
Pedagogičtí pracovníci byli oceněni
Hrací panely Baby boom na radnici
Centrum Gabriel oslavilo páté výročí
Uctění památky spojeneckých letců
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Den Země lákal 
i přes chladné počasí
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Na webových stránkách regio-
nálního informačního portálu 
www.czregion.cz odstartoval 
1. dubna pátý ročník Soutěže 
o nejkrásnější město a obec 
Čech a Moravy 2012.

 Také letos se do ní přihlásil 
městský obvod Ostrava-Jih. 
Pokud jej chcete podpořit, hla-
sujte na www.czregion.cz/os-

trava-jih kliknutím na ráme-
ček „Přidej hlas!" v hlasovacím 
zařízení pod prezentací měs-
ta (obce). Hlasovat je možné 
maximálně jedenkrát za hodi-
nu. Vyhrává město (obec), kte-
ré získá nejvíce hlasů. Soutěž 
končí 31. října ve 12 hodin, vý-
sledky budou zveřejněny 5. lis-
topadu. V loňském roce se MO 
Ostrava-Jih umístil na pěkném 
4. místě s počtem 26 772 hlasů. 

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

SC-311911/4

Hlasujme společně 
pro náš obvod!

V souvislosti s rekonstrukcí 
podchodu u „Venuše“ bude 
dočasně usměrněn provoz na 
ulici Dr. Martínka v Hrabův-
ce v době od 10. dubna do 31. 
července. Vždy od 6 do 18 ho-
din dojde k uzavírce jednoho 
jízdního pruhu dle potřeby 
stavby a postupu stavebních 
prací v nadzemní části pod-
chodu. Aktuální situace bude 
řádně řešena dopravním zna-
čením. Omezení se do značné 
míry bude týkat odstavných 
pruhů. 
Další dopravní změna sou-
visí s rekonstrukcí přechodů 
pro chodce na ulici Plzeňská 

v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Čujkovova a Hor-
ní. V období od 16. dubna 
do 31. srpna bude na této ko-
munikaci v každém jízdním 
směru umožněn provoz pou-
ze v jednom jízdním pruhu. 
Tato změna místní úpravy 
bude řádně řešena doprav-
ním značením. Oba přechody 
pro chodce v dotčeném úseku 
komunikace v současné době 
nesplňují bezpečnostní para-
metry. Po rekonstrukci budou 
doplněny o bezpečnostní prv-
ky (nasvětlení, středový ost-
růvek, světelná signalizace).
 (kut)

Dopravní změny v Hrabůvce

Stalo se už tradicí, že když obětaví pracovníci zábřežského 
Střediska volného času (SVČ) připravují pro Ostravu-Jih Den 
Země, pokaždé jejich akci doprovází nepříznivé počasí. V úte-
rý 17. dubna sice ustal dlouhotrvající déšť, ale teplota pár stup-
ňů nad bodem mrazu se alespoň dopoledne podepsala na slab-
ší návštěvnosti. Na náměstí SNP se však rozhodně bylo na co 
dívat. Tradiční ekologická akce tentokrát měla téma Místo pro 
život… Své prezentace předvedla ekologická a občanská sdru-
žení, OZO Ostrava, Knihovna města Ostravy, Městská policie 
Ostrava nebo Ostravské městské lesy. Po celý den byly připra-
veny výtvarné a tvůrčí činnosti, informační stánky, výukové 
programy a workshopy. Na hlavním pódiu nechyběl oblíbe-
ný divadelní kabaret OZO Ostrava plný písniček a soutěží pro 
nejmenší, módní přehlídku modelů z netradičních a přírodních 
materiálů ukázaly děti ze zájmových kroužků SVČ.  (kut)

Dni Země opět nepřálo počasí
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Unikátní výstava
V Komorním klubu na Velfl í-
kově ulici 8 v Hrabůvce bude 
až do konce května k vidě-
ní unikátní výstava s názvem 
Jubilejní kolonie 1921 – 2012. 
Výstava současné genera-
ci přibliží historii, pád a vze-
stup tohoto architektonického 
skvostu, ve kterém je třiadva-
cet budov prohlášeno kul-
turní památkou. Návštěvníci 

ocení historické návrhy, plá-
ny a schémata Jubilejní kolo-
nie, dobové fotografi e z obdo-
bí výstavby a každodenního 
života kolonie i současný stav 
rekonstrukce kulturních pa-
mátek. Vernisáž proběhne ve 
čtvrtek 3. května v 17 hodin, 
výstava pak bude přístupna 
každou středu od 15 do 18 ho-
din nebo dle předchozí telefo-
nické objednávky na tel. č. 596 
739 107.  (kut)
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Dni Země opět nepřálo počasí

…Na hlavním pódiu před DK Akord tradičně nechyběl 
oblíbený divadelní kabaret OZO Ostrava plný písniček 
a soutěží pro nejmenší, své představení předvedly děti 
ze ZŠ Provaznická…
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Pedagogové převzali ocenění

…Přesně na Den učitelů 28. března bylo patnáct 
pedagogů ostravských základních a mateřských škol 
pozváno do prostor Divadla loutek Ostrava...

4

Univerzita třetího věku

…Posluchačem Univerzity třetího věku se může 
stát každý občan, který dosáhl důchodového věku 
pětapadesáti let…

15

Krátce
  Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny obča-
ny na zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve 
čtvrtek 17. května v 9 hodin v nadstavbě 
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-
-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.

  SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 10. května 
v 16 hodin v K-TRIU v Hrabůvce.

  Na území obvodu žije 109 806 obyvatel
Přesně 109 806 obyvatel mělo k 1. dubnu 
2012 trvalé bydliště na území MO Ostra-
va-Jih. Z tohoto počtu tvoří 3917 cizinci. 
Druhým nejlidnatějším ostravským obvo-
dem je Poruba (68 035), následují Morav-

ská Ostrava a Přívoz (40 369), Slezská Ost-
rava (21 376) a Mariánské Hory a Hulváky 
(12 609). Celkem měla metropole Morav-
skoslezského kraje k 1. dubnu letošního 
roku 304 924 obyvatel, což je o více než 
deset tisíc méně než před třemi lety.

  Záměr na pronájem budovy ZŠ V Zálomu
Rada MO Ostrava-Jih rozhodla o zveřej-
nění záměru na pronájem nebytových 
prostor v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou, objekt ZŠ V Zálomu 1. Účelem 
pronájmu, se kterým se počítá od 1. srpna 
letošního roku, je využití prostor v oblas-
ti školství, vzdělávání, kultury, volného 
času a sportu. Bližší podmínky jsou k dis-
pozici na Odboru bytového a ostatního 
hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 
3, budova B, 3. patro, kancelář č. 318, Ing. 
Gálová, tel.: 599 430 264.   

  Slogan pro DK Akord
Dům kultury Akord v Ostravě-Zábře-
hu vyhlásil soutěž na slogan, který by 
v několika slovech sdělil vše podstatné 
o této organizaci. Soutěž je určena pro ši-
rokou veřejnost a skončí 30. dubna 2012. 
Cenou pro vítěze bude zajímavý večer 
v DK Akord: večeře, divadelní představe-
ní a noc v tříhvězdičkovém hotelu. „Slo-
ganem chceme náš kulturní dům odlišit 
od konkurentů, jde o to ve zkratce vyjá-
dřit, co nabízíme a v čem jsme výjimeč-
ní. Soutěžícím i malinko napovím, že 
my v Akordu jej vnímáme jako otevře-
nou přátelskou náruč,“ vysvětlila ředi-
telka Darina Daňková. Zájemci o účast 
v soutěži mohou zasílat své nápady, ide-
álně jeden až dva, na e-mailovou adresu 
slogan@dk-akord.cz. Informace potřebné 
k účasti jsou na www.dk-akord.cz.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
začátkem tohoto měsí-
ce se na serveru www.
region.cz opět rozběh-
la anketa o nejkrásněj-
ší město a obec Čech 
a Moravy. Náš obvod 
si v ní vede rok od roku 
lépe, občané si uvědo-

mují, že nejlidnatější část Ostravy není už 
jen jedno velké panelákové sídliště. Když ná-
vštěvy z různých koutů republiky provedeme 
našim obvodem, hosté se nestačí divit, kolik 
tady máme zeleně a jak hezky jsou uprave-
na veřejná prostranství. Ostrava je v jejich 
povědomí stále zapsána jako šedivé špina-
vé město, a když vidí skutečný stav, neskrý-
vají své překvapení. Věřím, že také letos náš 
obvod v anketě podpoříte, bližší informace 
k soutěži jsou na vedlejší stránce.
Jako každoročně jsme také letos v rámci Dne 
učitelů ocenili vybrané pedagogické pracov-
níky. Asi se mnou budete souhlasit, že jejich 
práce je vzhledem k celkovému stavu spo-
lečnosti rok od roku náročnější a vydržet ve 
školství až do důchodového věku si skutečně 
zaslouží uznání. 
Před pár dny tomu bylo už pět let, co začalo 
seniorům nejen z našeho obvodu sloužit ko-
munitní centrum Gabriel. Malé ohlédnutí za 
jeho činností přinášíme na straně šest.
V dubnových Jižních listech dále najdete 
články o projektech škol, nechybí pozvánky 
na zajímavé akce. Rozhodně si nenechám ujít 
výstavu o historii Jubilejní kolonie v Komor-
ním klubu na Velfl íkově ulici. Přeji vám pří-
jemné čtení. Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Také letos jako každoročně na 
konci měsíce března proběhlo 
v kulturním středisku K-TRIO 
slavnostní setkání vedení 
obvodu s pedagogy a řediteli 
základních a mateřských škol. 

