUNA. 
25. 4. od 8 h FESTIVAL ŽÁKOVSKÝCH 
A STUDENTSKÝCH MULTIMEDIÁLNÍCH 
PROJEKTŮ A WEBOVÝCH PREZENTACÍ  
„www. COMP-OST.cz“
Prezentace a vyhlášení nejúspěšnějších projektů 
a Interaktivní PC workshopy pro druhý stupeň 
ZŠ a SŠ. Nutná rezervace. Přihlášky a informace 
KD K-TRIO, www.comp-ost.cz.
29. 4. v 10 h ČARODĚJNICKÁ SHOW, zábavný 
pořad pro děti s klaunem Hopsalínem.
Předprodej 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, Ta-
neční pro manželské páry a partnerské dvojice, 
Irské tance, Břišní tance, Energetické cvičení - 
Pět Tibeťanů

 KOMORNÍ KLUB
12. 4. v 19 h ELIZABETH LOHNINGER quar-
tet skvělý vocal jazz z New Yorku. Elisabeth 
Lohninger – zpěv, Walter Fischbacher – klavír, 
klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Ulf Stricker – 
bicí. Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce na 
místě od 18.30 hodin. 
19. 4. v 18.30 h Komorní cyklus koncertů - Havířov-
ské klarinetové kvarteto
Karel Smyček, Václav Bezděk, Bronislav Jon-
szta, Martin Ševčík, Miroslav Bazger – bicí, 
Program: M. Praetorius, G. F. Händel, J. Ha-
ydn, R. Schumann, G. Gershwin, J. Ježek, G. 
Botsford, H. Mancini, L. Bernstein, F. Farkas, V. 
Studnička, předprodej KD K-TRIO, OIS, v den 
akce na místě od 18.00 hodin. 
26. 4. v 18 h 2300 km THAJSKEM, jižní a střední 
Thajsko, komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka, 
fi lm a foto. Předprodej KD K-TRIO a v den akce 
na místě od 17.30 hodin. 

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
Od čtvrtka 29. 3. do neděle 1. 4. v 17.00 h: HNĚV 
TITÁNŮ 3D (Wrath of the Titans, USA 2012, 3D 
brýle). Premiéra. Akční fi lm s hvězdným obsaze-
ním (Ralph Fiennes, Liam Neeson mj. ). České ti-
tulky, od 12 let, 102 minut. Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 29. 3. do neděle 1. 4. v 19.30 h: 
OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepika 
Hnátka (ČR 2012). Premiéra. Děj fi lmu, ve kte-
rém uvidíte všechny oblíbené hrdiny, se ode-
hrává v časovém období, které těsně předchází 
začátku stejnojmenného seriálu. Komedie / 102 
minut, od 12 let. Vstupné 105 Kč.
Od pátku 30. 3. do neděle 1. 4. v 15.00 h: MU-
PETI (The Muppets, USA 2011). Příjemná zá-
bava pro celou rodinu. České znění, 110 minut. 
Vstupné 75 Kč.  
Neděle 1. 4. v 10.00 h: BUDULÍNEK  (ČR). Fil-
mové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 2. 4. do úterý 3. 4. v 17.00 h: ŽE-
LEZNÁ LADY (Iron lady, VB 2012). Meryl 
Streep ve strhující oscarové roli. České titulky, 
od 12 let, drama  / 105 minut. Vstupné 80 Kč. 
Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 2. 4. do středy 4. 4. v 19.30 h: SIG-
NÁL (ČR 2012). Vojta Dyk a Kryštof Hádek 
v komedii Tomáše Řehořka. Ml. přístupný, 115 
minut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 
60 Kč. 
Od středy 4. 4. do čtvrtka 5. 4. v 17.30 h: THE 
ARTIST (The Artist, Francie 2011). Černobílý, 
němý, okouzlující, letos oceněný pěti Oscary. Od 
12 let, komedie / romance / drama, 100 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 5. 4. do neděle 8. 4. v 15.30 h : SNĚ-
HURKA (Mirror Mirror, USA 2012). Premiéra. 
Sněhurka ožívá v novém příběhu plném lásky, 
ale i žárlivosti a zrady. České znění. Vstupné 90 
Kč.
Od čtvrtka 5. 4. do úterý 10. 4. v 19.45 h. (mimo 

