
Školáci rozdávali řidičům smajlíky
Nová pobočka KMO ve Výškovicích
Mezi seniory zavítali vzácní hosté
Tržiště rozšířila prodejní plochu
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Vedení obvodu 
přivítalo prvňáčky
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Do několika škol hned prv-
ní den zavítali starosta a mís-
tostarostové obvodu, kteří prv-
ňáčkům předali dárky. Starosta 
Karel Sibinský si nenechal ujít 
zahájení školního roku na ZŠ 
Provaznická v Hrabůvce. Spo-
lečně s ředitelkou školy Libu-
ší Přikrylovou navštívil první 
třídy a novým žákům předal 
malý dárek. Jeho další návště-
va směřovala na zábřežskou 
ZŠ Kosmonautů 15, kde se od 
9 hodin v doprovodu ředitele 
Marka Pabjana zúčastnil hro-
madného slavnostního vítání 
prvňáčků (snímek vpravo). Ka-
ždý z nich dostal šerpu, pamět-
ní list a od starosty plyšovou 

hračku. Vedoucí oddělení škol-
ství a kultury ÚMOb Ostrava-
-Jih Sylva Sládečková se poté 
setkala s pedagogy školy a od-
povídala na jejich dotazy. 
Netradiční společné zaháje-
ní školního roku si na 10 ho-
din připravila ZŠ F. Formana 
na Dubině a česko-anglická ZŠ 
a MŠ Hello, které sídlí v jed-
nom objektu. První školní den 
zpestřilo vystoupení populár-
ní třinecké kapely Charlie Strai-
ght (snímek vlevo). „Je dobře, 
že státní a soukromá škola mo-
hou vedle sebe nejen působit, 
ale dokáží připravit i perfektní 
společný program,“ uvedla Ivo-
na Klímová, ředitelka ZŠ F. For-
mana. Také zde žáky pozdravil 
starosta Sibinský společně s ná-
městkem ostravského primáto-
ra Martinem Štěpánkem.
Zajímavé zahájení proběhlo 
také na ZŠ Chrjukinova v Zá-
břehu, kde studentky Ostrav-
ské univerzity předváděly dě-
tem chemickou show. Jednalo 
se o jednoduché, bezpečné, ale 
přesto velmi atraktivní pokusy 
z dostupných surovin. Student-
ky vykouzlily z popela a cuk-
ru rostoucí hmotu, předved-
ly tančící rozinky, bezbarvou 
vodu proměňovaly v barevnou 

a opět bezbarvou, ze dvou te-
kutin vyrobily tuhou svíčku, 
která hořela. Nejvíce se dětem 
líbilo barvení hořícího plame-
ne na závěr celé show. „Bylo to 
zcela netradiční zahájení škol-
ního roku, které děti motivu-
je ke studiu přírodovědných 
předmětů,“ pochvalovala si ře-
ditelka školy Jana Mikošková.
Místostarosta Radim Miklas 
první školní den navštívil ZŠ 
Klegova, ale zejména se zajímal 
o situaci na ZŠ Horymírova, 
kam přišla řada nových žáků 
a nejen prvňáků. Letos na pod-
zim se totiž poprvé neotevřely 
brány ZŠ V Zálomu, která byla 
k 31. červenci 2012 zrušena. Její 
žáci v drtivé většině přestou-
pili právě na ZŠ Horymírova, 
dále na základní školy Jugo-
slávská, Kosmonautů 15, Mitu-
šova 16 a Klegova, v několika 
případech se podařilo přesu-

nout i kompletní třídy. Ředitel-
ka ZŠ Horymírova Marie Lu-
kovská uvedla, že i když mají 
více žáků, organizaci zvládají 
bez potíží. Pro větší bezpečnost 
dětí mířících do ZŠ Horymíro-
va byl od začátku září spuštěn 
provoz nové světelné signali-
zace na přechodu pro chodce 
v ulici U Hrůbků.
Místostarosta Pavel Planka na-
vštívil ZŠ A. Kučery v Hrabův-
ce, místostarosta Radim Lauko 
pak výškovickou ZŠ Srbská 
a také ZŠ MUDr. Lukášové.
Během letních prázdnin se 
v budovách škol usilovně pra-
covalo, největší investice pro-
běhly v základních školách 
Krestova, Mitušova 16, Klego-
va a MUDr. Lukášové, všechny 
čtyři školy procházejí celkovou 
revitalizací zahrnující zejména 
výměnu oken a zateplení objek-
tů.  Text a foto: Michael Kutt y

Do škol nastoupilo bezmála tisíc prvňáčků
Bezmála tisícovka prvňáčků nastoupila v pondělí 3. září do zá-
kladních škol v městském obvodu Ostrava-Jih. Devatenáct škol 
v nejlidnatějším ostravském obvodu otevřelo dohromady třia-
čtyřicet prvních tříd. 

www.triumphoptical.cz

počítačové měření zraku*

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*
* pouze provozovny v Ostravě

OPTIKA TRIUMPHOPTIKA TRIUMPH

až 50 % 25 %+

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 pro ZÁŘÍ, ŘÍJEN

POZOR, tyto slevy lze sčítat! Na dámské, pánské
a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

Na multifokální brýlové
čočky MAR

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ 
Tyto slevy nelze sčítat s jinými slevami a výhodami.

včetně samozabarvovacích
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Nejbarevnější škola v republice

…Na malé zahradní slavnosti vystoupili ředitel školy 
Jaroslav Prokop, starosta obvodu Karel Sibinský, poslan-
kyně PS PČR Jaroslava Wenigerová a další hosté. O kul-
turní program se postarala ostravská cimbálová muzika 
Lipka...
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Senioři soutěžili na VinoHraní

…Senioři si vyzkoušeli hod míčkem na cíl, kuželky nebo 
šipky, do soutěží se zapojili také starosta obvodu Karel 
Sibinský a místostarosta Radim Miklas.…

14

Vinobraní ani letos nezklamalo

…Příjemnou atmosféru k popíjení burčáku zaručila 
cimbálová muzika Tolar s folklórním souborem Ševčík. 
Návštěvníky potěšila i bluegrassová legenda Robert 
Křesťan s Druhou trávou…
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Krátce
  Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí 
31. prosince 2012 bude Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih z technických důvo-
dů uzavřen.

  Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje, že po-
radenská služba k otázkám bydlení se 
koná ve čtvrtek 11. října v 16 hodin v kul-
turním středisku K-TRIO v Hrabůvce.

  Nadační večer boje s rakovinou prsu
Ve čtvrtek 27. září se od 19 hodin v Ko-
morním klubu na Velfl íkově ulici 8 v Hra-
bůvce uskuteční Nadační večer boje s ra-
kovinou prsu. V rámci něj proběhne křest 
kalendáře, který následně půjde do pro-
deje a výtěžek z něj poputuje na prevenci 
léčby rakoviny prsu ve Fakultní nemocni-

ci v Ostravě. V programu je také verni-
sáž výstavy fotek, které budou součástí 
kalendáře. Tento projekt vzniknul pro-
to, aby informoval ženy o možnostech 
prevence a léčby rakoviny prsu. Vstup-
né je padesát korun. Více informací je na  
www.facebook.com/vecerzenam.

  Házenkáři hledají chlapce i děvčata
Házenkářská přípravka při TJ Sokol Hra-
bůvka zve do svých řad žáky a žákyně 
základních škol ročníků narození 2002 
a mladší. Dostavit se mohou každé úterý 
a čtvrtek od 15 do 16.30 hodin na trénin-
ky, které se konají ve sportovním areálu 
na Plavecké ulici v Hrabůvce, v zimních 
měsících pak ve Sportcentru Dubina. Bliž-
ší informace podají p. Bártová (tel.: 737 
807 034) a p. Králová (tel.: 605 502 614, 777 
733 949).