Při příležitosti Dne učitelů sta-
rosta Karel Sibinský, místosta-
rosta Radim Miklas a vedoucí 
oddělení školství a kultury Syl-
va Sládečková ocenili třiadva-
cet pedagogických pracovnic, 
které z jejich rukou převzaly 
kytici, diplom a upomínkový 
dárek. V bohatém doprovod-
ném programu předvedly svá 
vystoupení děti z MŠ Staňko-
va, MŠ Mitušova 90 a ZUŠ So-
logubova.
Přehled oceněných: Eva Svo-
bodová (ZŠ A. Kučery 20), 
Šárka Dedková (ZŠ Klegova), 

Zdeňka Mikesková (ZŠ Kresto-
va), Mgr. Drahomíra Nováko-
vá (ZŠ Mitušova 8), Bc. Miro-
slava Havrincová (ZŠ MUDr. 
Lukášové), Mgr. Soňa Rabati-
nová (ZŠ Provaznická), Mgr. 
Marie Carbolová (ZŠ Mitušova 
16), Mgr. Drahomíra Švestková 
(ZŠ V. Košaře), Mgr. Irena Při-

bylová (ZŠ F. Formana), Mgr. 
Ilona Adámková (ZŠ B. Dvor-
ského), Mgr. Taťána Kusáková 
(ZŠ Chrjukinova), Mgr. Hana 
Najšelová (ZŠ Volgogradská), 
Libuše Poulíčková (ZŠ Hory-
mírova), Mgr. Šárka Havlásko-
vá (ZŠ Šeříková), Hana Antu-
šáková (MŠ Staňkova), Zdenka 
Giercová (MŠ Volgogradská), 
Jana Urbanová (MŠ U Zámku), 
Jiřina Křupalová (MŠ U Zám-
ku), Renata Potempová (MŠ 
Tylova), Bc. Iva Chadzipanajo-
tidisová (MŠ Zlepšovatelů), Bc. 
Zdeňka Ševčíková (MŠ Ada-
musova), Monika Herichová 
(MŠ A. Gavlase), Alena Stan-
ková (MŠ F. Formana)
Přesně na Den učitelů 28. břez-
na bylo patnáct pedagogů os-
travských základních a mateř-
ských škol pozváno do prostor 
Divadla loutek Ostrava. U této 
příležitosti předali předsta-

vitelé města Os-
travy jako podě-
kování za jejich 
činnost ocenění, 
upomínkový dá-
rek a nádhernou 
kytici. Náměstek 
primátora Mar-
tin Štěpánek, Ja-
roslava Rovňáko-
vá, která má ve 
svém odboru re-
sort školství, a ve-
doucí oddělení 
školství, sportu 

a  volnočasových aktivit Ma-
gistrátu města Ostravy Mar-
ta Szücsová předali ocenění 
ve dvou kategoriích. V kate-
gorii Výrazná pedagogická 
osobnost byla oceněna také 
Dagmar Teichmannová ze ŽS 
Horymírova, v kategorii Oce-
nění za dlouholetou tvůrčí pe-
dagogickou činnost převza-
li mj. cenu ředitelka Střediska 
volného času Ostrava-Zábřeh 
Alena Valkovičová, ředitel 
ZŠ Srbská Svatopluk Amb-
roz, Zdeňka Majcherová ze ZŠ 
 Kosmonautů 13 a Dagmar Ha-
vránková ze ZŠ Klegova. Mar-
tin Štěpánek poděkoval oceně-
ným za jejich práci a vyzdvihl 
jejich náročnou, zodpovědnou 
a nezastupitelnou úlohu v pro-
cesu vzdělávání. Součástí veče-
ra bylo i skvělé představení Di-
vadla loutek Malované na skle. 
 Text a foto: Michael Kutt y

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-311725/4SC-320781/1
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  Nová služba KZOJ - nabízí eVstupenku
Kulturní zařízení Ost-
rava-Jih připravilo pro 
své návštěvníky novin-
ku - možnost si vybrat, 
zakoupit a vytisknout vstupenky na kul-
turní akce a fi lmová představení v klidu 
svého domova. Elektronická vstupenka, 
tz v. eVstupenka, je dnes nejvyhledáva-
nějším způsobem prodeje vstupenek. 
Stačí uhradit příslušnou částku bankov-
ní kartou, GoPay peněženkou nebo pře-
vodem na účet a vstupenka se zobrazí 
v prohlížeči nebo je zaslána na žadatelův 
email. Více informací je na www.kzoj.cz.

  Vzdušné síly v Ostravě
V pátek 27. dubna se v DK Akord usku-
teční 6. ročník akce Vzdušné síly Ostra-
vě. Jeho součástí bude vystoupení Vo-
jenského uměleckého souboru Ondráš. 
První začne už v 9 hodin, Zatoulané po-
hádky budou určeny mateřským školám. 
Pro základní školy je od 11 hodin připra-
veno Rande naslepo a večer od 18 hodin 

pak proběhne vystoupení pro veřejnost 
Ondráš 2012.

 Výstava ručních prací
V pátek 18. května v 17 hodin se usku-
teční vernisáž výstavy ručních pra-
cí Šikovné ruce našich babiček. Výstava 
bude zpřístupněna až do konce září ka-
ždé pondělí od 16 do 18 hodin v Husově 
sboru Církve československé husitské na 
Hasičské ulici 35 v Hrabůvce.

 Projekt Bezpečně doma i venku
V rámci celoročního projektu Bezpečně 
doma i venku proběhla v prvním dubno-
vém týdnu výstava dětských prací z MŠ 
F. Formana. Výstava byla zahájena slav-
nostní vernisáží, kde ředitelka Martina 
Raková přiblížila všem přítomným ce-
loroční projekt mateřské školy. V násle-
dujícím kulturním programu vystoupi-
ly děti, které úspěšně reprezentovaly ve 
školním a městském kole soutěže Hledá-
me nové talenty. Následně byli oceněni 
nejlepší výtvarníci z MŠ F. Formana. 

 Výjimečný rok u Městských lesů 
Společnost Ostravské městské lesy a ze-
leň, s. r. o., zahájí u příležitosti svého 
dvacetiletého výročí založení letošní ná-
vštěvnickou sezonu zajímavou akcí pro 
veřejnost. Nese název Probouzení lesa 
a uskuteční se v pátek 27. dubna od 17.30 
do 19 hodin v areálu společnosti v Běl-
ském lese. Vystoupí ostravská skupina 
Acoustic Irish, návštěvníci budou mít 
možnost zhlédnout výstavu fotogra-
fi í předního českého fotografa Herberta 
Thiela, který svou celoživotní fotografi c-
kou kariéru zasvětil právě lesu. Návš-
těvníky budou doprovázet grafi cké prá-
ce studentů soukromé Střední umělecké 
školy a Základní umělecké školy AVE 
ART v Hrabůvce. Vstupné činí sto korun, 
děti v doprovodu rodičů neplatí. Občers-
tvení bude možné zakoupit v areálu po-
řadatele. Rezervace vstupenek probíhá e-
-mailem na adrese kotala@ostravskelesy.
cz, telefonicky na čísle 736 614 738 nebo 
je lze koupit v sídle společnosti na ul. 
A. Brože 2.

Rozdáme více než milion korun 

v dárkových poukázkách!
Každý den od 11. do 13. května jako poděkování za věrnost 
rozdá Avion Shopping Park návštěvníkům 2000 dvousetko-
runových dárkových poukázek! Za tyto poukázky, jejichž 
platnost je půl roku, je možné nakoupit zboží téměř ve všech 
obchodech Avionu. Jedinou podmínkou k získání dvousetkoru-
nové poukázky je předložení účtu o nákupu v daný den v mini-
mální výši 500 korun v kterémkoli z obchodů Avionu. Kdo dřív 
ke speciálnímu pracovišti přijde, ten poukázku získá. Nechte se 
hýčkat a obdarovávat! 

Nová éra Avionu! 
Ostravský Avion téměř bez ustání modernizuje, rozšiřuje 
a zkvalitňuje své služby! Důkazem je i současná největší mo-
dernizace v historii obchodního centra, díky níž se rozroste už 
tak obrovská pronajímatelná plocha, zvýší se počet parkovacích 
míst a zlepší se i služby pro návštěvníky. Avion během roku 
investuje téměř miliardu korun! Už na jaře příštího roku se 
tak všichni můžeme těšit na nový Avion plný novinek. Připravu-
jeme ještě pohodlnější pří-
jezd a parkování, ještě šir-
ší nabídku zboží a služeb, 
prostě ještě příjemnější 
nakupování! Nový Avion 
vám šijeme přímo na míru!

Na cokoli pomyslíte, najdete u nás! Avion, největší centrum na Moravě

Ve čtvrtek 10. května se v Avion Shopping Parku v Ostravě otevřou mo-
bilní vyšetřovací ambulance a každý návštěvník si zde v rámci akce Stan 
proti melanomu bude moci nechat preventivně zkontrolovat kůži. Potřebná 
vyšetření i edukaci budou provádět specialisté z Kožní kliniky Fakultní 
nemocnice Ostrava. Loni, kdy se Fakultní nemocnice Ostrava poprvé roz-
hodla přijít s ambulancemi přímo mezi lidi, využilo tuto možnost rekordních 
755 lidí! Stan naleznete v části u kavárny Segafredo (u rybiček) od 10 do 
18 hodin. A co by vás mělo přivést do těchto mobilních ambulancí? Světlá 
kůže, mnoho pih, větší množstvím mateřských znamének, kožní nádor v ro-
dině, pálení v dětství nebo nově vzniklé nebo měnící se pigmentové znamén-
ko. Neváhejte a přijďte se poradit s lékaři do ostravského Avionu! 

poukazka 200.indd   1 28.8.2009   15:36

Nechejte si zkontrolovat kůži! Avion 

a FNO společně proti melanomu…

SC-320038/2
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Jedná se o jed-
noduché hra-
cí elementy 
s didaktickou 
funkcí sloužící 
k hravému pro-
cvičování jemné 
motoriky. Pane-
ly jsou vyrobe-
ny z kvalitní bře-
zové překližky, potištěny 
a povrchově ošetřeny nezávad-
nými laky. Jejich výrobcem je 
brněnská fi rma Hřiště, s. r. o. 