pondělí 9. 4.): PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ 
SRAZ (American Pie: Reunion, USA 2012). Pre-
miéra. Volné pokračování úspěšné série kome-
dií se starými známými. České titulky, ml. ne-
přístupný, 113 minut.  Vstupné 105 Kč.  
Od pátku 6. 4. do neděle 8. 4.  v 17.30 h: LÁSKA 
JE LÁSKA (ČR 2012). Divácky úspěšná kome-
die, která vás určitě zahřeje. Od 12 let, 108 mi-
nut. Vstupné 70 Kč.
Neděle 8. 4. v 10.00 h : MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH II. (ČR). Filmové dopole-
dne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
9. 4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  S ČESKÝM 
LVEM 2012: 16.00 h – Dům ( ČR, drama / 100 
minut, vstupné 60 Kč), 18.00 h – POUPATA 
(ČR, drama / 94 minut, vstupné 60 Kč), 20.00 h 
– ALOIS NEBEL (ČR 2011, drama / 87 minut, 
vstupné 50 Kč).
Úterý 10. 4. v 17.00 h: HUGO A JEHO VELKÝ 
OBJEV 2D (Hugo, USA 2012). Dobrodružná 
fantasy Martina Scorseseho. České titulky, od 12 
let, 126 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 11. 4. v 18.00 h: THE THREE STARS IN 
BERLIN – WALDBÜHNE THEATER,  BERLIN 
2011 – KONCERT. Nejznámější světové árie 
v podání operních hvězd – Anna Netrebko – 
Jonas Kaufmann – Erwin Schrott .
Od čtvrtka 12. 4. do neděle 15. 4. v 17.00 h. 
(mimo sobotu 14. 4.) a od pondělí 16. 4. do 
středy 18. 4. v 19.30 h: VRÁSKY Z LÁSKY (ČR 
2012). Premiéra. Jiřina Bohdalová a Radoslav 
Brzobohatý v laskavém, dojemném i humorném 
příběhu režiséra Jiřího Stracha. Ml. přístupný, 
komedie / 101 minut. Vstupné 135 Kč.
Od čtvrtka 12. 4. do neděle 15. 4. v 19.30 h. 
(mimo sobotu 14. 4.): S LEDOVÝM KLIDEM 
(Cold Light of the Day, USA 2012). Premiéra. 
Bruce Willis v novém akčním thrilleru. České ti-
tulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 105 Kč.
Neděle 15. 4. v 10.00 h: PLETENÉ POHÁDKY. 
Dětské divadélko, vstupné 45 Kč.
Neděle 15. 4. v 15.00 h: SNĚHURKA (Mirror 
Mirror, USA 2012). Filmová pohádka s Julií Ro-
berts. České znění. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 16. 4. do úterý 17. 4. v 17.00 h: 
ČTYŘI SLUNCE (ČR 2012). Kolik sluncí je třeba, 
abychom byli šťastní? Režie Bohdan Sláma. Od 
12 let, drama / 105 minut. Vstupné 100 Kč. Levné 
pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 18. 4. v 17.30 h: LÁSKA A MODŘINY 
(Love and Bruises, Francie 2011). Klub fi lmo-
vého umění. Intenzivní pohled do intimity 
dvou lidí. Režie Lou Ye. České titulky, ml. ne-
přístupný, drama / 105 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 19. 4. do úterý 24. 4. v 17.00 h (mimo 
pondělí 23. 4.): BITEVNÍ LOĎ (Batt leship, USA 
2012). Premiéra. Bitva o Zemi začne na vodě.  
České titulky, od 12 let, akční sci-fi  / 110 minut. 
Vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 19. 4. do neděle 22. 4. v 19.45 h, 