  Nabídka levného stravování
Školní jídelna ZŠ Provaznická v Hrabův-
ce nabízí od 1. září možnost zakoupení 
obědů pro soukromé osoby, a to jak do 
jídlonosičů, tak stravování přímo v jídel-
ně po celý školní rok. Cena jednoho obě-
da je 65 korun, menu se skládá z polév-
ky, hlavního jídla, nápoje, ovoce, jogurtu 
aj. Obědy jsou velmi chutné a vyváže-
né. Do jídlonosičů se obědy vydávají od 
11.30 (po domluvě) do 14 hodin. Připra-
vována je i strava pro bezlepkovou dietu. 
Zájemci se mohou informovat na tel. čís-
lech 596 789 730 (školní jídelna), 733 701 
621 (ved. jídelny p. Blahutová) a 596 789 
850, 736 609 032 (škola). Aktuální jídelní-
ček vždy na následující týden je možné 
najít na webových stránkách www.zspro-
vaznicka.cz.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

po necelém měsíci 
jsme pro vás opět při-
pravili nové číslo ob-
vodního zpravodaje, 
ve kterém si každý jis-
tě najde to své. S kon-
čícím létem se děti 
vrátily zpět do škol-

ních lavic, reportáž o tom, jak vypadal prv-
ní den nového školního roku, zejména v prv-
ních třídách, najdete na vedlejší stránce.
S tím souvisí i tradiční zářĳ ová dopravně-
-bezpečnostní akce, do které se společně s po-
licisty zapojili právě školáci. Více si přečte-
te na straně pět. Potěšitelná zpráva je, že 
v prostorách po bývalé ZŠ V Zálomu našlo 
útočiště zábřežské Středisko volného času, 
které zde zřídilo jednu ze svých poboček. To-
též platí v případě Knihovny města Ostra-
vy, která se ve Výškovicích přestěhovala do 
nových prostor. Na straně sedm blíže před-
stavujeme novinku, se kterou slaví úspěch 
kino Luna, jedná se o přímý přenos operních 
představení. Strana jedenáct pro změnu na-
bízí komplexní informace o provozu tržiště 
na náměstí SNP v Zábřehu.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na dvě za-
jímavé akce. Ve dnech 27. a 28. září jsou to 
tradiční Svatováclavské slavnosti piva na 
zámku Zábřeh a o měsíc později pak náš ob-
vod ve spolupráci s DK Akord připravil akci 
nazvanou Strašidelné ohně. Přeji vám pří-
jemné čtení a připomínám, že 12. a 13. října 
proběhnou krajské a senátní volby. Věřím, že 
většina z vás splní svou občanskou povin-
nost. Mgr. Karel Sibinský, starosta



Telekomunikační společnost PODA působí na 
trhu již 16 let a za tu dobu si vybudovala po-
zici nejsilnějšího regionálního poskytovatele na 
severní Moravě. Řediteli Ing. Martinu Šigutovi 
jsme položili několik otázek týkajících se služeb 
společnosti PODA.

Předseda rady Českého telekomunikačního 
ústavu Pavel Dvořák nedávno řekl, že s mobilní-
mi operátory se dá smlouvat o cenách. Jak je to 
u poskytovatelů internetu a televize? Také se dá 
cena usmlouvat?

PODA má stálé ceny, u nás se nesmlouvá. Při-
pouštím ale, že jinde se tak děje. Nicméně naše 
ceny jsou na takové úrovni, že ani není důvod 
smlouvat. Pro naše zákazníky je jistě velmi pří-
jemné, že bez jakéhokoliv zdražení brouzdají po 
internetu stále vyšší rychlostí, sledují stále více te-
levizních programů a v rámci pevné telefonní linky 
volají levněji. 

O jaké programové nabídky mají zákazníci nej-
větší zájem?

Největší zájem je o balíčky spojující internet 
a TV.  Již za 390 Kč si pořídíte 30 Mbps internet 
a 40 TV programů. V současné době přitom stoupá 
zájem klientů o balíčky s prémiovými TV progra-
my. Lidé si už dokázali spočítat jejich ekonomic-
kou výhodnost. Vždyť za cenu jedné vstupenky 
do kina lze získat na celý měsíc navíc 4 prémiové 
programy, ze kterých si vybere každý člen rodiny. 
Letos jsme prémiové programy rozšířili o fi lmový 

AXN a dětský JimJam. Tahákem balíčků je kromě 
nesdíleného připojení k Internetu a bohaté progra-
mové nabídky také funkce naší chytré televize.

Chytrá televize?
S chytrou televizí si můžete uložit více televiz-

ních pořadů vysílaných v jednom čase najednou. 
Sledovaný pořad můžete kdykoliv pozastavit nebo 
přetočit na jeho začátek. Už nikdy tak nepřijdete 
o svůj oblíbený program nebo nejnapínavější část 
právě sledovaného fi lmu.

Neruší lidé v dnešní nelehké ekonomické situa-
ci připojení k internetu?

Ne, připojení k internetu je dnes běžným standar-
dem ve většině domácností. Již se neobejdete bez 
e-mailové korespondence. Díky internetu si můžete 
najít práci, využívat možnosti elektronického ban-
kovnictví, anebo s výraznou slevou nakoupit vše 
potřebné od potravin až po spotřební zboží. Internet 
je ideální způsob, jak získat veškeré potřebné infor-
mace a nové poznatky v pohodlí domova.    (PR)

„S námi o cenách smlouvat nemusíte,“

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

říká Ing. Martin Šigut, ředitel společnosti PODA a. s.
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Prezident České republiky vyhlásil Roz-
hodnutím č. 224/2012 Sb. volby do zastu-
pitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
a stanovil dny jejich konání na pátek 12. říj-
na 2012 a sobotu 13. října 2012. 
Právo volit do zastupitelstva kraje má stát-
ní občan ČR, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci, která ná-
leží do územního obvodu kraje. Voličem 
pro volby do Senátu Parlamentu ČR je stát-
ní občan ČR, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole voleb do Senátu může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání druhého 

kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Hla-
sování bude umožněno voliči po prokázá-
ní totožnosti a státního občanství ČR plat-
ným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem ČR. Pokud nebude moci 
volič volit ve svém volebním okrsku, může 
požádat o vydání voličského průkazu 
obecní úřad, u kterého je zapsán ve stálém 
seznamu voličů. Zda je ve stálém sezna-
mu voličů zapsán, lze ověřit na ohlašovně 
ÚMOb Ostrava-Jih. Žádáme voliče, aby si 
včas překontrolovali platnost svých osob-
ních dokladů. Hlasovací lístky obdrží vo-
liči nejpozději tři dny před dnem voleb do 
své domovní schránky současně s informa-

cí o způsobu hlasování ve volbách a infor-
mací o jejich volebním místě.  Upozorňu-
jeme voliče, aby si zkontrolovali, zda mají 
svou domovní schránku řádně označenou. 
Starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
Mgr. Karel Sibinský bude informovat voli-
če oznámením o době a místu konání vo-
leb, které bude zveřejněno na všech 26 vo-
lebních místech městského obvodu, na 
úřední desce úřadu a na webových strán-
kách úřadu www.ovajih.cz. V městském 
obvodu Ostrava-Jih je ve stálém seznamu 
voličů zapsáno cca 90 500 voličů, kteří volí 
v 96 volebních okrscích. 
Odbor vnitřních věcí ÚMOb Ostrava-Jih

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky volebního obvodu č. 71 
pro Ostrava-město, městský obvod Ostrava-Jih, Proskovice a Polanka nad Odrou

Zcela novou multižánrovou akci s názvem Stra-
šidelné ohně připravuje na poslední říjnovou 
sobotu Dům kultury Akord. Období Hallowee-
nu a dušiček bude kulturně zpestřené boha-
tým programem pro všechny věkové kategorie. 
V odpoledních hodinách mohou rodiny s dět-
mi absolvovat strašidelnou stezku Bělským le-
sem. Nástupní místo bude ve 14 hodin na Dubi-
ně v parčíku u obchodního centra Lidl. Zhruba 
od půl páté pak DK Akord ovládnou ohně a oh-
ňová show. Zaplápolají v pohádce O Nebojsovi, 
v divadelním představení Cirkusu trochu jinak, 
v rukou kejklířů a tanečnic. V Klubu Akord se 
budou průběžně promítat strašidelné pohádky 
a fi lmy. Večerní program slibuje hororovou par-
ty v Klubu pro otrlé povahy. Aktuality ke stra-
šidelné akci, která bude v sobotu 27. října pro 
návštěvníky zdarma, jsou na www.dk-akord.cz. 