„Na chodbě 
jsme umís-
tili šest kusů 
těchto pane-
lů, z toho dva 
jsme dosta-
li zdarma. Po-

kud uvidíme, 
že jsou využí-
vány a součas-

ně nejsou ničeny, pouvažujeme 
o jejich rozšíření do dalších pro-
stor úřadu,“ uvedl místostaros-
ta Radim Miklas.  (kut)

Hrací panely Baby boom

ed-
ra-
nty 
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ící 
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že 
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Bezplatná právní pomoc, kte-
rou zajišťuje ve své kanceláři 
poslanec Parlamentu ČR Ing. 
Adam Rykala, z důvodu vel-
kého zájmu veřejnosti rozši-
řuje svou působnost. Dosud 
byli kvalifi kovaní právníci ob-
čanům k dispozici každý dru-
hý čtvrtek, ale už od 1. dub-
na je právní poradna otevřená 
každý čtvrtek od 13 do 15.30 
hodin. 
„Právní poradna je ze stra-
ny občanů velmi využívána, 
proto je potřeba se předem 
osobně nebo telefonicky ob-
jednat na telefonním čísle 728 
436 888,“ uvedl Rykala s tím, 
že vloni vyhledalo právní po-
moc 322 občanů a jen za první 
čtvrtletí letošního roku to bylo 

71 lidí. „Občané navštěvu-
jí bezplatnou právní poradnu 
kvůli řešení různých problé-
mů. Pomoc se týká zejména 
nájemních smluv u bytů RPG, 
rozvodů a vypořádání ma-
jetku, dědictví, majetkových 
sporů, pracovních záležitostí 
či sociálních věcí. Bezpochy-
by nejčastěji se problémy lidí 
týkají dluhů, exekucí a by-
dlení,“ vysvětlil Rykala, je-
hož poslanecká kancelář sídlí 
v Ostravě-Zábřehu na Jugo-
slávské ulici 3038. Jedná se 
o budovu bývalé pošty, kam 
se dá dojet tramvajemi č. 2 a 7 
nebo autobusy č. 36 a 57, vý-
stupní zastávka je Karpatská. 
Přístup do kanceláře je bezba-
riérový.  (kut)

Poslanec Rykala rozšířil 
bezplatnou právní pomoc

Krátce

Krátce

 Hledají se dobrovolníci
Zájemci, kteří chtějí poskyt-
nout svůj čas a přítomnost li-
dem, kteří mají onkologické 
onemocnění a být jim oporou 
na jejich nelehké cestě, mo-
hou nasměrovat své kroky 
mezi dobrovolníky v nemocni-
ci a v Hospici sv. Lukáše. Jako 
dobrovolníci získají svou čin-
ností nové zkušenosti, doved-
nosti, přátele a zejména pocit 
smysluplné práce a sebereali-
zace. Základní podmínkou při-
jetí je minimální věk osmnácti 
let. Dobrovolníci jsou školeni 
a připravováni v Kurzu hos-
picové péče. Po úspěšném do-
končení kurzu účastník obdr-

ží certifi kát o jeho absolvování. 
Více informací lze získat u ko-
ordinátorky Dobrovolnického 
hospicového hnutí Jany Cam-
frlové, DiS, tel. 599 508 504, 
731 625 768, e-mail:  hospicove.
hnuti@caritas.cz.

 Bambiriáda v Bělském lese
Už 12. ročník Bambiriády se 
uskuteční v areálu u Lesní ško-
ly v Bělském lese od 24. do 26. 
května vždy od 9 do 18 hod. 
Připraveny jsou ukázky čin-
nosti v klubovnách, rukoděl-
né práce a hry, ukázky táboře-
ní, her na hřišti a venkovních 
aktivit (sportů a soutěží), vy-
stoupení dětských a mládež-
nických souborů na pódiu.

 Vzpomínkové akce
U příležitosti výročí osvo-
bození Ostravy budou v pá-
tek 27. dubna v 9 hod. po-
loženy věnce u památníku 

rudoarmějců Břehy, v pondělí 
30. dubna v 10 hodin se vzpo-
mínková akce uskuteční v Ko-
menského sadech a v 17 hod. 
u pomníku na Husarově ul.

SC-311342/18

Stěny budovy D Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, ve kte-
ré sídlí Odbor sociálně-právní ochrany dětí, zdobí hrací panely 
Baby boom. 

Komunitní centrum Gabriel 
v G-centru v Ostravě-Zábřehu 
je příjemným místem pro trá-
vení času seniorů. Nabídka ak-
tivit je určena každému, kdo 
má chuť účastnit se kulturní-
ho, společenského a duchov-
ního života nebo si chce jen 
popovídat. Toto centrum pro-
vozované Charitou Ostrava za 
podpory Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih oslavilo letos 
v březnu pět let od svého vzni-
ku.
Za toto období se pestrá nabíd-
ka zdarma nabízených aktivit 
v Charitním středisku Gabriel 
rozrostla do těchto oblastí: kur-
zy práce na PC a s internetem, 
výtvarné činnosti a keramic-
ká dílna, společenské hry atd. 
Aktuálně například běží kurzy 
konverzační angličtiny a něm-

činy a pravidelně se zde v rám-
ci Regionálního kontaktního 
centra Živá paměť setkávají 
lidé, kterých se dotkl nacistic-
ký režim v době druhé světo-
vé války.
Do programu centra neodmy-
slitelně patří pravidelné odpo-
ledne s písničkou, vycházky 
a výlety, přednášky a besedy, 
pětkrát ročně zde v charitní ga-
lerii G probíhá vernisáž umě-
leckých děl seniorských au-
torů. Od roku 2007 se každý 
čtvrtek od 10 hodin setkává 
Dámský klub s přiléhavým ná-
zvem Živá voda, jehož členky 
charakterizuje mnohosměrná, 
činorodá aktivita, např. mnohé 
seniorky jsou zapojeny do dob-
rovolnické činnosti v Charitě 
Ostrava a dalších neziskových 
organizacích.  (d)

Centrum Gabriel oslavilo páté výročí
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J
J. Maluchy (Dubina, od r. 1982) – Jan Malucha, 
spoluzakladatel  KSČ v Hrabůvce, prováděl  kol-
portáž komunistických novin a tisku, za ile-
gální činnost umučen v koncentračním tábo-
ře v Osvětimi
J. Škody (Dubina, od r. 1983) – Jan Škoda, čes-
ký režisér, ve 30. letech umělecký šéf a drama-
turg činohry Národního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě
Jandova (Zábřeh, od r. 1934) – Josef Janda, 
místní občan, pokrokový funkcionář soc. dem. 
strany
J. Matuška (Dubina, od r. 1982) – Prof. Ing. Ja-
romír Matušek CSc., báňský technik, federální 
ministr paliv a energetiky ČSFR
J. Misky (Dubina, od r. 1982) – Jaroslav Miska, 
horník Dolu Trojice, generální ředitel OKD
Javůrkova (Zábřeh, od r. 1945) – Jindřich Javů-
rek, zřízenec sociální péče města Ostravy; za-
tčen   pro poslech zahraničního rozhlasu, ze-
mřel v koncentračním táboře v Mauthausenu
Jedličkova (Zábřeh, před r. 1934) – MUDr. Ru-
dolf Jedlička, lékař, chirurg, univerzitní profe-
sor, zakladatel školy pro vojenské invalidy
Jičínská (Výškovice, od r. 1964) – podle směru 
na Nový Jičín
J. Herolda (Bělský Les, od r. 1984) – Jiří Hero-
ld, český operní pěvec a hudební pedagog, od 
r. 1944 člen ostravské opery
Jiskřiček (Zábřeh, od r. 1962) – podle oddílů 
jiskřiček, součástí Pionýrské organizace Socia-
listického svazu mládeže
Jižní (Zábřeh, před r. 1939) – podle směru uli-
ce na jih
J. Kotase (Hrabůvka, od r. 1969) – Josef Kotas, 

komunista, první předseda Jednotného národ-
ního výboru po roce 1945
Jubilejní (Hrabůvka, od r. 1945) – ulice nazvána 
na počest stého výročí založení Vítkovických 
železáren 1828
Jugoslávská (Zábřeh, od r. 1945) – podle Jugo-
slávské republiky