v pondělí 23. 4. v 17.00 h: VRTĚTI ŽENOU 
(Hysteria, VB 2011). Premiéra. Pravdivý pří-
běh o vzniku vibrátoru. České titulky, ml. ne-
přístupný,  romantická komedie / 101 minut. 
Vstupné 100 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Sobota 21. 4. 15.00 h: CESTA NA TAJUPLNÝ 
OSTROV 2D (Journey 2: The Mysterious Is-
land, USA 2012). České znění, rodinný / dobro-
družný příběh, 94 minut. Vstupné 75 Kč.
Neděle 22. 4. v 10.00 h: DO POHÁDKY ZA 
ZVÍŘÁTKY II. (ČR). Filmové dopoledne pro 
nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Neděle 22. 4. v 15.00 h: MODRÝ TYGR (ČR 
2011). Film pro děti, jejich rodiče a tygry. Dob-
rodružný / 90 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 23. 4. do úterý 24. 4. v 19.30 h: 
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ŽENA V ČERNÉM (The Woman in black, VB 
2012). Daniel Radcliff e se po Harrym Pott erovi 
představuje v první velké roli napínavého pří-
běhu z odlehlé anglické vesnice. České titulky, 
ml. nepřístupný, 94 minut.  Vstupné 80 Kč. 
Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 25. 4. v 17.30 h: KRÁLOVSKÁ AFÉRA 
(En kongelig aff aere, Dánsko, Švédsko, ČR 
2012). Příběh vášnivé a zakázané lásky, která 
změnila celý národ. Režie Nikolaj Arcel. České 
titulky, od 12 let, drama / 128 minut. Vstupné 
75 Kč.
Od čtvrtka 26. 4. do neděle 29. 4. v 17.00 h: MŮJ 
VYSVLEČENEJ DENÍK (ČR 2012). Premiéra. 
Komedie natočená podle knižního bestselleru 
Johany Rubínové. Režie Martin Dolenský. Od 
12 let, 102 minut. Vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 26. 4. do neděle 29. 4. v 19.30 h: HA-
VRAN (The Raven, USA 2012). Premiéra. John 
Cusack, Alice Eve, Luke Evans v novém akčním 
thrilleru. České titulky, ml. nepřístupný, 111 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
V sobotu 28. 4. a neděli 29. 4. v 15.00 h: HURÁ 
DO AFRIKY! (Konferenz der Tiere, Německo 
2010). Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj 
na Zemi. Animované dobrodružství v českém 
znění, 93 minut. Vstupné 90 Kč.
Neděle 29. 4. v 10.00 h : KRTEK VE SNU (ČR). 
Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 
Kč.
Pondělí 30. 4. v 17.00 h: VÁLEČNÝ KŮŇ (War 
Horse, USA 2012). Působivý příběh chlapce 
a jeho koně Joeyho v režii Stevena Spielberga. 
České titulky, od 12 let, 150 minut. Levné pon-
dělí – vstupné 60 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
12. 4.  v 19.00  hodin – Prší – K. Roden, J. Krau-
sová, M. Roden.
18. 4. v 19.00 hodin – Můj báječný rozvod -  
všechny postavy vytváří Eliška Balzerová.
24. 4 v 19 hodin – Szidi Tobias – repertoár z no-
vého CD
25. 4. v 19 hodin – Václav Neckář a Bacily.
Připravujeme:
  6. 5. v 19.00 h Herold a Maude - Květa Fialová, 
Josef Kubánik.
  7. 6. Na mělčině – Iva Janžurová, Bára Mun-
zarová, Miroslav Vladyka, Sabina Remundová.