Před Akordem se rozhoří ohně 

Už v první polovině října by se měl ve-
řejnosti otevřít nově zrekonstruova-
ný podchod u nákupního centra Venu-
še v Hrabůvce. Práce na jeho dokončení 
jsou ve fi nále a momentálně probíha-
jí poslední úpravy. Podchod bude prů-
chodnější s kvalitním osvětlením a bez-
pečnostním kamerovým systémem. 
Před pár dny navíc začala rekonstruk-
ce podchodu na Výškovické ulici na-
proti nákupního centra Odra, hotovo by 
mělo být v lednu 2013, záležet bude na 
počasí. Projektová dokumentace je zpra-
cována také na rekonstrukci podchodu 
u Savarinu na ulici Dr. Martínka v Hra-
bůvce. Zde by měly začít práce během 
příštího roku.  (kut)

Podchod bude otevřen
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Pořádala ji místní organizace 
ČSSD Výškovice II a konala se 
v součinnosti Policie ČR, BESIP 
a Magistrátu města Ostravy. 
Akce na Horní ulici v Hrabůvce 
a ve Výškovicích na stejnojmen-
né ulici se zúčastnili žácí ze ZŠ 
Provaznická a ZŠ Šeříková. „Ři-
diči, kteří jeli podle předpisů, 
dostali od školáků úsměvné-
ho smajlíka, na méně ukázněné 
čekal zamračený smajlík a od 
policistů pokuta,“ uvedl Ivo 
Hařovský, místopředseda do-
pravní komise Rady MO Ost-

rava-Jih. Na obou místech do-
hlížel na chování řidičů krajský 
koordinátor BESIP pro Morav-
skoslezský kraj Pavel Rakus. 
„Podobné akce v různých ob-
měnách provádíme po celém 
kraji, a to nejen na začátku škol-
ního roku. Vždy záleží na ak-
tivitě příslušné obce,“ uvedl 
Rakus. „Podobných akcí není 
nikdy dost, proto podobné akti-
vity jen vítáme,“ doplnil staros-
ta obvodu Karel Sibinský, který 
se byl na obou místech osobně 
podívat.  (kut)

Školáci rozdávali 
řidičům smajlíky
První zářijovou středu proběhla na dvou místech městského 
obvodu Ostrava-Jih dopravně-bezpečnostní akce zaměřená ze-
jména na dodržování povolené rychlosti. 

POLIKLINIKA 
HRABŮVKA s.r.o.

Dentální hygiena je velmi důležitou 
součástí preventivní stomatologie. 
Jde o profesionální čištění zubů dentální 
hygienistkou a tím lze předejít celé řadě 
komplikací, tj. zánětu dásní, krvácení 
dásní, zubnímu kazu, zubnímu kame-
nu ...  jak u dětí, tak u dospělých osob. 

před zákrokem po zákroku

nííí í
ěě 

V naší praxi klademe velký důraz na dentální hygienu. Je to 
základ celé další zubní péče. Jen dobře vyčištěné zuby bez 
zubního plaku se nekazí, a proto není třeba podstupovat 
bolestivé, fi nančně i časově náročné zákroky. 

OBJEDNEJTE SEBE I SVÉ DĚTI NA TELEFONU:
Stomatologická recepce: 595 703 325
Dentální hygienistka:  595 703 246
E-mail: recepce.zub@pho.cz , 
hygienistka.zub@pho.cz 

DENTÁLNÍ HYGIENA  - PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
Řádná preventivní péče o chrup předchází 

zubnímu kazu, zánětu dásní, parodontitidě

www.pho.cz

10% SLEVA 

NA PRVNÍ VYŠETŘENÍ

�

�

Na prováděné 
služby je možné 

uplatnit pouze jeden 
slevový kupón. Poskytnuté slevy 

se nesčítají, v  případě poskytnutí jiné 
slevy je možno uplatnit pouze jednu slevu.

Středisko volného času (SVČ) 
Ostrava Zábřeh otevírá v říjnu 
novou pobočku Zálom v pro-
storách bývalé ZŠ V Zálomu. 
Připravena je pestrá nabídka 
akcí a kroužků. 
„Pro nejmenší jsou to pohybo-
vé, taneční, jazykové i tvořivé 
kroužky za doprovodu mami-
nek, ale také bez nich. Pro tvoři-
vé děti i dospělé jsme připravi-
li kroužky keramiky a výtvarné 
ateliéry. Pro sportovce krouž-
ky fl orbalu, sálového fotbalu, 
taichi a baby aerobiku,“ uved-
la Jana Kleková ze SVČ Zábřeh.
Také nabídka tanečních krouž-
ků je velká, zájemci se mo-
hou přihlásit na břišní, africké 
nebo moderní tance. „Ve spo-
lupráci s dvojnásobnými mis-
try ČR a čtyřnásobnými mistry 
ČR družstev v latinskoameric-
kých tancích otevřeme v nové 
pobočce taneční kroužky Baby 

Club Latino a Latino Junior pro 
začínající tanečníky a pro do-
spělé Taneční kurzy pro part-
nerské páry,“ řekla Kleková. 
Pro milovníky zvířat jsou při-
praveny kroužky Mazlíček – 
výuka poslušnosti psů a Máme 
rádi zvířata.
Od úterý do čtvrtka od 14 do 17 
hodin bude probíhat klub Baví-
nek, kde budou pro -náctileté 
připraveny pohybové, tvořivé, 
hravé aktivity. V rámci tohoto 
bezplatného klubu bude v po-
bočce Zálom pokračovat krou-
žek Chráněné Poodří, který pů-
sobil už na ZŠ V Zálomu.
„Nezapomněli jsme ani na se-
niory. Nejen dopoledne pro ně 
chystáme různorodé aktivi-
ty v rámci klubu Aktivní seni-
or – Zálomák. Věříme, že naše 
nabídka uspokojí celou rodinu 
a každý si najde svůj kroužek,“ 
dodala Kleková.  (kut)

Městský obvod Ostrava-Jih, 
oddělení školství a kultury, 
připravuje vyhodnocení a oce-
nění úspěchů občanů, dětí 
i mládeže 
v zájmo-
vých aktivitách a činnostech, 
a to v kategoriích úspěchy dětí 
a mládeže v zájmových ak-
tivitách a sportu a pracovní-
ci s dětmi a mládeží. Písemné 
návrhy na ocenění zasílejte do 
5. října 2012 na adresu ÚMOb 
Ostrava-Jih, oddělení školství 

a kultury, Horní 3, 700 30 Ost-
rava-Hrabůvka nebo na e-mail 
jarmila.olsovska@ovajih.cz. 
Návrh musí obsahovat jmé-

no a pří-
j m e n í 

navrhované osoby, její bydliš-
tě, rozsah její činnosti a důvo-
dy podání návrhu. Formulář 
je k dispozici na www.ovajih.
cz Z návrhů budou vybráni 
nejúspěšnější, kterým v závě-
ru roku předá ocenění starosta 
obvodu Karel Sibinský. 

Ocenění MO Ostrava-Jih

Pestrá nabídka pobočky SVČ

Krátce
  Zahrádkáři zakončí sezónu
Sdružení zahrádkářů obce Sta-
rá Bělá pořádá v pátek 19. říj-
na od 16 hodin tradiční setká-
ní na závěr sezony. Jmenuje se 
Ukončení léta a uskuteční se 

v klubovně zahrádkářů u kos-
tela. Účastníci si popovídají 
o svých zahrádkářských zku-
šenostech, zazpívají si při har-
monice a bude pro ně přípra-
ven výborný guláš.
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Krátce
  Mateřské centrum Smíšek 

slaví pět let
Už pět let působí v obvodu 
občanské sdružení Mateřské 
centrum Smíšek. Ve svých 
dvou hernách (Hrabová a Du-
bina) provozuje cvičení pro 
děti od dvou měsíců do čtyř 
let. Nabízí také jednorázové 
akce, které letos spolufi nan-
cuje ÚMOb Ostrava-Jih. Za-
čátkem června proběhl Dět-
ský den ve Staré Bělé, který 
byl plný her a soutěží. Letošní 
ročník se nesl v duchu pohád-
kových postaviček Křemílka 
a Vochomůrky, děti dováděly 
s klaunicí Chechtalínou, ne-
chyběla jízda na koních, kte-
rou malí „smíšci“ zvládli na 
jedničku. Podrobné informa-
ce o aktivitách sdružení jsou 
na webových stránkách www.
mcsmisek.cz.