K
K Jezeru (Výškovice, od r. 1973) – podle smě-
ru ulice
K Odře (Výškovice, od r. 1978) – podle směru 
ulice k řece Odře
Kapitolní (Zábřeh, před r. 1934) – podle kapi-
tuly olomoucké, k níž Zábřeh původně náležel
Karpatská (Zábřeh, od r. 1934) – podle poho-
ří Karpaty
Kašparova (Hrabůvka, asi od r. 1969) – Jan 
Kašpar, první český pilot, v r. 1911 poprvé ule-
těl letadlem trať z Prahy do Pardubic
Kischova (Zábřeh, asi od r. 1962) – Egon Ervín 
Kisch, významný novinář a spisovatel německé 
národnosti – „zuřivý reportér"
Klášterského (Výškovice, od r. 1945) – Anto-
nín Klášterský, český básník, spisovatel a pře-
kladatel
Klegova (Hrabůvka, od r. 1931) – podle tří vý-
značných rodáků z Hrabůvky: František Klega, 
starosta obce, jeho synové Josef Klega, posla-
nec a starosta obce, MUDr. Ludvík Klega, za-
sloužilý národní pracovník, lékař ve Vítkovicích
Knejzlíkova (Zábřeh, od r. 1945) – Ing. Adolf 
Knejzlík, narozen ve Vítkovicích, člen ilegální  
odbojové organizace Obrana národa, vedoucí 
ilegální odbojové skupiny ve Vítkovických že-
lezárnách, za ilegální činnost popraven ve Vra-
tislavi
Komarovova (Zábřeh, od r. 1945) – Vladimír 

Leonťjevič Komarov, sovětský botanik
Koncová (Výškovice, od r. 1991) – dle charak-
teru ulice v terénu; krátká ulice s rodinnou zá-
stavbou
Koperníkova (Zábřeh, od r. 1951) – Mikuláš Ko-
perník, rodem z Toruně, polský hvězdář, kanov-
ník ve Frauenberku, objevitel heliocentrické 
soustavy
Kosmonautů (Zábřeh, od r. 1960) – na počest 
dobyvatelů kosmu
Kotlářova (Zábřeh, od r. 1945) – Miroslav 
Kotlář, partyzán, padl při osvobozovacích bo-
jích v Protiletecké ulici
Kpt. Vajdy (Zábřeh, od r. 1950) – příslušník 
1. čs. armádního sboru, padl v boji o Tworkóv 
6. 4. 1945; je pohřben v Památníku osvobození 
v Komenského sadech
Krakovská (Hrabůvka, od r. 1962) – na počest 
polského města Krakova
Krasnoarmejců (Zábřeh, od r. 1950) – na po-
čest příslušníků Rudé armády
Krestova (Hrabůvka, od r. 1969) – Alois Kres-
ta, pracoval ve Vítkovických železárnách, za 
činnost v ilegálním odboji a distribuci letáků 
s protifašistickým zaměřením byl zatčen, od-
vezen do koncentračního tábora, v roce 1944 
umučen na Mírově
Krokova (Zábřeh, před r. 1934) – podle bájné-
ho českého knížete Kroka, otce Kazi, Tety a Li-
buše
Krylovova (Zábřeh, od r. 1952) – Nikolaj Ivano-
vič Krylov, náčelník štábu  legendární  62.  ar-
mády,  která nesla největší tíhu bojů při obra-
ně Stalingradu
Kubalova (Výškovice, před r. 1980) – Zdeněk 
Kubala, místní občan, student, padl  při  osvo-
bození  Ostravy 27. 4. 1945

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. 

4
40 000 km

SC-320132/10
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V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné nákazy - vztekliny, proběhne hromadné 
očkování psů proti vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih.

DATUM a HODINA: MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:

úterý 5. června 2012 
8 - 9.30 hodin
10 - 12 hodin
13.30 - 15 hodin

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

čtvrtek 7. června 2012
8 - 12, 13 - 16 hodin Poliklinika pro malá zvířata (veterina u nádraží Českých drah Ostrava-Vítkovice) 

pátek 8. června 2012
8 - 12, 13 - 15 hodin ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé MŠ, nyní Majetkové správy Ostrava-Jih)

Poplatek za naočkování jednoho psa je 30 korun, zbývající část dotuje obec. Zvířata musejí být opatřena náhubkem a vodítkem, očko-
vací průkaz je nutné přinést s sebou. Očkování se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy starší šesti měsíců. Zajištění očko-
vání psů proti vzteklině je pro chovatele povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa. Vystave-
ní nového očkovacího průkazu bude možné i na místě. 
Bližší informace podá referát životního prostředí, tel.: 599 430 224, 378, 207.

Hromadné očkování psů proti vzteklině

SC-320317/6

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

21. 5.
F. Formana 33, 41
M. Fialy 1
V. Jiřikovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

22. 5.
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
23. 5.
Dr. Martínka 30, 
57, 5
Dr. Šavrdy 1
Z. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45 x F. 
Lýska

24. 5.
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 6
Klegova 80

28. 5.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62

Provaznická 1, 11
Horní 53
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 85, 104
Hasičská 56

29. 5.
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 3, 28
Edisonova 25
Moravská 101
U Staré školy x U 
Haldy

Bystřinova 1
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1

30. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75
Šaldova 23
Hulvácká 22
Hulvácká 9

Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6

31. 5.
Horymírova 18, 108, 
122
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45

je také jejich přepravu na místo určení 
zájemce. OZO Ostrava připravilo i pro le-
tošní rok pro občany mimořádné slevy.
OZO Ostrava nabízí už druhým rokem 
všem zájemcům z řad fi rem i občanů pro-
dej kompostu KOMPOZO I. a substrátu 
ZEMINOVÝ SUBSTRÁT I. Oba výrobky 
produkuje ve své kompostárně v Hrušově 
ze zeleně (trávy, listí, ovoce, zeleniny, roz-
drcených větví či pilin), kterou společnost 
sváží od občanů nebo občané sami ode-
vzdávají přímo ve sběrných dvorech spo-
lečnosti, ale i z rostlinných materiálů, které 
dodávají fi rmy zabývající se údržbou zele-
ně. Tyto výrobky jsou vyráběny dle plat-
ných norem a předpisů a jejich kvalita je 
zaručena certifi kátem Výzkumného ústa-
vu rostlinné výroby v Praze. 

OZO Ostrava letos znovu nabízí hnědé 
popelnice na biologický odpad. Na výběr 
jsou dvě velikosti nádob - 120 litrů a 240 li-
trů - s odvozem jednou za dva týdny. Ná-
doba se vyváží vždy ve vegetačním obdo-
bí od začátku dubna do konce listopadu. 
Od 1. prosince se nádoba nevyváží, ani ne-
platí, přes zimní období zůstává na místě. 
Odvozový den hnědých popelnic na zeleň 
zůstává na území MO Ostrava-Jih stejný 
jako vloni, z Hrabůvky je to každý sudý 
týden ve středu, ze Zábřehu, Výškovic 
a Dubiny pak každý sudý týden ve čtvr-
tek. 
V případě zájmu o nádobu na zeleň je po-
třeba přijít sepsat smlouvu do společnosti 
OZO Ostrava s.r.o., Slovenská 1/1083, Ost-
rava-Přívoz.  (kut)

OZO Ostrava opět nabízí popelnice na bioodpad
Společnost OZO Ostrava nabízí občanům 
prodej kompostu a zeminového substrá-
tu, které vyrábí ve své kompostárně. Pro-
dej probíhá přímo v areálu kompostárny 
v Ostravě-Hrušově a ve vybraných sběr-
ných dvorech. V případě zájmu zajišťu-

6952_MAKRO_inzerce_15_let_kupony_A4_6_Ostrava.indd   1 13.4.12   12:01
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 CHORVATSKO
Víme co nabídnout-  

Na Jadranu jsme doma

DOVOLENÁ 2012
TEL. : 722 155 155

SLEVA 33 %
Na vybrané apartmány v červnu a září
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*cena s DPH  **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.
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zákazníkem.
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2 2 1 7 4 0 5 5 2 2 4 0 2 9 7 4 2 2 4 0 2 9 8 1

bal.: 3× (8× 100 g) bal.: 8× 100 g

2 2 4 5 2 8 5 6 2 2 0 3 6 4 6 9

2 2 4 5 2 5 2 8

119,90

Uherský salám
• bal.: 400 g
• cena za 400 g

136,69 *

41,90

Granko
• bal.: 3× 500 g
• cena za 500 g

47,77 *

219,00

Dětské plenkové 
kalhotky Economy
• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

249,99 *

6,90

Actimel
• různé příchutě
• bal.: 8× 100 g, 3× (8× 100 g)
• cena za 100 g

7,87 *

89,90

Standard
• mletá káva
• bal.: 1 kg
• cena za 1 kg

102,49 *

2,95

Toaletní papír 2vrstvý
• bal.: 12 ks
•  při koupi 2 bal. cena 

v přepočtu za 1 ks

3,54 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Ostrava – Místecká 280, Ostrava – Hrabová   
Platnost akce:  25. 4. – 8. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:  www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

6952_MAKRO_inzerce_15_let_kupony_A4_6_Ostrava.indd   1 13.4.12   12:01

SC-320305/23



10

Divadlo loutek Ostrava
Představení v měsíci květnu

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Pátek  4. 5. Láska s červeným nosem (17 hod., Hlavní sál)
Neděle  6. 5. Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Divadlo Radost z Brna, 10 a 15 hod., Hlavní sál)
Pondělí  7. 5. Z Deníku Ostravaka (18 hod., Alternativní scéna)
Neděle  13. 5.  O pejskovi a kočičce (10 hod., Hlavní sál)
Neděle  13. 5. Čtyři pohádky s vlky za vrátky (10.30 hod., Alternativní scéna)
Neděle  20. 5. Víla Amálka (10 hod., Hlavní sál)
Pondělí  21. 5.  Sofi in svět (18 hod., Alternativní scéna)
Pátek  25. 5. Jůlinka a kouzelné račí klepeto (Divadlo Devítka z Ostravy, 16 hod., Hlavní sál)
Neděle  27. 5. Čtyři pohádky s vlky za vrátky (10.30 hod., Alternativní scéna)
Pondělí  28. 5. Z Deníku Ostravaka (18 hod., Alternativní scéna)
Úterý  29. 5.  Hudební úterky - Sylvie Bee (Večer francouzských písní, 19 hod., Alternativní scéna)

INZERCE

Ve čtvrtek 29. března se uskutečnilo vzpo-
mínkové setkání u příležitosti 68. výročí 
zákeřného zastřelení letců Královského 
vojenského letectva Velké Británie (RAF) 
u památníku vedle farního kostela Panny 
Marie Královny na Metodějské ulici v Hra-
bůvce.