 Koncerty
24. 4. v 19.00 hodin  – Szidi Tobias.
25. 4. v 19.00 hodin – Václav Neckář a Bacily.
27. 4. v 18.00 hodin – Ondráš – Vzpomínky na 
festivaly kultury vzdušných sil AČR – Vzdušné 
síly v Ostravě, dopoledne vystoupení pro školy.

 Společenská zábava
14. 4. Cestovatelský festival – Kolem světa – Ka-
rel Eolf a CK Liwingstone.
17. 4. v 19.00 hodin – Divoké kočky – travesti 
show.
19. a 20. 4. v 19.00 hodin – Hecoviny aneb Diva-
dlo trochu jinak.  A překvapení Ruda z Ostravy. 
Scénky, skeče, písničky, divácké soutěže, úlety 
všeho druhu se souborem Nahodile.
30. 4. ve 20.00 hodin – Májový ples lásky. V klubu 
hraje  DJ Franta krásný, ve velkém sále skupina 
Bacardi. Vystoupí soubor Nahodile a mažore-
ťáci z Bolatic. 

 Klub Akord
 3. 4. v 15.00  hodin Senior klub v Akordu. Bře-
tislav Olšer o nové knize – Lžete, pane ministře, 
ne, to vy lžete pane poslanče. Malování pro ra-
dost – ve spolupráci s galerií Svícen. K poslechu 
i tanci hraje PeteSax.. Vstup zdarma. 
 4. 4. v 10.00 hodin  Aktivní senior – květinové 
vazby – jarní aranžmá. Ve spolupráci s SOŠ Dr. 
Matějčka, Ostrava-Poruba. Vstup zdarma.
17. 4. v 18.00 hodin  – Kafíčko Vlaďky Dohnalové 
aneb Jak na reklamu? Besedy se zúčastní Doc. 
PhDr. Jitka Vysekalová, PhD. – prezidentka 
České marketingové společnosti a ESOMAR, 
odbornice na marketingové komunikace a další 
zajímaví hosté z oboru. Vstup zdarma.
18. 4. v 10.00 hodin  Aktivní senior – Artetera-
pie – malování na sklo s Věrou Slívovou. Vstup 
zdarma.
23. 4. v 19.00 h – Folk a country v Akordu. Tempo 
di vlak v oblíbeném pořadu  Tóny cest.
26.4. v 17.00 h – Dámy, na kafíčko aneb Mluvit 
o sexu už dávno není tabu – MUDr. Radim Uzel. 
Módní přehlídka a účesy – studio Renome.

 Dětem
15. 4. v 10.00 hodin – O kouzelné jehle.
16. 4. v 8.30 a v 10.00  hodin – Kocour Modro-
očko. Divadelní zpracování literární předlohy 
Josefa Koláře. Příběh kotěte, které se učí pořád-
nému kočičímu životu. Pro děti MŠ a ZŠ.
25. 4. v 10.00 hodin – Z Levic do Bohnic aneb 
Drogy a násilí. Nový pohled na problematiku 
drogové závislosti. Pro ZŠ a SŠ.

 Vzdělávání
Výstavy
Fotogalerie a Malá galerie –   Artur Jastrzebski 
(PL).   Výstava fotografi í -  Struktura času. 
Jaroslav Elfmark – kultura v Ostravě.

 Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla 
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 (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 tra-
dice valašského folkloru
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).
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
5. 4. Velikonoční turnaj ve fl orbalu a stolním 
tenise od 9.00 do 12.00 hod., info: Bc. Jiří Káňa.
5. 4. Pohádkové velikonoce - tvůrčí dílna od 
10.00 – 15.00 hod./ SVČ Ostrava-Zábřeh po-
bočka Dubina, vstupné dle navštívené dílničky 
(od 20 Kč). Kontakt: MgA. Martina Kornasová, 
mobil: 605 845 824.
5. 4. Velikonoční tvůrčí dílny od 9.00 – 15.00 
hod /SVČ Ostrava-Zábřeh, tvoření různých ve-
likonočních dekorací z papíru, zdobení vajíček, 
jarní závěsné ozdoby, jarní odznak s vaší kres-
bou a jiné.Kontakt: Mgr. Andrea Rychtářová.
26. 3. - 4. 4.   Velikonoční tvůrčí dílna pro MŠ 
a ZŠ (z kapacitních důvodů je nutné se na akci 
objednat a přihlásit na konkrétní termín a čas 
s předběžným počtem dětí). 
Vstupné: 30 Kč. Kontakt: Bc. Jiří Káňa  / SVČ Os-
trava-Zábřeh,  MgA. Martina Kornasová, mobil: 
605 845 824 / SVČ Ostrava-Zábřeh, pobočka Du-
bina.
17. 4. DEN Země, Náměstí SNP Ostrava-Zá-
břeh od 9.00 hodin,  VSTUP ZDARMA, pre-
zentace ekologických a občanských sdružení, 
základních a středních škol „Odpadový kabaret 
OZO Ostrava", ekodílny, informační stánky, vý-
ukové programy a workshopy. Více zde: htt p://
www.denzemeostrava.cz/den-zeme-2010/pro-
-verejnost/. Info: Lenka Červená, e-mail: lenka.
cervena@svczabreh.cz. 
24. 4. Rej čarodějnic / SVČ Ostrava-Zábřeh, 
pobočka Dubina - veselý program pro děti a ro-
diče. Pro veřejnost. Info: David Střelák. 
27. 4. Rej čarodějnic / SVČ Ostrava-Zábřeh - 
veselý a zábavný program pro děti a rodiče. Pro 
veřejnost. Info: Mgr. Andrea Rychtářová.
Nabídka letních pobytových a příměstských tá-
borů - přihlášky na recepci SVČ.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-ábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
21. 4. od 13 hod. ČESKÁ REPUBLIKA – ITÁLIE. 
ČEZ ARÉNA
FED CUP - semifi nále    
22. 4. od 12 hod. ČESKÁ REPUBLIKA – ITÁLIE. 
ČEZ ARÉNA
FED CUP - semifi nále                   
26. 4. od 9 hod. ČEZ STREET HOCKEY.  
MULTIFUNKČNÍ HALA
fi nále
28. 4. ve 20 hod.  WANASTOWI VJECY. 
MULTIFUNKČNÍ HALA
TURNÉ 2012 – LETÍME NA VENUŠI
Připravujeme:
6. 6. 2012 v 19 hod. SLAYER. Zimní stadion 
SAREZA
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Jazykové vzdělávání na ZŠ Chrjukinova