  Den otevřených dveří
Domov Čujkovova v Ostravě-
-Zábřehu v rámci Týdne so-
ciálních služeb vyhlášeného 

Asociací poskytovatelů soci-
álních služeb a Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR po-
řádá 9. října od 9 do 17 hodin 
den otevřených dveří. 

  Poděkování
Účastníci sedmidenního edu-
kačního pobytu nedoslýcha-
vých ze Základní organiza-
ce nedoslýchavých v Ostravě, 
který se konal ve druhé po-
lovině června na Horní Beč-
vě, děkují ÚMOb Ostrava-Jih 
za poskytnutí fi nančních pro-
středků na částečnou úhradu 
nákladů na dopravu autobu-
sem a ubytování. Šlo o starší 
občany a seniory se sluchovou 
nedostatečností, kteří ocenili 
prohloubení nácviku odezírá-
ní a dorozumívání, rozšíření 
znalostí a potřebných doved-
ností ve věcech výběru vhod-
ného druhu sluchadla a péče 
o ně. 
Ing. Terezie Jachová, ZO ne-

doslýchavých Karla Pokor-
ného 1299/31, Ostrava 8

SC-320599/4

INZERCE

Do větších a nových prostor budovy býva-
lé ZŠ na ulici 29. dubna 33 se přestěhovala 
výškovická pobočka Knihovny města Ost-
ravy (KMO). 
Slavnostní otevření proběhlo za účasti zá-
stupců vedení Statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a KMO. 
Slavnostní zahájení zpestřili samotní čte-
náři z řad dětí. Ty utvořily živý řetěz, kte-
rý pomohl symbolicky přestěhovat po-
slední knihy ze staré budovy knihovny do 
nové. „Jsem moc rád, že knihovna v této 
části obvodu zůstala zachována. Nové pro-
story jsou velmi dobře vyřešeny, v přízemí 
i v patře je dostatek místa a pěkný je také 
koutek pro děti. Vše je dokonale přehledné, 

mám opravdu velkou radost, že zde vznik-
lo něco smysluplného,“ uvedl starosta Ka-
rel Sibinský. Zavíracím dnem v pobočce je 
středa, v ostatní pracovní dny bude oddě-
lení pro dospělé a studovna otevřeno od 9 
do 18 a v sobotu od 8.30 do 12 hodin, oddě-

lení pro děti a mládež pak v pondělí a ve 
čtvrtek od 12 do 18, v úterý a v pátek od 10 
do 18 a v sobotu od 8.30 do 12 hodin.
Knihovna je bezbariérová, dopravní spoje-
ní je možné tramvajovými či autobusový-
mi linkami MHD 2, 6, 7, 31, 41 a 55 s vý-
stupními zastávkami 29. dubna nebo Nové 
Výškovice. Více informací o pobočce lze 
najít na webové adrese cms.kmo.cz/www/
cl-900/56-vyskovice/.
Knihovna města Ostravy má v městském 
obvodu Ostrava-Jih vedle nově otevře-
né výškovické ještě další tři pobočky. Sídlí 
v ulicích Dr. Martínka 4 (v kulturním stře-
disku K-TRIO), Gurťjevova 8 (v budově 
střediska volného času) a Závodní 47.
 Text a foto: Michael Kutt y

Pobočka KMO ve Výškovicích je v nových prostorách

Další využití budov bývalých ZŠ
V posledních pěti letech byly 
v obvodu Ostrava-Jih zrušeny 
dvě základní školy – ZŠ Mjr. 
Nováka a letos v létě pak ZŠ 
V Zálomu. Budovy obou bý-

valých škol jsou nadále vyu-
žity ke vzdělávacím a volno-
časovým aktivitám, jak bylo 
předem deklarováno.
V budově bývalé ZŠ Mjr. No-
váka sídlí soukromé gymná-

zium Ostrava EDUCAnet, 
Vyšší odborná škola SOKRA-
TES a pobočka mateřské školy 
 SOKRATES. V objektu bývalé 
ZŠ V Zálomu zřídilo svou po-
bočku Středisko volného času 

Ostrava-Zábřeh (více píšeme 
na jiném místě listu), do části 
budovy byl přemístěn archiv 
ÚMOb Ostrava-Jih a využití 
zbývající části prostor je v jed-
nání.  (kut)
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Krátce
  Poradna při péči o svého 

blízkého
Charita Ostrava v rámci akti-
vit Charitní hospicové porad-
ny a Mobilního hospice nabízí 
možnost seznámit se s tím, jak 
pečovat o nemocného v domá-
cím prostředí. Na společném 
setkání se zájemci dozvědí, 
jak zvládnout péči o méně po-
hyblivého nebo nepohyblivé-
ho člověka, podávání stravy, 
tekutin a léků, jak na osobní 

hygienu, polohování,  preven-
ci proleženin a další. Setkání 
se konají každý první čtvrtek 
v měsíci od 14.30 hodin v Hos-
pici sv. Lukáše (zasedací míst-
nost ve 2. patře) na Charvátské 
ulici 8 ve Výškovicích. V pří-
padě zájmu budou stanoveny 
další termíny. Přihlásit se lze 
u Bc. Jany Pasekové, DiS., tel. 
599 508 533 a 731 534 002 nebo 
elektronicky: cho.hospicova.
poradna@caritas.cz.

SC-320951/21

V nejlidnatějším ostravském obvodu se úspěšně zabydluje anglicko-
-česká školka Watt senglish Ostrava, která sídlí v prostorách bývalé 
základní školy na ulici 29. dubna ve Výškovicích. Mezi předškoláky 
nedávno zavítali vzácní hosté v čele se starostou obvodu Karlem Si-
binským, místostarosty Radimem Miklasem a Radimem Laukem, ne-
chyběl ani patron školky - populární herec, zpěvák a moderátor Josef 
Laufer. Watt senglish Ostrava nabízí vedle klasického předškolního 
vzdělávání také kurzy s rodilými pedagogy pro děti od 2 do 15 let. Po-
drobnější informace jsou k dispozici na stránkách www.skolkaostrava.
cz a www.watt senglish.com.  Text a foto: Michael Kutt y

Nová školka Wattsenglish Ostrava

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

Satelitní přenosy jsou jedineč-
nou kombinací špičkového 
operního umění v nejlepším 
provedení s dokonalým fi lmo-
vým řemeslem. „Diváci přeno-
sů si v kině mohou vychutnávat 
úžasné detailní záběry, které za-
jišťuje hned několik kamer. Bě-
hem přenosu se tak dostanou 
podstatně blíže k dění na jevišti 
než zaznamená oko diváka se-
dícího přímo v opeře i na těch 
nejlepších a nejdražších mís-
tech. Před každým přenosem 
navíc obdrží návštěvník na při-
vítanou welcome drink,“ uved-
la vedoucí kina Jana Dulíková 
s tím, že průměrná návštěvnost 
na jednom operním představe-
ní se pohybuje okolo sto pade-
sáti diváků.
Bez překonávání vzdálenos-
tí a bez letenky se návštěvníci 
dosud mohli nechat „přenést“ 
do vyprodaných operních sálů 
zvučných jmen jako např. TEA-
TRO ALLA SCALA (Milano), 
GRAN TEATRE DEL LICEU 
(Barcelona), TEATRO REAL 
(Madrid), OPERA NATIONAL 
DE PARIS, WIENER STAATSO-
PER (Vídeň), BAYERISCHE 

STAATSOPER (Mnichov). La-
hůdkou byl také přenos ope-
ry z otevřené scény TEATRO 
ANTICO DI TAORMINA (Sicí-
lie). Při návštěvách se milovníci 
opery mohli těšit ze skvostných 
výkonů absolutní světové špič-
ky a nejzářivějších hvězd oper-
ního nebe. Jména jako Anna 
Netrebko, Elina Garanča, Plá-
cido Domingo, Roberto Alagna, 
Jonas Kaufmann, Karita Matt i-
la, Ramon Vargas jsou nespor-
nou zárukou nezapomenutel-
ných zážitků, které bylo možno 
si vychutnat. 
Už ve čtvrtek 4. října v 19 hodin 
proběhne historicky první čes-
ký přímý přenos z Divadla Járy 
Cimrmana, diváci se mohou tě-
šit na slavnostní představení 
hry České nebe. Bližší informa-
ce o připravovaných přenosech 
a předprodeji vstupenek zájem-
ci najdou na stránkách www.
kzoj.cz nebo v tištěné progra-
mové nabídce kina. Tak jako 
v minulé sezóně se mohou po-
sluchači těšit na mimořádné hu-
dební přenosy, které jsou atrak-
tivní také pro svou jedinečnost 
v České republice.  (kut)

Návštěvníci Kina Luna mohou 
zamířit do hlediště světově 
proslulých operních domů 
Zábřežské Kino Luna v rámci alternativní sekce Vítejte ve světě 
opery už druhým rokem zve hudební příznivce na operní zážitek 
do významných, světově proslulých operních domů prostřednic-
tvím přímých přenosů. 