Památku spojeneckých letců uctili brigád-
ní generál ve výslužbě Zdeněk Škarvada, 
bývalý pilot 310. čs. stíhací perutě RAF, zá-
stupci Československé obce legionářské 
a Vojenského sdružení rehabilitovaných, 
starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský 
a místostarosta Radim Miklas, žáci, učite-
lé a ředitelství Základní školy U Haldy 66 
a také místní občané.
Žáci školy, kteří pečují o zdejší pietní mís-

to, položili k památníku květiny, vystou-
pili s krátkým kulturním programem 
a vypustili balónky společně se jmény za-

Uctění památky spojeneckých letců
střelených letců 
RAF v Hrabůvce 
a v Mostě jako vzá-
jemné symbolické 
pozdravení akci, 
která vstoupila 
do dějin vojenství 
pod názvem Velký 
útěk.
„S úctou se sklání-
me před statečnos-
tí všech těch, kteří 
svými silami a svý-
mi životy přispěli 
k boji proti kruté-
mu násilí,“ uvedla 

Marie Davidová, zástupkyně ředitelky ZŠ 
U Haldy 66.
 Text a foto: Michael Kutt y

 I. NP I. NP II. NP II. NP III.NP III. NP
číslo bytu 1 2 3 4 5 6
velikost bytu 1+3 1+1 1+3 1+1 1+3 1+1
plocha bytu celkem  112,7 m2 50,1 m2 108,1 m2 50,2 m2 108,1 m2 50,2 m2

Pronájem bytů za smluvní nájemné
Byty jsou po celkové rekonstrukci, předpo-
kládaný termín k nastěhování je od 1. čer-
vence 2012. Podmínky pronájmu uve-
dených bytů jsou k dispozici na ÚMOb 
Ostrava-Jih, budova B, přízemí, kanc. č. 
003, 002, tel. 599 430 415, 599 430 243. Mini-
mální požadovaná výše smluvního nájmu 
bude upřesněna při prohlídkách bytů, kte-
ré se uskuteční dne 24. května 2012 od 10 
do 11 hodin na místě.

Městský obvod Ostrava-Jih nabízí pronájem bytů za smluvní nájemné v Hrabůvce v domě na ulici Jubilejní 68.

 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

-3
10

65
5/

10

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-320309/3

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-320259/3

5. 5.   Florbal - 1. SC Vítkovice
9 hod. - Turnaj elévů

6. 5. Florbal - 1. SC Vítkovice
 9 hod.  - Turnaj elévů

9. 5. - 11. 5.  Basketbal - ZŠ B. Dvorského, 
Bělský Les - Pohár ministra

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc květen
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JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL

Další česko-polský projekt pro školy
Občanské sdružení pro volný 
čas v Ostravě opět nabízí škol-
ní mládeži zapojení do spor-
tovních aktivit v rámci česko-
-polského projektu. 
Tentokrát se jedná o projekt s ná-
zvem Společně na horách, vodě 
a hřišti, který je spolufi nancován 
z Fondu mikroprojektů Eurore-
gion Silesia z Operačního pro-
gramu přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Polsko a je 
dalším pokračováním započaté 
spolupráce s partnerským pol-
ským městem Mszana. 
První aktivitou byl týdenní 
kurz lyžování a snowboardin-

gu v polské Brenně, kterého se 
zúčastnilo na pětadvacet dětí 
ze ZŠ MUDr. Lukášové. Kromě 
zdravého pobytu dětí v přírodě 
a zvýšení sportovních doved-
ností na lyžích a snowboardu 
je na podobných aktivitách nej-
větším přínosem příležitost na-
vazovat nová přátelství se svý-
mi vrstevníky z blízkého Polska 
v „reálném světě“ na rozdíl od 
tolik rozšířeného internetového 
prostředí sociálních sítí.
V rámci konání dalších spor-
tovních aktivit projektu v tomto 
školním roce proběhly v břez-
nu otevřené závody v plavá-
ní v krytém bazénu v Mszaně, 

kterých se zúčastnili žáci ze ZŠ 
A. Kučery v Hrabůvce. Kon-
cem dubna se uskuteční fotba-
lový turnaj česko-polského přá-
telství, jehož obsazení zajišťuje 
ZŠ Klegova. Poslední aktivitou 
v letošním školním roce bude 
turistický pochod česko-pol-
ského přátelství s výstupem na 
Čantoryji, který je otevřen žá-
kům všech ostravských základ-
ních škol v Ostravě. 
Informace o připravovaných 
aktivitách a o možném zapoje-
ní žáků nebo základních škol 
budou uveřejněny na stránkách 
sdružení www.osvolnycas.cz.
 (d)

INZERCE

Zástupci ZŠ Mitušova 16 se 
koncem března zúčastnili me-
zinárodní konference eTwi-
nningu v Berlíně. Pěti stov-
kám účastníků představili svůj 
úspěšný projekt SPRING IS 
COMING, který zaujal nejen 
svým obsahem, ale také faktem, 
že se na úkolech projektu podí-
lel tým osmi učitelů a více než 
padesáti žáků. Svou práci pre-
zentovali ve stánku eTwinning 
School Teams, který navštívila 
řada účastníků.

Jak vůbec tento projekt vznikl? 
ZŠ Mitušova 16 už třetím ro-
kem pracuje na mezinárodních 
projektech eTwinning, takže její 
zástupci využili tuto platformu 
pro další projekt. Protože zima 
u nás trvá poměrně dlouho, 
žáci a učitelé se rozhodli, že si 
toto čekání ukrátí řadou zábav-
ných aktivit, které se prolínaly 
mnoha vyučovacími předmě-
ty. Podílely se na nich také děti 
z Turecka, Polska, Rumunska, 
Slovinska a Řecka. V projektu 

na ZŠ Mitušova 16 pracovalo 
přes padesát žáků, kteří si z vy-
učovacích hodin odnesli domů 
spoustu pěkných výrobků a ka-
ždý dostal také velikonoční přá-
ní od žáka z jiné partnerské ško-
ly. Během projektu žáci rozvíjeli 
pozitivní vztah k odlišnosti – 
ocenili práci handicapovaných 
dětí z Řecka, učili se chápat kul-
turní odlišnosti muslimských 
Turků. Na závěr vyrobili a roze-
slali do partnerských zemí veli-
konoční přáníčka.  (d)

ZŠ Mitušova 16 představila zajímavý projekt

Na přelomu března a dubna se uskutečnil druhý ročník me-
zinárodního hokejového turnaje žáků třetích tříd pod názvem 
O pohár ředitele Základní školy Jugoslávská. Také letos jej spo-
lečně uspořádali městský obvod Ostrava-Jih a HC Vítkovice. 
„Ostravský klub je už třetím rokem generálním partnerem naší 
školy, kterou navštěvuje většina malých hokejistů hrajících za 
Vítkovice,“ uvedl ředitel školy Petr Opletal.
Do multifunkční vítkovické haly se sjely hokejové týmy z Čech, 
Moravy a Slovenska. Českou republiku zastupovaly extraligo-
vé týmy domácích Vítkovic, Třince, Komety Brno a Slavie Pra-
ha, slovenské barvy hájil Slovan Bratislava. Každý z týmů při-
vezl dvě družstva, která se s ostatními soupeři utkala ve dvou 
skupinách turnajovým systémem každý s každým. Ve skupině 
A si suverénně počínali vítkovičtí třeťáci, bez jediné porážky si 
dokráčeli pro vítězství v turnaji a zisk zlatých medailí. Ve sku-
pině B si prvenství zajistilo až po velkém fi nálovém boji s Vít-
kovicemi družstvo Zlína. Hráči třetích tříd HC Vítkovice tedy 
nakonec obsadili v turnaji první a druhé místo. (kut)

Turnaj vyhráli vítkovičtí třeťáci

SC-320524/3

Jako každoročně v dubnu se 
na ZŠ Mitušova 8 uskuteč-
nilo krajské kolo dějepisné 
olympiády, letošní ročník byl 
v pořadí už jedenačtyřicátý. 
Soutěž je čtyřkolová, s koly 
základními, okresními, kraj-
skými až po celostátní. Téma 
s názvem V bohatství a chu-
době aneb Osobnosti k ne-
zaplacení dalo soutěžícím 
možnost nahlédnout do pro-
blematiky fi nanční historie 
od starověku do současné 
doby. Nejlepším účastníkem 
z obvodu Ostrava-Jih se stal 
žák 9. ročníku ZŠ MUDr. Lu-
kášové Patrik Rakušan, který 
skončil dvanáctý. Otázky si 
vyzkoušeli i patroni dějepis-
né soutěže - starosta MO Os-
trava-Jih Karel Sibinský, po-
slanec PS PČR Adam Rykala 
a honorární konzul Ruské fe-
derace Aleš Zedník. 
Příští ročník ponese podtitul 
Vývoj sídel od pravěku po 
součastnost a jeho fi nálové 
kolo by se mělo konat v Ost-
ravě, která společně s okolím 
nabízí zajímavá místa vzta-
hující se k tématu. (kut)