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

Na základní škole Chrjukinova v Zábřehu 
se mohou žáci naučit hned několik cizích 
jazyků. První,  se kterým se setkají, je an-
gličtina. 
Ta je zařazena už od první třídy a děti se jí 
učí hravou formou napříč všemi předmě-
ty. To znamená, že v matematice se učí an-
glické číslovky, v hudební výchově zpíva-
jí jednoduché anglické písně, ve výtvarné 
výchově se učí pojmenovávat jednotlivé 
barvy, v prvouce se zase naučí, jak se řekne 
jablko, květina atd. 
Druhý cizí jazyk nastupuje na druhém 
stupni. Tady si děti mohou vybrat hned 
z několika jazyků – němčiny, ruštiny a fran-
couzštiny. Žáci se seznamují přirozenou 
cestou s jazykem, správným přízvukem, 
osvojují si nové učivo a nedělá jim problém 

přejít z jednoho cizího jazyka na druhý. Zá-
kladní škola se zapojila do projektu CLIL 
- vyučování cizích jazyků i v jiných před-
mětech než cizí jazyk. To znamená, že na-
příklad v hudební výchově zpívají děti pís-
ničky v cizím jazyce, naučí se noty říkat 
jiným jazykem, ve výtvarné výchově umí 
říct, co kreslí, v přírodovědě či přírodopi-
se se naučí základní pojmům atd. V těch-
to předmětech žáci nejsou zkoušeni z ci-
zího jazyka, ale poslechovou, opakovací 
a procvičovací a hlavně zábavnou formou 
si upevňují znalosti cizího jazyka a plynule 
tak získávají jistotu v komunikaci. 
Tomu, aby učení cizího jazyka a nejen jeho 
děti bavilo, využívají učitelé nadstandard-
ního vybavení školy. Žáci a učitelé mají 
k dispozici dvanáct interaktivních tabulí, 
dvě počítačové učebny, tři multimediální 

dataprojektory a spoustu různých pomů-
cek zpestřujících výuku cizího jazyka. Kro-
mě toho vedou učitelé jazykové kroužky, 
o které je velký zájem.
Vyučování vedou velmi dobře jazykově 
vybavení učitelé, kteří se neustále v obo-
ru vzdělávají. Výuku obohacují také rodi-
lí mluvčí, ať z řad studentů studujících na 
Ostravské univerzitě, nebo lektoři různých 
agentur.
O tom, že žáci ze ZŠ Chrjukinova jsou dob-
ře jazykově vybaveni, svědčí i to, že se žáci 
této školy umísťují na předních příčkách 
v jazykových soutěžích a v následném stu-
diu na středních školách nemají s cizím 
jazykem problémy. Škola také požádala 
o souhlas s bilingvní výukou v rámci ně-
kterých předmětů, které by byly vyučová-
ny v anglickém jazyce.  (d)