AUTODÍLY OSTRAVA-JIH s.r.o.AUTODÍLY OSTRAVA-JIH s.r.o.

Po předložení to
hoto kuponu 

bude poskytnutá SLEV
A 10 %.

Akce
 platí d

o 21
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Prodej náhradních dílů, autopříslušenství 
a doplňků na tuzemská a zahraníční 
motorová vozidla všech značek.
Otvírací doba: PO-PÁ 7.30-18.00  SO 8-12.00 
Sámova 9, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
Tel.: 596 716 127, 608 741 085
Email: hrabuvka@autodilyprogres.cz

www.autodily-ostrava-jih.cz
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Krátce
  Na území obvodu žije 109 326 obyvatel
Přesně 109 326 obyvatel mělo k 1. červen-
ci 2012 trvalé bydliště na území MO Ost-
rava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 3944 cizinci. 
Druhým nejlidnatějším ostravským obvo-
dem je Poruba (67 711), následují Morav-
ská Ostrava a Přívoz (40 138), Slezská Ost-
rava (21 278) a Mariánské Hory a Hulváky 
(12 549). Celkem měla metropole Morav-
skoslezského kraje k 1. červenci letošního 
roku 303 792 obyvatel, což je o více než je-
denáct tisíc méně než před třemi lety.

  Den architektury
Jedinečné procházky s architekty a teore-
tiky nabídne 2. ročník festivalu Den ar-
chitektury, který proběhne 29. a 30. září. 
I letos budou moci během posledního zá-
řĳ ového víkendu obyvatelé a návštěv-
níci více než třiceti českých a moravských 
měst objevovat architektonické zajíma-
vosti a neznámá zákoutí svých měst. Po 
loňské úspěšné celorepublikové premié-
ře, kterou navštívily více než tři tisícov-

ky lidí, expanduje Den architektury letos 
do dalších měst, kde celkem proběhne té-
měř šedesát akcí. Podrobný program včet-
ně ostravských akcí je na stránkách www.
denarchitektury.cz.

  Společně k pracovnímu uplatnění
Občanské sdružení Centrum pro zdravot-
ně postižené MS kraje realizuje od 1. červ-
na 2012 do 31. března 2014 projekt s ná-
zvem Společně k pracovnímu uplatnění. 
Je spolufi nancován Evropskou unií a ze 
státního rozpočtu ČR a jeho cílem je zvýšit 
zaměstnatelnost osob se zdravotním po-
stižením. Projekt je určen osobám se zdra-
votním postižením MS kraje, které splňují 
podmínku nezaměstnanosti déle než šest 
měsíců a jsou uznány invalidními v I. až 
III. stupni nebo jsou úřadem práce uzna-
né jako osoby se zdravotním znevýhod-
něním. Projektové aktivity nejsou určeny 
osobám s úplnou ztrátou zraku nebo slu-
chu a osobám se středně těžkým až hlu-
bokým mentálním postižením. Projekt 
nabízí účastníkům poradenský program, 

individuální psychologické poradenství, 
pracovní a bilanční diagnostiku, příspě-
vek na rekvalifi kaci, motivační aktivity, 
doprovodné aktivity (příspěvek na hlídá-
ní dětí, na dopravu apod.). V rámci pro-
jektu budou zaměstnavatelům, kteří vy-
tvoří nové pracovní místo pro účastníka 
projektu, poskytnuty příspěvky na mzdo-
vé náklady po dobu šesti měsíců. 

  Svatováclavský hudební festival
Letošní ročník Svatováclavského hudeb-
ního festivalu (SHF) zavítá i do městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. V úterý 2. října 
od 18 hodin vystoupí v zábřežském kos-
tele Ducha Svatého Festivalový komorní 
orchestr s programem nazvaným Hudba 
u dvora Bedřicha II. Velikého. SHF je jed-
nou z nejvýznamnějších kulturně-spole-
čenských akcí probíhajících v Moravsko-
slezském kraji a zároveň nejrozsáhlejším 
festivalem prezentující duchovní umě-
ní v České republice. Své koncerty a dal-
ší multižánrové projekty letos realizuje 
v devatenácti městech a obcích kraje. 

investièní spoleènost, a.s.

92x63_VEGA+CECHOMOR.indd   1 11.09.12   14:14
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SC-320305/23

P
Palkovského (Zábřeh, od r. 1934) – Edmund 
Palkovský, narozen v Brušperku, advokát, 
vlastenecký národní pracovník v Mor. Ost-
ravě; zakladatel zdejších českých středních 
škol
Paseky (Hrabůvka, od r. 1978) – podle sta-
rého místního názvu
P. Lumumby (Zábřeh, od r. 1961) – Patrice 
Emergy Lumumba, konžský politik a stát-
ník, vytvořil první vládu nezávislého Konga, 
za svou politickou činnost zavražděn
Pavlovova (Zábřeh, od r. 1950) – Jakov Fjo-
dorovič Pavlov, gardový četař, jeden z hrdi-
nů bitvy u Stalingradu
Petroncova (Zábřeh, od r. 1974) – František 
Petronec, místní občan, dělník, za ilegální 
činnost v odbojové organizaci KSČ zatčen 
ostravským gestapem v roce 1940, zemřel 
na následky věznění ve Flossenburgu
Petruškova (Zábřeh, od r. 1980) – Jan Pe-
truška, místní občan, za ilegální činnost 

v KSČ umučen v koncentračním táboře 
v Osvětimi
Písečná (Zábřeh, od r. 1934) – podle boha-
tých nálezišť písku v blízkosti ulice
Pjanovova (Zábřeh, od r. 1952) – Pjanov, če-
tař, příslušník 62. armády bojující u Stalin-
gradu v r. 1942; vyznamenal se při útoku na 
Mamajevovo návrší
Plavecká (Hrabůvka, asi od r. 1969) – podle 
polohy ulice u bazénu TJ Sokol Hrabůvka
Plzeňská (Hulváky, Nová Ves, Zábřeh, Hra-
bůvka, Stará Bělá, Nová Bělá, od r. 1992) – 
podle města Plzeň
Podhájí (Hrabůvka, Stará Bělá, od r. 1986) – 
podle polohy ulice na okraji sídliště v blíz-
kosti Bělského lesa
Pod Javory (Hrabůvka, od r. 1962) – podle 
polohy ulice
Poklidná (Výškovice, od r. 1987) – podle 
charakteru ulice
Politických vězňů (Zábřeh, od r. 1951) – na 
počest všech politických vězňů

Pospolitá (Zábřeh, před r. 1934) – podle 
charakteru ulice
Práce (Zábřeh, od r. 1934) – na počest tvo-
řivé lidské práce
Proskovická (Výškovice, Stará Bělá, od 
r. 1942) – podle směru ulice na obec Pros-
kovice
Prošinova (Zábřeh, od r. 1952) – vojín Pro-
šin, příslušník 87. střelecké divize 62. armá-
dy hájící Stalingrad, vyznamenal se v bojích 
o Stalingrad
Provaznická (Hrabůvka, od r. 1945) – po-
dle polohy ulice v blízkosti bývalé drátov-
ny Deichsel
Průjezdní (Hrabůvka, od r. 1978) – podle 
charakteru ulice
Průkopnická (Zábřeh, od r. 1961) – podle 
obecného názvu průkopník
Předškolní (Výškovice, od r. 1983) – podle 
polohy ulice v blízkosti budovy mateřské 
školy