Dějepisná 
olympiáda jde 

do páté desítky
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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
3. 5. v 17.30 h  MEDITACE PRO ZDRAVÍ, 
přednášky Mgr. Zuzany Ondruchové po-
máhají najít cestu ke zdraví a duchovnímu 
růstu, odhalují souvislosti a příčiny a vedou 
k pochopení smyslu života. Předprodej a in-
formace KD K-TRIO.
6., 13., 20. a 27. 5. v 17.00 h TANEČNÍ VE-
ČERY, živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, před-
prodej KD K-TRIO.
10. 5. v 17.00 h MEZILIDSKÉ VZTAHY,  
beseda s terapeutem Drahoslavem Červen-
kou o vztahu k sobě a o vztazích s druhými 
lidmi. Součástí besedy jsou praktická do-
poručení a ukázky řešení konkrétních ži-
votních situací. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
12. 5. od 9.00 h OD ZÁMKU K PAR-
KŮM, sportovně relaxační sobota pro upev-
nění zdravotní a fyzické kondice. Odjezd 
autobusem od KD K-TRIO v 9 hodin. Pro-
gram - prohlídka arboreta v Novém Dvoře, 
zámecký areál v Kravařích, procházka par-
kem s lekcí dechových cvičení a cviků na 
podporu energie, Nová Bělá, Priessnitz ovy 
bazénky a meditační labyrint. Nutná rezer-
vace.
15. 5. v 19 h PAVEL DOBEŠ a TOMÁŠ KO-
TRBA koncert. P. Dobeš je jedním z mála 
folkových zpěváků, jehož písničky z předre-
volučních let si ponechaly svou platnost do 
dnešních dnů. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
19. 5. od 9.00 h do 12.00 h LÉČIVÁ SÍLA 
DECHU, sobotní seminář s Mgr. Zuzanou 
Ondruchovou. Mnohdy se trápíme bolestí 
fyzickou či psychickou a nezamýšlíme se 
nad tím, že každá indispozice je odezvou na 
porušení vnitřní rovnováhy. Je voláním těla 
o pomoc. Proto je důležité naučit se vnímat 
své tělo a být s ním ve spojení. Nutná rezer-
vace.

 VÝSTAVY
ŽIVOT V BĚLSKÉM LESE OČIMA DĚTÍ  - 
výtvarné práce 
od 12. 5. OKAMŽIK ČASU II. Výstava foto-
grafi í žáků Střední školy služeb a podnikání 
Ostrava-Poruba.
SLADKÉ MÁMENÍ HOR – výstava foto-
grafi í Martina Glatz e v restauraci K-TRIO
 DĚTEM
13. 5. v 10 h TŘI MEDVĚDI, medvědí ro-
dinka si vyšla na výlet a mezi tím k nim zaví-
tala nezvaná návštěva. Maňásková pohádka 
Divadélka Smíšek. Předprodej KD K-TRIO. 
16. – 20. 7., 20. – 24. 8. PŘÍMĚSTSKÉ TÁ-
BORY. 
Informace www.kzoj.cz, tel. 596 739 107

 KOMORNÍ KLUB
3. 5. v 17 h VERNISÁŽ JUBILEJNÍ KOLO-
NIE 1921–2012 historie unikátní městské 
části
16. 5. v 19 h Erika Kertesz & Avenue (Ma-
ďarsko) jazz, funky, soul
Erika Kertesz – zpěv, Róbert Rátonyi – piano, 
Gergely Kolta  – baskytara, Peter Szendőfi  – 
bicí. Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce 
na místě od 18.30 hodin. 
23. 5. v 18 h SRDCE AFRIKY, cestopisná 
přednáška s projekcí Tomáše Kubeše.
Expedice do tajemného srdce Střední Af-
riky. Předprodej KD K-TRIO a v den akce na 
místě od 17.30 hodin. 
24. 5. v 18 h BYLI JSME V ZEMI KVĚTŮ, 
mimořádná přednáška -  60 let od historic-
kého uměleckého zájezdu AUS-VN v Číně, 
vzpomínky přímého účastníka Jaroslava 
Málka. 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
Úterý 1. 5.  v 17.00 h: LÁSKA JE LÁSKA (ČR 
2012). Divácky úspěšná komedie pro májový 
čas. Od 12 let, 108 minut. Vstupné 50 Kč.
Od úterý 1. 5. do neděle 6. 5. v 19.30 h: PRO-
BUDÍM SE VČERA (ČR 2012). O cestě za 
studentskou láskou do nedávné minulosti. 
Režie Miloš Šmídmajer. Komedie / 120 mi-
nut, ml. přístupný. Vstupné 80 Kč (v úterý 
1. 5. - vstupné 50,- Kč)
Středa 2. 5. v 17.30 h: BOHÉMSKÝ ŽI-
VOT (La vie de bohéme, Francie / Německo 
/ Švédsko / Finsko  1992). Klub fi lmového 
umění. Černobílá bohémská komedie plná 
černého humoru. Režie Aki Kaurismäki. 
České titulky, drama / 100 minut, ml. nepří-
stupný. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 3. 5. do úterý 8. 5. v 17.00 h: 
OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pe-
pika Hnátka (ČR 2012). Děj fi lmu se ode-
hrává v časovém období, které těsně před-
chází začátku stejnojmenného seriálu. 
Komedie / 102 minut, od 12 let. Vstupné 80 
Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč. 
Sobota 5. 5. v 15.00 h: RANGO ( Rango, 
USA 2011). Nejlepší animovaný fi lm letos 
oceněný  Oscarem. České znění, 107 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Neděle 6. 5. v 10.00 h: VELKÁ SÝROVÁ 
LOUPEŽ (ČR). Dvě fi lmové pohádky pro 
nejmenší diváky. Vstupné 30 Kč.
Neděle 6. 5. a úterý 8. 5. v 15.00 h: KNOF-
LÍKOVÁ VÁLKA (La nouvelle guerre des 
boutons, Francie 2011). Remake slavné fran-
couzské komedie z roku 1962 o věčném a ne-
milosrdném zápolení dvou dětských part 
ze sousedních vesnic. České znění, ml. pří-
stupný, dobrodružný / 100 minut. Vstupné 
70 Kč.
Od pondělí 7. 5. do středy 9. 5. v 19.30 h: 
MEZI VLKY (The Grey, USA 2012). Pou-