Základní škola U Haldy 66 
v Hrabůvce v rámci projek-
tu Škola otevřených přístupů 
ke vzdělávání – Škola bez bari-
ér od letošního roku 2011/2012 
otevřela 1. třídu (1. stupeň) pro 
žáky s poruchami chování, kte-
ré jsou spojeny s poruchou ak-
tivity a pozornosti (ADHD/
ADD). Škola vzdělává žáky se 
zdravotním postižením (men-
tální postižení – lehké a středně 
těžké, autismus, ADHD/ADD). 
Má vytvořeny optimální pod-
mínky a může tak realizovat 
výchovu a vzdělávání žáků s tě-
mito poruchami chování. Speci-
ální třída disponuje novým ná-
bytkem a malbou, výuku v ní 
zajišťuje kvalifi kovaný speciál-
ní pedagog, který vzdělává sní-
žený počet žáků s ADHD/ADD. 

Základní škola bude násled-
ně vytvářet síť spolupracujících 
základních škol, které budou 
žáky se speciální třídy na kon-
ci 1. stupně v rámci inkluze při-
jímat zpět do hlavního proudu 
základních škol.
ZŠ U Haldy 66 bude i v příštím 
školním roce 2012/2013 do 1., 2. 
a 3. ročníku přijímat žáky s po-
ruchami chování, které jsou spo-
jeny s ADHD/ADD. Realizace 
tohoto projektu otevírá žákům 
s ADHD/ADD novou cestu (re-
edukace) edukace a inkluze ve 
městě Ostrava. Více informa-
cí lze získat přímo ve škole na 
tel. čísle 595 782 380, na webo-
vých stránkách www.zs-uhaldy.
cz nebo prostřednictvím e-mai-
lových adres sk_uhaldy@volny.
cz, d.hankova@volny.cz.  (d)

V závěru února se děti z MŠ A. Gavlase zúčastnily lyžařské školičky 
v Beskydech. V areálu lyžařského střediska na Bílé je očekávali zkušení 
instruktoři, kteří společně s pedagogickým dozorem měli děti po dobu 
celého týdne na starost. Rodiče každý den naslouchali povídání dětí 
o zážitcích z průběhu výcviku. S napětím očekávali poslední den, kdy 
byl pro děti uspořádán závod před zraky jejich rodičů. Celotýdenní 
snažení bylo po zásluze oceněno medailemi a cukrářským výrobkem 
Brumík. Akci zorganizovala ředitelka MŠ Alena Píchová, v průběhu 
báječné akce se o děti staraly a pečovaly učitelky Šárka Ostrá, Sylva 
Miklová, Martina Navrátilová a Dana Davidová. Největší odměnou 
za celotýdenní úsilí byly šťastné výrazy v obličejích dětí. 

ZŠ U Haldy 66 otevřela 
speciální třídu

Krátce
 Šance pro děti s autismem
Soukromá základní a mateřská škola, s. r. o., Volgogradská 2, Os-
trava-Zábřeh,  nabízí velkou příležitost pro děti s autismem. Jako 
první škola v České republice zavedla novou alternativní metodu 
rozvoje řeči dětí. Využívá moderní komunikační technologii Tab-
let na míru, která je určena pro žáky ve věku od tří let. Autismus 

je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jed-
ná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Jejím dů-
sledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. 
Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně 
v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Bližší 
informace na tel. 602 713 226 nebo schools@volgogradska.cz.
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2. 4.
A. Gavlase 8
Z. Bára
F. Formana 16
J. Misky 9
V. Košaře 4
J. Maluchy 10, 103
J. Matuška 5 
J. Kotase 13
Tlapákova 10
Fr. Hajdy 10
Krestova 12
3. 4.
Mjr. Nováka 23

Aviatiků 24
V. Vlasákové
Z. Chalabaly 5
Dr. Šavrdy 7
B. Václavka 
Cholevova 43
J. Herolda 6 
Horní 46
Sámova 12
Dr. Martínka 29, 39

4. 4.
Klegova 44
Provaznická 9, 67

Plavecká 2
U Haldy x Bystřinova
Úlehlova 15
Zlepšovatelů 6
Odborářská 10
Dvouletky 10, 37
Jubilejní 64
Edisonova 79