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 240! Představí-
me úplně všechny, i ty s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí. 
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A je to tady! Ostravský Avion Shopping Park rozdá od 8. října do 31. pro-
since 2012 dárky v hodnotě více než 2 miliony korun! Dárek zde čeká na 
každého z vás, a to každý den! Stačí se zaregistrovat do nového klubu Avi-

on a sbírat body. Body se vám totiž 
načítají už ve chvíli, kdy vstoupíte 
do obchodního centra. Za každých 
50 nasbíraných bodů pak získáte 
okamžitě svou odměnu. „Připravili 
jsme si pro návštěvníky opravu lá-
kavé dárky a věřím, že je naše akce 
zaujme. Více prozradíme až při za-
čátku akce. Ale už teď mohu pro-
zradit, že mezi odměnami nebudou 
chybět například oblíbené dárko-
vé poukázky s platností půl roku, 
které lze využít v celém areálu 
obchodního centra,“ hlásí Kateřina 
Ježková, ředitelka Avion Shopping 
Parku Ostrava. Nasbírejte v Avio-

nu v rámci nového věrnostního programu body a získejte zdarma dárky pro 
sebe nebo své blízké. Vánoce se blíží…

Avion Shopping Park Ostrava je se svými více než 100 tisíci metry čtvereč-
ními prodejní plochy a více než 150 obchody největším centrem na severní 
Moravě a zároveň je největším centrem sportu v celé České republice! 
Nakupte vše pod jednou střechou, nakupujte v Avionu!

Každá návštěva v Avionu se vyplatí! 
Získejte zdarma dárky pro sebe nebo své blízké!
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

INZERCE

Známý spisovatel a také hudeb-
ník Martin Jarošek, který zlata-
vý mok ochutnal snad v desít-
kách zemí po celém světě, svým 
vyprávěním zaujal i pozvané 
hosty. Těmi byli starosta obvo-
du Karel Sibinský v doprovodu 
místopředsedů Senátu Parla-

mentu ČR Zdeňka Škromacha 
a Aleny Gajdůškové. Všichni 
tři v přátelské atmosféře bese-
dovali se seniory a odpovídali 
na jejich otázky. Každá senior-
ka dostala od starosty růži. Ani 
tentokrát nechyběla tombola 
a tradiční živá hudba. (kut)

Mezi seniory tentokrát 
zavítali vzácní hosté
Zářijový Senior klub v Klubu Akord se tentokrát nesl ve znamení 
přednášky o pivu. 

Pan Miroslav se naro-
dil v červenci 1939 ve 
Strážnici. Vystudo-
val gymnázium, poté 
nastoupil na vojen-
skou školu a po jejím 
absolvování se stal vo-
jákem z povolání. Paní 
Hildegarda se naro-
dila v červenci 1942 
v Ostravě-Hrušově. Absolvovala obchodní školu a po celý život pra-
covala jako prodavačka potravin. Seznámili se při náhodném setkání 
v Hrušově a po roční známosti 15. září 1962 řekli své „ano“. Od roku 
1979 bydlí společně v Ostravě-Jihu. Brzy se jim narodila dcera Ale-
na a o čtyři roky později přišla na svět dcera Miroslava. Manželé se 
radují z krásného vnoučete Daniela, k jejich společným zájmům patří 
především cestování, četba a luštění oblíbených křížovek. Oba mají vel-
mi rádi domácí zvířata a pečují o malá morčátka. Padesát let společného 
života si v polovině září připomněli zlatou svatbou v obřadní síni rad-
nice. Jejich oddávajícím byl místostarosta Pavel Planka s ceremoniářkou 
Šárkou Zubkovou. Foto: Kamila Kolowratová

ZLATÁ SVATBA Miroslava 
a Hildegardy Horových

ZIMNÍ STADION SAREZA
OSTRAVA-PORUBA

12. 12. 2012 - 19 HOD.

PLJUŠ ENKO
JEVGENIJ

EDVIN MARTON  /  STÉPHANE LAMBIEL  /  BRIAN JOUBERT  /  LAURA LEPISTO
PO ADATELÉ P EDPRODEJ

www.212.sk www.arena-vitkovice.cz

HLAVNÍ PARTNER:HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER: PARTNER:MEDIÁLNÍ PARTNER:

92x63_nase Ostrava_pljuscenko.indd   1 21.5.2012   10:16:05
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v 19 hod.
OSTRAVA

ČEZ ARÉNA
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Už poslední srpnový den proběhlo slavnostní zahájení školního roku 
na soukromé Střední umělecké škole a Základní umělecké škole AVE 
ART Ostrava na Hasičské ulici v Hrabůvce. Stalo se tak u příležitos-
ti projektu Energeticky nenáročná škola, který v těchto dnech vrcholí. 
Čtyřletý projekt realizovaný v rámci Operačního programu Podniká-
ní a inovace zahrnoval zbudování výměníkové stanice, zateplení stře-
chy, výměnu oken a zateplení fasády školy.
Na malé zahradní slavnosti vystoupili ředitel školy Jaroslav Prokop, 
starosta obvodu Karel Sibinský, poslankyně PS PČR Jaroslava Weni-
gerová a další hosté. O kulturní program se postarala ostravská cim-
bálová muzika Lipka.
Svým barevným řešením, navrženým známým architektem Janem 
Teislerem, se škola stala nejbarevnější a nejpestřejší školou Česka, pro-
tože její fasádu zdobí dvanáct různých barev propojených grafi cký-
mi obrazci. Přitom každá strana čtyřstranné budovy je jiná, což ocení 
především sto dvacet žáků denního studia AVE ARTu. Finální barev-
ná proměna školy přišla přibližně na pět miliónů korun.

Text a foto: Michael Kutt y

Nejbarevnější škola v republice

Další novinkou je elektri-
zovaná agenda, díky kte-
ré došlo ke zrychlení vyří-
zení požadavků prodejců. 
Nově je zřízená možnost 
rezervací tržního místa. 
Platby probíhají v budově 
správce tržiště na Čujko-
vově ulici. Je možné vyu-

žít tel. kontakt 702 026 158 nebo e-mailových adres martina.misur-
cova@ovajih.cz a jirina.karkoskova@ovajih.cz.

Platby probíhají v letním období:
1. 4. – 31. 10. (Po–Pá 6.30–10 hod. (sobota se platí v prac. dny pře-
dem)
1. 11. – 31. 3. (Po–Pá 8–11 hod. (sobota se platí v prac. dny pře-
dem)

Provozní doba tržiště (nikoliv kanceláře):
1. 4. – 31. 10. (Po–Pá 6–18 hod. (sobota 6–12 hod.)
1. 11. – 31. 3. (Po-Pá 8–16 hod. (sobota 8–12 hod.)
Od 15. 10. do 3. 11. bude probíhat prodej dušičkového zboží, kde 
si zákazníci mohou vybrat za velmi příznivé ceny z velkého výbě-
ru: živých květin v květináčích, vazby lesních květin a věnců, vaz-
by z umělých květin i balených v celofánu, svícny, svíčky a deko-
rativní předměty.
Od 10. do 22. 12. se uskuteční vánoční prodej, ve kterém budou 
nabízeny: formičky na cukroví, hračky, oděvy, bytový textil, spo-
třební zboží, drogistické zboží, maso, uzenářské výrobky, koření, 
potraviny, vejce, ovoce, zelenina, občerstvení, ruční a rukodělné 
práce, jmelí, větve a vánoční ozdoby.
Od 14. do 23. 12. proběhne tradiční oblíbený prodej kaprů.
Prodej bude uskutečněn na tržišti v Zábřehu, u OD Odra ve Výš-
kovicích, u OD Hruška v Hrabůvce, u rest. bývalý Savarin v Hra-
bůvce, u OD Albert na Dubině, u OD Albert na Jugoslávské ul. 
v Zábřehu. Omezeně také u OD Kotva v Zábřehu a na Horní ul. 
v Hrabůvce. 
Kompletní provozní řád tržiště na náměstí SNP a dalších tržních 
míst na území obvodu je k dispozici na webové adrese: htt p://
www.ovajih.cz/cs/informacni-rozcestnik/informace-obcanum/
provozni-rad-trziste-a-trznich-mist.