tavý příběh skupiny mužů  o přežití v nelí-
tostné přírodě Aljašky. České titulky, od 12 
let, akční / dobrodružný, 117 minut. Vstupné 
80 Kč.
Středa 9. 5. v 17.30 h: TRAINSPOTTING 
(Velká Británie / 1996). Klub fi lmového 
umění. O heroinu s láskou. Režie Danny 
Boyle. České titulky, od 15 let, drama / 94 mi-
nut. Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 10. 5. ve 20.00 hodin: FRANCO 
ALFANO – CYRANO DE BERGERAC - 
PŘÍMÝ PŘENOS Z TEATRO REAL MAD-
RID.  Opera o čtyřech dějstvích. Nastudo-
vání ve francouzštině. Obsazení: Plácido 
Domingo / Cyrano, Sondra Radvanovsky 
/ Roxane  a další. Libreto: Henri Cain. Di-
rigent: Pedro Halff ter Caro. Režie: Petrika 
Ionesco. Kostýmy: Lili Kendaka. Délka cca 
146 minut. Vstupné 250 Kč.
V pátek 11. 5. a neděli 13. 5. v 17.00 h: STRE-
ETDANCE 2-3D (StreetDance 2, 3D brýle, 
VB 2012). Premiéra. Taneční fi lm ve 3D. 
České titulky, od 12 let. Vstupné 150 Kč.
Od pátku 11. 5. do úterý 15. 5. v 19.30 h: 
TEMNÉ STÍNY (Dark Shadows, USA 2012). 
Premiéra. Nový fi lm Tima Burtona s John-
nym Deppem v hlavní roli. České titulky, od 
12 let, fantasy / komedie.  Vstupné 95 Kč.
Neděle 13. 5. v 15.00 h: SNĚHURKA (Mi-
rror Mirror, USA 2012). Nový pohádkový 
příběh plný lásky, ale i žárlivosti a zrady. 
České znění. Vstupné 75 Kč.
Pondělí 14. 5. v 17.00 h: ŠKOLNÍ VÝLET 
(ČR 2011). Film je hereckým koncertem 
hvězd českého fi lmu. Ml. přístupný, kome-
die / 90 minut. Levné pondělí – vstupné 50 
Kč.
Středa 16. 5. v 17.30 h: MUSÍME SI PRO-
MLUVIT O KEVINOVI (We Need to Talk 
About Kevin, VB / USA 2011). Klub fi lmo-
vého umění. Co prožívá matka, jejíž syn za-
střelil sedm spolužáků a třídní učitelku? Re-
žie Lynne Ramsayová. České titulky, od 12 
let, drama / thriller, 112 minut. Vstupné 70 Kč.
Středa 16. 5. v 19.45 h: ZATÍMCO SPÍŠ 
(Mientras duermes, Španělsko 2011). Klub 
fi lmového umění. Probouzíte se denně do 
bezpečí svého domova? Režie Jaume Bala-
gueró. České titulky, ml. nepřístupný, thri-
ller / 102 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 17. 5. do neděle 20. 5. v 17.00 h: 
BITEVNÍ LOĎ (Batt leship, USA 2012). Bitva 
o Zemi začne na vodě.  České titulky, od 12 
let, akční sci-fi  / 110 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 17. 5. do středy 23. 5. v 19.30 h: 
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR 2012). Premiéra. 
Volné pokračování diváckého hitu Líbáš 
jako bůh. Režie Marie Poledňáková. Mládeži 
přístupný, komedie / 113 minut. Vstupné 
135 Kč.
Sobota 19. 5. v 15.00 h: MODRÝ TYGR (ČR 
2012). Film pro děti, jejich rodiče a tygry. 
Dobrodružný / 90 minut. Vstupné 75 Kč.
Neděle 20. 5. v 15.00 h: ŠMOULOVÉ (USA 
2011). České znění, animovaný / 100 minut. 
Vstupné 75 Kč. 
Od pondělí 21. 5. do úterý 22. 5. v 17.00 h: 
BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD (The Best 
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Exotic Marigold Hotel, USA 2012). Vtipné 
a romantické dobrodružství noblesních 
důchodců v zemi neočekávaných radostí 
a možností. České titulky, ml. přístupný, ko-
medie / 124 minut. Vstupné 80 Kč. Levné 
pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 23. 5. v 17:30 h: ROK KONOPÍ (ČR 
2012). Klub fi lmového umění. Celovečerní 
fi lm mapuje téma konopí, jeho léčebných 
účinků a legislativního rámce nejen v České 
republice, ale i ve světě. Režie Petr slabý, do-
kument / 90 minut. Vstupné 75 Kč. 
Od čtvrtka 24. 5. do úterý 29. 5. v 17.00 h. 
(mimo pondělí 28. 5.): LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
(ČR 2012). Opět se setkáme se čtveřicí hlav-
ních hrdinů, tentokrát v nových situacích. Re-
žie Marie Poledňáková. Mládeži přístupný, 
komedie / 113 minut. Vstupné 135 Kč.
Od čtvrtka 24. 5. do neděle 27. 5. v 19.30 
h: DIKTÁTOR (Dictator, USA 2012). Pre-
miéra. Sacha Baron Cohen (Borat) v hlavní 
roli nové komedie. České titulky, ml. nepří-
stupný. Vstupné 105 Kč.
Sobota 26. 5. v 15.00 h: CESTA NA TAJU-
PLNÝ OSTROV 2 (Journey 2: The Myste-
rious Island, USA 2012). České znění, ro-
dinný / dobrodružný příběh, 108 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Neděle 27. 5. v 15.00 h: HURÁ DO AFRIKY! 
(Konferenz der Tiere, Německo 2010). Ani-
mované dobrodružství v českém znění, 93 
minut. Vstupné 80 Kč.
Pondělí 28. 5. v 17.00 h: THE ARTIST 
(The Artist, Francie 2011). Černobílý, němý, 
okouzlující fi lm s pěti Oscary. Od 12 let, ko-
medie / romance / drama, 100 minut. Levné 
pondělí – vstupné 50 Kč.
Od pondělí 28. 5. do středy 30. 5. v 19.30 h: 
MOJE LETNÍ PRÁZDNINY (How I Spent 
My Summer Vacation, USA 2012). Premiéra. 
Akční fi lm s Melem Gibsonem v hlavní roli. 
České titulky, od 12 let, 95 minut. Vstupné 
105 Kč.
Středa 30. 5. v 17.30 h: TADY TO MUSÍ BÝT 
(This Must Best he Place, Francie / Irsko / Itá-
lie 2011). Klub fi lmového umění. Sean Penn 
v bizarní road-movie. Režie Paolo Sorren-
tino, České titulky, od 12 let, drama / kome-
die / 118 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 31. 5. do neděle 3. 6. v 17.00 h: 
SNĚHURKA A LOVEC (Snow White and 
Huntsman, USA 2012). Premiéra. Výpravné 
dobrodružné fantasy. České titulky, ml. pří-
stupný. Vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 31. 5. do středy 6. 6. v 19.30 h: 
MUŽI V ČERNÉM 3 – 3D (Men in Black 3, 
USA 2012, 3D brýle). Premiéra. Lovci šme-
jdu z vesmíru jsou opět zpátky! České znění, 
ml. přístupný,  akční / sci-fi  / komedie, 104 
minut. Vstupné 165 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
  6. 5.  19.00 Harold a Maude – Květa Fialová, 
Josef Kubáník

Připravujeme:
  7. 6. Na mělčině – Iva Janžurová, Bára Mun-
zarová, Miroslav Vladyka, Sabina Remun-
dová.
 Koncerty
20. 6. 10.00  Koncert žáků z kurzů hry na klavír
 Společenská zábava
Připravujeme
15. 6. Slavnosti obvodu Ostrava Jih,  hlavní 
host Petr Kotvald
 Klub Akord
  2. 5. 15.00 Senior klub v Akordu. Byli jsme 
v zemi květů. 60 let od historického umělec-
kého zájezdu AUS VN v Číně. Vzpomínky 
přímého účastníka půlročního zájezdu Jaro-
slava Málka. K poslechu k tanci hraje PETE-
Sax.
  9. 5. 10.00 Aktivní senior – Jíme zdravě – 
beseda s dietologem  Vítkovické nemocnice.
23. 5. 10.00 Aktivní senior – Květiny pro ra-
dost. Pěstujeme  pokojové a balkonové kvě-
tiny.
 Dětem
  4. 5. 8.00 a 10.00  Děti ráje – muzikál podle 
Michala Davida v podání školy popového 
zpěvu z Olomouce. Doporučeno pro žáky 
6.-9. tříd ZŠ a SŠ.
15. 5. 10.00  O pejskovi o kočicce
Hravé divadlo Brno zpracovalo pro děti 
tří příběhy – Jak myli podlahu, O panence, 
která tence plakala a Jak pejsek a kočička  dě-
lali dort. Doporučeno pro MŠ a 1.-3. třídy ZŠ.
23.-24. 5. 10.00 Ferda Mravenec. Divadelní 
muzikál s herci Těšínské  divadla. Doporu-
čeno pro děti MŠ a 1.-5.třídy ZŠ.
 Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra 
těla mysli. Nevyčerpává, dodává energií. 
(pondělí večer a středa dopoledne) 
Orientální tanec- škola Elahe V. Gazdové
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro 
všechny věkové kategorie (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 – do-
káže  uvolnit a zároveň posílit.
Latino mix - latinsko americké tance s prvky 
zumby – při cvičení si budete připadat jako 
na taneční 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 ko-
ordinaci pohybu, dýchání, základy tance, 
akrobacie (úterý). 
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na ta-
neční pohyb v klasických i folklorních tan-
cích (úterý).

Taneční soubor Koťata (3-4 roky) děti si bu-
dou hrát, tanči a zpívat (pondělí). Předpo-
klad je, že děti vydrží bez rodičů.
Taneční soubor Broučci (5-8 let) Navazuje 
na tradice valašského folkloru
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dyna-
mické cvičení vhodné pro tuto věkovou sku-
pinu (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
  5. 5. – Tvořivá sobota od 10.00 do 15.00 
hod., SVČ Ostrava-Zábřeh, Info: Ing. Kle-
ková Jana, jana.klekova@svczabreh.cz
  5. 5. – Exkurze do fi rmy Danzinger v Oleš-
nici na Moravě / info od 15. 4. 2012 na re-
cepci SVČ   
Kontakt: Mgr. Rychtářová Andrea, andrea.
rychtarova@svczabreh.cz
19. 5. – Muzejní noc na Prokešově náměstí 
v Ostravě od 17.00–21.00 hod. Kontakt: Mgr. 
Andrea Rychtářová, andrea.rychtarova@sv-
czabreh.cz
22. 5. – Bavíme celou rodinu od 15.00–20.00 
hod. DK Akord,  přehlídka celoroční čin-
nosti dětí z našich zájmových útvarů. Kon-
takt: Lenka Červená, lenka.cervena@svcza-
breh.cz
  1. 6. – Sportovní Den dětí – SVČ Ostrava-
-Zábřeh. Kontakt: Nováček Martin, Dis.  
martin.novacek@svczabreh.cz, www.svcza-
breh.cz
29. 5. – Den dětí – SVČ Ostrava-Zábřeh po-
bočka Dubina. Kontakt: Střelák David, 
david.strelak@svczabreh.cz, www.svcza-
breh.cz
Nabídka letních pobytových a příměst-
ských táborů – přihlášky na recepci SVČ. 

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
23. 5. v 15:30 hod. – ČOKOLÁDOVÁ 
TRETRA. Městský stadion
24. 5. v 16:00 hod. – ZLATÁ TRETRA 
– HOD KLADIVEM. Městský stadion
25. 5.  15:30 hod. – ZLATÁ TRETRA 
– NÁRODNÍ PROGRAM
 17:45 hod. – SLAVNOSTNÍ ZAHÁ-
JENÍ. Městský stadion
Připravujeme: 
  6. 6. v 19:00 hod. – SLAYER
Zimní stadion SAREZA 
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Den otevřených dveří SDH Zábřeh
Měsíc květen je každoročně považován za 
měsíc požární ochrany.