5. 4.
U Skleníku 3
Moravská 65
Rodinná 67
Pospolitá 19

Věšínova 24
Krokova 8
Dolní 67
Na Drahách x 
Schweigrova
Zimmlerova 23, 48
Horymírova 91, 114

10. 4.
Břenkova 11
Karpatská 29
Jugoslávská 18a, 
39, 28
Čujkovova 21, 37,50 

Plzeňská 10
Averinova 2
Průkopnická 26
Svazácká 44

11. 4.
Jižní 5
Svornosti 24
Kischova 12
Volgogradská 57, 
110, 111
Petruškova 14 
Výškovická 74, 94, 
144

Husarova 74
Šeříkova 11

12. 4.
Drůbeží 2
Proskovická 53
Lumírova 11, 44, 
26, 78
Výškovická 178
Jižní 25
Srbská 21
Výškovická 155
29. dubna 1
Staňkova 10

Na dvě desítky pracovníků 
ÚMOb Ostrava-Jih se pravidel-
ně vzdělávají v oblasti znakové 
řeči. Důvod je prostý, v nejlidna-
tějším ostravském obvodu žije 
nejpočetnější komunita neslyší-
cích občanů ve městě a se svý-
mi stížnostmi i zajímavými pod-
něty často přicházejí na radnici.
Vedení ÚMOb Ostrava-Jih zor-
ganizovalo kurz znakové řeči 
pro zaměstnance úřadu, který 
probíhá v prostorách radnice. 
Úředníci se do něj přihlásili, aby 
dokázali pochopit mentalitu ne-
slyšících spoluobčanů a naučili 
se, jak s nimi jednat. Kurzy pro-
bíhají pod vedením lektorů Mo-
ravskoslezské unie neslyšících. 
Dále bylo umožněno dvěma za-
městnancům navštěvovat kurzy 
znakové řeči pro pokročilé v bu-
dově Magistrátu města Ostravy, 
pod vedením uznávané soud-
ní tlumočnice Pavlíny Zárubo-

vé. Nedávno se 
uskutečnila kon-
ference ke znako-
vé řeči s názvem 
Ostravský magis-
trát umí znakovou řeč, které se 
zúčastnili jak zájemci o studi-
um této řeči, tak i účastníci kur-
zu znakové řeči pro začáteční-
ky z ÚMOb Ostrava-Jih, slyšící 
i neslyšící občané.  
Zatímco pobočky úřadu prá-
ce většinou mají zaměstnan-
ce, který dovede komunikovat 
ve znakové řeči, na obecních 
úřadech to nebývá pravidlem. 
Proto vzdělávání zaměstnan-
ců ÚMOb Ostrava-Jih v této 
oblasti rozhodně přispěje k je-
jich lepší komunikaci s nesly-
šícími občany. Ti budou vědět, 
kam se obrátit. Dveře kanceláří, 
kde najdou pomoc, totiž budou 
označeny specifi ckým znakem – 
přeškrtnutým uchem.  (kut)

Avion Shopping Park Ostrava otevřel v polovině března dalších 24 
nových obchodů v severní části centra. Slavnostní akce se zúčastnil 
také Karel Sibinský (druhý zleva), starosta MO Ostrava-Jih, na jehož 
území největší nákupní centrum na severní Moravě leží. Současně za-
čala největší modernizace nejstarší středové části centra, která potrvá 
zhruba rok.  Text a foto: Michael Kutt y

Úředníci se učí znakovou řeč

www.KlasikaPodHvezdami.cz

open - air opera

PŘ

EDPRODEJ

uvádějí

     HRADEC N. MORAVICÍ
zámek 

       3. 8. 2012, 21:00 
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S VÝHODNĚJŠÍ PŮJČKOU
SE NÁM LÉPE ŽIJESE NÁM LÉPE ŽIJE
SPLÁTKOMAT.CZSPLÁTKOMAT.CZ

Zeptejte se nás, jak ušetřit na splátkách svého současného 
úvěru – nebo klidně všech, které splácíte. Můžete je snadno nahradit 
jednou výhodnější PRESTO Půjčkou a  přitom si ještě půjčit 
více. Informace na www.splatkomat.cz nebo v UniCredit Bank 
v Ostravě-Hrabůvce.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 955 959 907
e-mail: ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

ŮŮ

splácím méně
získám více

plácím mé
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