Tržiště v obvodu výrazně 
rozšířila prodejní plochu
Od 1. srpna došlo k výraznému rozšíření kapacity tržiště na Čujko-
vově ulici v Zábřehu. Prodejci si mohou zabrat více místa a uspo-
kojit tak zájemce z řad zákazníků větší nabídkou sortimentu.

Krátce
  Grant pro DPS Korýtko
Domov pro seniory Korýtko 
na Petruškově ulici v Zábřehu 
obdržel grant od společnosti 
ArcelorMitt al Ostrava ve výši 
deset tisíc korun. Díky tomu 
mohly být pokoje vybaveny 
novými závěsy a nakoupeny 

další potřebné věci do společ-
né jídelny. „Seniorům to po-
může zkvalitnit estetiku pro-
středí, ve kterém tráví většinu 
dne, a také zlepší jejich psy-
chickou pohodu,“ poděkova-
la za grant sociální pracovni-
ce Alžběta Jurečková.
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Sportovní škola PETR KUTÁČ člen SVAZU LYŽAŘŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY otevírá šestnáctý ročník

Za podpory statutárního města Ostravy

Kontaktní adresa: Mitrovická 216, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, telefon: 606 276 182, www.skikutac.cz

LYŽAŘSKÉ ŠKOLYLYŽAŘSKÉ ŠKOLY  pro děti ve věku od 6 do 15 let

Program lyžařské školy:
• říjen až duben 1x týdně cvičení v tělocvičně (čtvrtek 1700 - 1830 hod.) 

(v Ostravě-Zábřehu na ZŠ CHRJUKINOVA)
• v zimní sezóně 8 výjezdů autobusem na lyže s výukou lyžování

VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTORŮ S PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ!

Partneři:  MADEJA SPORT, SKI VÍTKOVICE BÍLÁ, JOB SPORT 
(podrobné informace na našich webových stránkách)

NOVINKA: Možnost velmi výhodného celoročního zapůjčení lyžařského vybavení 

ve spolupráci s fi rmou Madeja sport (více na našich webových stránkách)

Schůzka s rodiči se uskuteční:
11. 10. 2012 v 17.00 hod. na ZŠ CHRJUKINOVA (Ostrava-Zábřeh)

Rodiče budou seznámeni s bližšími informacemi a výši školného.

ZAČÁTEČNÍKY LYŽOVAT NAUČÍME A POKROČILÉ ZDOKONALÍME!
Spolupráce s lyžařským oddílem SKI VÍTKOVICE BÍLÁ

Slevy na vleky v lyžařském středisku BÍLÁ

Srdečně Vás zve PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. 
(diplomovaný učitel lyžování)
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO, 
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
2. 10. v 17.30 h, EFT „Pět jazyků lásky“, před-
náška s Janou Mlčochovou, terapeutkou energe-
tické psychologie a EFT, která vám poradí jedno-
duchý způsob, jak řešit stresové životní situace 
s nadhledem. Předprodej KD K-TRIO.
4. 10. v 17.30 h, LÉČIVÁ MEDITACE, cest uzdra-
vování vede mnoho. Jednou z nich je osvětlování 
toho, co se kolem nás i s námi děje, a společná lé-
čivá meditace s Mgr. Zuzanou Kaiser. Předpro-
dej KD K-TRIO.
6. a 13. 10. od 9.00 do 17.00 h, ASTROLOGICKÝ 
TAROT, odborný seminář pod vedením Mgr. 
Anny Kudelové  je určen všem, kteří se zajímají 
o výklad karet, chtějí pochopit jejich význam 
a naučit se základním principům práce s kar-
tami. Nutná rezervace. Předprodej KD K-TRIO. 
7., 14., 21. a 28. 10. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY 
živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
8. 10. v 17.30 h, REFLEXNÍ TERAPIE, o výho-
dách refl exní diagnostiky a následné terapii ve-
doucí k zlepšení zdravotního stavu přednáší Ro-
mana Farna. Předprodej KD K-TRIO.
11. 10. v 17.30 h, Naturopatie – život v souladu 
s přírodou, nejčastější příčiny onemocnění, spo-
jení přírodní medicíny s detoxikačními pro-
dukty a naturopatickými disciplínami. Přednáší 
R. Odstrčilíková, prof.irid. a Ing. J. Damcová. 
Předprodej KD K-TRIO.
17. 10. v 19 h, JIŘÍ STIVÍN v pořadu SÁM SE 
SVÝM STÍNEM Koncert legendárního mul-
tiinstrumentalisty Jiřího Stivína se svým sólo-
vým projektem Sám se svým stínem. Za dopro-
vodu vlastního „orchestru“ ovládá různé druhy 
příčných, zobcových fl éten, klarinetů, saxofonů 
a píšťal. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
18. 10. v 17.30 h, OBEZITA – EPIDEMIE 3. TISÍ-
CILETÍ, existuje skutečně účinná metoda léčby? 
Proč je obezita nemoc? Typy a rizika obezity. 
Přednáší MUDr. Pavel Hanzelka a MUDr. Iva 
Macháčková z Centra přírodní medicíny a esote-
rických věd MEDEZO. Předprodej KD K-TRIO.
22. 10. v 17.30 h, KAM NÁS VEDE ŽIVOT 
A JAK TO SNÁŠÍME - rozhovory o tom, jak 
se učit od života s rodinným terapeutem Dra-
hoslavem Červenkou. Přĳ ďte se dozvědět něco 
o sobě, o svých blízkých a o společnosti, ve které 
žĳ eme. Záleží jen na vás, jaké přinesete téma, 
prostor pro diskusi je otevřený. Součástí setkání 
jsou krátká cvičení a příklady řešení různých ži-
votních situací. Předprodej KD K-TRIO.
25. 10. v 17.30 h, ACH TA MÁ HLAVA, SPANÍ 
A KRČNÍ PÁTEŘ, ACH TY MÉ NERVY, one-
mocnění nervového systému jako úděl doby 
a laické možnosti jejich léčení. Přednáší  Ing. Mi-
roslav Hrabica, autor knih o zdraví a lidském 
hledání, který dobrým slovem a radami pomáhá 
ke zdraví a štěstí. Předprodej KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
SVÍTÁNÍ – enkaustické – intuitivní obrazy Si-
mony Dvořákové
Od 20. 10. - ŠITÁ TVORBA – Hana Binarová
POHLEDNICE ZE SRÍ LANKY – výstava foto-
grafi í očima Jaroslava Prokopa

  DĚTEM
7. 10. v 10 h ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA 
výpravná divadelní pohádka pro malé diváky 
v kině LUNA. Předprodej KD K-TRIO, kino 
LUNA
28. 10. v 10 h HALLOWEEN S HOPSALÍNEM 
zábavná show pro malé i velké diváky, pro stra-
šidelné masky je připravena sladká odměna. 
Předprodej KD K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB - program
2. 10. v 16 h KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
JUBILEJNÍ KOLONIE Vycházka Jubilejní ko-
lonií, která byla stavěna Vítkovickými železár-
nami od 20. let minulého století. Seznámíte se 
s historií a každodenním životem jejich obyvatel 
od minulosti až do dnešní doby. Sraz u Komor-
ního klubu. Předprodej KD K-TRIO
4. 10. v 18 h NORSKO – DALEKÁ CESTA NA 
SEVER Komponovaný pořad – fi lm, foto, mlu-
vené slovo Jiřího Kráčalíka. Předprodej KD 
K-TRIO a v den akce na místě od 17.30 hodin. 
11. 10. v 19 h ELENA SONENSHINE TRIO ja-
zzový koncert Elena Sonenshine - zpěv, Mirek 
Linka - kytara, Petr Dvorský – kontrabas Zvuku 
skupiny dominuje hlas české jazzové zpěvačky. 
Repertoár obsahuje jak vlastní skladby včetně 
zajímavých jazzových úprav lidových písní, tak 
klasické standardy od A. C. Jobima, T. F. Wallera 
a H. Silvera, vždy přizpůsobené stylu a nástro-
jovému obsazení seskupení. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30 ho-
din.
25. 10. v 18.30 h MILADA KAREZ & DAVID 
OREL koncert pro dvě kytary. V programu za-
zní španělská kytara autorů Francisco Tárrega, 
Enrico Granados, Gaspar Sanz aj. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30 
hodin.
KOMORNÍ KLUB - výstava
Výstava plastik z díla Martina Gabčana.