 V tuto dobu se v hasičských zbrojnicích in-
tenzivněji zamýšlí nad příčinami a násled-
ky požárů a věnují se více preventivně vý-
chovné činnosti s cílem předcházet jejich 
vzniku.
ÚMOb Ostrava-Jih při zajišťování této čin-
nosti směrem k veřejnosti úzce spolupra-
cuje se Sborem dobrovolných hasičů Ost-
rava-Zábřeh, který pořádá akce zaměřené 
převážně na děti a mládež předškolního 
a školního věku. Významný a každoroč-
ně hojně navštěvovaný je Den otevřených 

dveří. Letos se v hasičské zbrojnici SDH 
v Zábřehu na Dolní ulici 51 uskuteční v pá-
tek 18. května. Při instruktážích a besedách 
se zájemci seznámí, jak zabránit vzniku po-
žárů a jak se chránit před mimořádnými 
událostmi následků, škodám a případným 
ztrátám na lidských životech. Názorně jim 
bude předvedena nejmodernější hasební 
technika, mládežnické discipliny požární-
ho sportu, poskytování první pomoci a ha-
sičská historie. 
Bude vhodné, když zájemci nebo skupiny 
zájemců nahlásí svou účast předem PhDr. 
Jaromíru Matýskovi na telefonním čísle 
728 336 276. (kut)

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
majitelům dětského zábavního centra Jojo 
park v Ostravě-Zábřehu na Výškovické 
ulici za bezplatné poskytnutí prostor zá-
bavního centra handicapovaným žákům 
naší školy. 
V soukromé základní škole speciální 
vzděláváme žáky s kombinovanými va-
dami a rádi uvítáme každou novou mož-
nost, jak zkvalitnit a obohatit vzdělávání 

našich klientů. Majitelé centra nám umož-
nili jednou v měsíci bezplatně navštívit 
zábavní park, kde mají žáci možnost pro-
žít alternativní tělesnou výchovu, která 
pomáhá rozvíjet hravou formou jejich po-
hybové dovednosti a psychické vlastnosti. 
Žáci se učí skákat a pohybovat ve skáka-
cím hradu, prolézají labyrint se skluzav-

kami a balónkovým bazénem, učí se ovlá-
dat šlapací káry. V příjemném prostředí 
s možností občerstvení a za přítomnosti 
vlídného personálu tak trávíme jeden den 
v měsíci. Žáci si z Jojo parku odnášejí ne-
opakovatelné radostné prožitky. Srdečně 
za tuto možnost děkujeme.

Mgr. Ivana Kuchařová, Soukromá ZŠ 
speciální pro žáky s více vadami, 

Ostrava-Mar. Hory

Poděkování

Podélným parkováním v protisměru porušujete zákon!
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, co nej-
blíže k okraji komunikace. 
Na jednosměrné komunikaci smí stát vpravo i vlevo, ale 
také vždy jen ve směru jízdy. 

Pokud vozidlo stojí v opačném směru, než je směr jízdy, hrozí řidiči pokuta až 2000 korun nebo i odtažení vozidla. 
Toto pravidlo má své praktické opodstatnění hned ze 
dvou důvodů: 
1.  Pokud vyjíždíme, pak nevidíme, zda nějaké vozidlo 

právě nejede kolem nás, máme špatný přehled o situ-
aci. Nevidíme ho ani ve zpětném zrcátku, ale protože 
může stát nějaké auto před námi, budeme přes něj těž-
ko vidět do silnice. 

2.  Vozidlo má odrazky jen na zadní části, pokud sto-
jí přední částí směrem do provozu, v noci jej bude těž-
ké zahlédnout (platí samozřejmě, jen pokud stojí prv-
ní v řadě). 

Prosíme, dodržujte následující jednoduchá pravidla: 
V případě, že parkujete v době, kdy je parkovacích míst dostatek, zaparkujte vozidlo co nejblíže dalším zaparkovaným vozidlům. Snaž-
te se zaparkovat své vozidlo se vzdáleností 1–1,5 metru od vozidla před nebo za vámi. Neparkujte v protisměru. Toto pravidlo však ne-
lze použít paušálně, v případě, že je parkovací stání vyznačeno vodorovně, je zapotřebí nepřesahovat vyznačenou plochu (vyhláška č. 
30/2001 Sb.). Povinnosti při parkování vozidel nařizují paragrafy 25-27 zákona č. 361/2000 Sb.
Buďte ohleduplní vůči ostatním řidičům – i oni chtějí parkovat! Myslete při svém parkování na ostatní! I vy sami to jednou můžete 
ocenit!

Jeden z možných příkladů, jak zvýšit bezpečnost při parkování 
– podélném stání vozidel, a jak ušetřit parkovací místa

Tento způsob parkování velmi snižuje kapacitu parkovacích míst:

Takhle je to lepší pro všechny:

S
C

-3
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61
1/

6
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních lis-
tech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem dubnovým 
oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody 
v kruhu nejbližších.

Jaroslav Zatloukal 91 let
Miroslav Opon 91 let
Slaviš Míček 91 let
Ludmila Kostruhová 91 let
Vladimír Knop 91 let
Miroslav Kapeluch 91 let
Vlasta Šebková 90 let
Jiřina Pavlíková 90 let
Marie Jonášová 90 let
Jarmila Vašková 85 let
František Pělucha 85 let
Emília Kubaschková 85 let
Božena Kovaříková 85 let
Karel Kasza 85 let

Maria Chlopčíková 85 let
Mária Cehláriková 85 let
Václav Žolnerčík 80 let
Jarmila Zanewczyková 80 let
Olga Tröstrová 80 let
Maria Timcová 80 let
Stanislav Sup 80 let
František Skoček 80 let
Jan Pobořil 80 let
Anděla Lukačovičová 80 let
Oldřich Larysz 80 let
Zdeňka Krčová 80 let
Olga Čajková 80 let

INZERCE

Cílem kurzu Univerzity třetího 
věku je poskytnout seniorům 
v důchodovém věku možnost, 
aby se kvalifi kovaně a na uni-
verzitní úrovni mohli sezna-
movat s nejnovějšími poznat-
ky v oblasti požární ochrany 
a bezpečnosti. Součástí kurzu 
jsou exkurze a praktické ukáz-
ky práce v laboratořích. 
Posluchačem Univerzity tře-
tího věku se může stát kaž-
dý občan, který dosáhl dů-
chodového věku pětapadesáti 
let. Podmínkou pro přijetí je 
ukončené středoškolské vzdě-
lání s maturitou. Přednáškové 
cykly jsou koncipovány na dva 

roky (čtyři semestry) a kona-
jí se jednou za dva týdny v bu-
dově Fakulty bezpečnostního 
inženýrství VŠB-TU v Ostravě-
-Výškovicích na Lumírově uli-
ci 13. 
Termín pro podání přihlášek je 
do konce září 2012. Přihlášky 
je možné si vyzvednout přímo 
na studijním oddělení nebo na 
níže uvedených internetových 
stránkách. Roční zápisné činí 
sedm set korun. 
Bližší informace lze získat na 
adrese htt p://www.fb i.vsb.cz/
U3V/ nebo přímo na studijním 
oddělení u p. Deingruberové 
(tel.: 597 322 824). (d)

Univerzita třetího věku
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava nabízí v rám-
ci studia Univerzity třetího věku kurz zaměřený na získání nejno-
vějších poznatků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti.

ZLATÁ SVATBA manželů Vítkových

Paní Anna se narodila v červ-
nu 1943 ve Slezské Ostravě, 
vyučila se dámskou krejčovou 
a po vyučení pracovala v Mí-
roděvu. Po mateřské dovole-
né nastoupila do pracovního 
poměru v Nové huti, kde byla 
zaměstnána až do roku 1997, 
kdy odešla do důchodu. K je-
jím zálibám patří sledování te-
levize, vaření a pečení.
Pan Oldřich se narodil v led-
nu 1940 v Ostravě-Zábřehu. 
Po vyučení nastoupil do Nové 
huti Ostrava, kde pracoval 
jako elektronavíječ, a v roce 
2000 odešel do starobního dů-
chodu. Při zaměstnání vystu-

doval střední průmyslovou 
školu. K zálibám pana Oldři-
cha patří sportovní aktivity. 
Své „ano" si řekli 7. dub-
na 1962 na radnici ve Slezské 
Ostravě. Manželé vychova-
li dva syny Rostislava a Radi-
ma. Radují se z vnuků Rosti-
slava, Ondřeje, Jana, Vojtěcha 
a vnuček - dvojčat Michaely 
a Daniely.
Padesát let společného života 
oslavili v pátek 6. dubna zla-
tou svatbou na radnici ÚMOb 
Ostrava-Jih, jejich oddávají-
cím byl místostarosta Pavel 
Planka a ceremoniářkou Šárka 
Zubková. Foto: Petr Grimm

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

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

SC-320248/3

V březnu se dožil významného životního jubilea devadesáti let pan Jo-
sef Janečka (uprostřed). Občan Výškovic byl mezi nuceně nasazenými 
za druhé světové války. Na snímku vlevo je Vlastimil Štefek, který se 
letos dožívá rovněž devadesáti let. Oslavenci přišli poblahopřát mís-
tostarosta Radim Lauko (vpravo) a zastupitelé obvodu Dušan Tešnar 
a Miroslav Rojíček (vzadu zleva).

Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pětašedesát nebo dokonce sedm-
desát let společného manželského života? Pokud vás čeká zla-
tá, diamantová či kamenná svatba, je třeba si zamluvit termín 
v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih, a to u p. Šárky Zubkové (bu-
dova A, 2. patro, č. dveří 201, tel.: 599 430 410, e-mail: sarka.
zubkova@ovajih.cz) i několik měsíců předem. 
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SC-311662/5

Úrok 2,5 % p. a. je platný pro zůstatky do 500 000 Kč.

2,5 % p. a.

Obyčejný ztrácí 
časem hodnotu.

 

Spořicí účet PRIMA 
ho udělá každý rok 
cennější.
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka 
tel.: 955 959 907
e-mail: ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz 
www.splatkomat.cz

Ofi ciální partner Petry Kvitové.

7002_UCB_Ostrava_Hrabuvka_Inzerce_PRIMA_SPORENI_92x130_V01.indd   1 4/16/12   12:10 PM

SC
-3

11
84

4/
8

SC-311918/3