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
Pondělí 1. 10. v 17.00 h: BEZ KALHOT (USA 
2012). Film nám otevírá dveře do světa mužských 
striptérů. České titulky, od 12 let, komedie, 105 
minut. Vstupné 50 Kč.
Pondělí 1. 10. v 19.30 h: DIVOŠI (USA 2012). 
Akční thriller podle stejnojmenného románu 
D. Winslowa. Režie O. Stone. České titulky, ml. 
nepřístupný, 131 minut. Vstupné 110 Kč.
Středa 3. 10. v 17.00 h: SUPERCLÁSICO! (Dán-
sko 2011). Komedie o jednom rozvodu, lásce 
k vínu a k fotbalu. České titulky, od 12 let, kome-
die, 99 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 3. 10. v 19.30 h: ZEMĚ BEZ ZÁKONA 
(USA 2012). Kde neplatí zákon, z psanců se stávají 
hrdinové. České titulky, ml. nepřístupný, drama / 
western / historický, 115 minut. Vstupné 110 Kč.
Čtvrtek 4. 10. v 19.00 h: ČESKÉ NEBE ŽIVĚ 
V HD – PŔÍMÝ PŘENOS. Historicky první český 
přímý přenos z Divadla Járy Cimrmana. Výji-
mečné představení v rámci oslav 45. narozenin 
DJC! Bližší info www.kzoj.cz.
Pátek 5. 10. a neděle 7. 10. v 17.00 h: MÉĎA (USA 
2012). Hrdinou komedie je dospělý muž, který se 
musí vypořádat s oblíbeným medvídkem z dět-
ství. České titulky, ml. nepřístupný, 106 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od pátku 5. 10. do středy 10. 10. v 19.30 h., pouze 

v sobotu 6. 10. v 19.00 h: CESTA DO LESA (ČR 
2012). Premiéra. V komediálně laděném snímku 
budeme sledovat další osudy Honzy Maráka 
(T. Hanák) a jeho rodiny. Setkáme se rovněž se 
starousedlíky Ludvou a Vlastou v podání B. Po-
lívky a E. Holubové. Režie T. Vorel. Od 12 let, 110 
minut. Vstupné 90 Kč.
Nenechte si ujít!  V sobotu 6. 10. v 19.00 hodin 
slavnostní projekci s besedou před fi lmem za 
účasti fi lmové delegace – T. Vorel st., T. Vorel 
ml., A. Linhartová, M. Štípková.
V sobotu 6. 10. a neděli 7. 10. v 15.00 h: MA-
DAGASKAR 3 – 2D (USA 2012, bez 3D brýlí). 
Nová dobrodružství oblíbených hrdinů. Animo-
vaná komedie v českém znění, 92 minut. Vstupné 
80 Kč.
Neděle 7. 10. v 10.00 h: ALADIN A KOU-
ZELNÁ  LAMPA. Divadelní představení pro nej-
menší. Vstupné 45 Kč.
Od pondělí 8. 10. do úterý 9. 10. v 17.00 h. 
SVATÁ ČTVEŘICE (ČR 2012). Jemně nemravná 
romantická komedie ze současnosti. Ml. nepří-
stupný, 78 minut. Vstupné 80 Kč, levné pondělí 
– vstupné 60 Kč.
Středa 10. 10. v 10.00 h: Promítáme pro mateř-
ské školky.
Středa 10. 10. v 17.00 h: HASTA LA VISTA! (Bel-
gie 2011). Tragikomedie vypráví příběh o lásce, 
síle přátelství a chtíči. České titulky, od 12 let, 115 
minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 11. 10. do úterý 16. 10. v 17.00 h. 
(mimo 15. 10.): VE STÍNU (ČR 2012). V bývalém 
Československu 50. let se odehrává napínavý pří-
běh, který ve svém důsledku zasáhne do osob-
ních osudů aktérů i jejich blízkých. Ml. přístupný, 
detektivní příběh, 106 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 11. 10. do neděle 14. 10. v 19.30 h: 
LOOPER (USA 2012). Premiéra. Akční sci-fi  
s B. Willisem v hlavní roli. České titulky, ml. ne-
přístupný, 118 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 13. 10. a neděli 14. 10. v 15.00 h: NOR-
MAN A DUCHOVÉ 2D (USA 2012). Animovaná 
zombie komedie pro děti v českém znění ve for-
mátu 2D – bez brýlí, 93 minut.  Vstupné 80 Kč.
Neděle 14. 10. v 10.00 h: KAMARÁD KRTEČEK 
(ČR pásmo). Vstupné 30 Kč.
Pondělí 15. 10. v 17.00 h: LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
(ČR 2012). Režie Marie Poledňáková. Ml. pří-
stupný, komedie / 113 minut. Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 15. 10. do středy 17. 10. v 19.30 h: 
RESIDENT EVIL: ODVETA  2D (USA 2012). 
Úspěšná fi lmová adaptace ságy natočená podle 
oblíbené série videoher. České titulky, ml. nepří-
stupný, horor, 107 minut. Vstupné 100 Kč.
Středa 17. 10. v 17.00 h: KAREL REISZ,  TEN 
FILMOVÝ ŽIVOT (ČR 2012). Dokumentární 
fi lm o režisérovi Karlu Reiszovi, ostravském ro-
dákovi. Ml. přístupný, 74 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 18. 10. do neděle 21. 10. v 17.00 h: 
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO 
VELIČENSTVA VE 3D (Francie, Špan., Itálie, 
Maďar., 2012, 3D brýle). Premiéra. Nejnovější ro-
dinná komedie s oblíbenými hrdiny v českém 
znění a ve 3D formátu, 125 minut. Vstupné 130 
Kč.
Od čtvrtka 18. 10. do neděle 21. 10. v 19.30 h: PA-
RANORMAL ACTIVITY 4 (USA 2012). Premi-
éra. Intenzivní fi lmový zážitek, který nenechá ni-
koho chladným. České titulky, ml. nepřístupný, 
horor, 98 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 20. 10. a neděli 21. 10. ve 14.30 h: AS-
TERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VE-
LIČENSTVA. Vstupné 90 Kč.
Neděle 21. 10. v 10.00 h:  KRTEK A OREL (ČR, 
fi lm. pásmo). Vstupné 30 Kč.
Pondělí 22. 10. a úterý 23. 10. v 17.00 a 20.00 h: 
10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOORO-
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VÝCH FILMŮ. Jednotné vstupné 60,- Kč, bližší 
info www.kzoj.cz
Středa 24. 10. v 17.00 h: CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT 
(Cesare deve morire, Itálie 2012). Hlavní cena 
Zlatý medvěd a Cena ekumenické poroty – Berlín 
2012. Režie Paolo a Vitt orio Taviani. České titulky, 
od 12 let, 76 minut. Vstupné 80 Kč.
Od středy 24. 10. do čtvrtka 25. 10. v 19.30 h: PO-
SEL (ČR 2012). Rebelský fi lm režiséra Vladimíra 
Michálka  podle scénáře Marka Epsteina o sou-
časné generaci třicátníků  a jejich zběsilé jízdě 
životem. Ml. nepřístupný, drama, 100 minut. 
Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 25. 10. do úterý 30. 10. v 17.00 h. (mimo 
29. 10.): KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D (ČR 2012, 
3D brýle). Premiéra.  V novém animovaném pří-
běhu se do kin vrací oblíbená postava prostořeké 
Kozy s hlasem J. Lábuse. Ml. přístupný, 82 minut. 
Vstupné 150 Kč.
Od pátku 26. 10. do středy 31. 10. v 19.30 h: SKY-
FALL (USA 2012). Premiéra. Přichází již třia-
dvacáté dobrodružství neohroženého muže ve 
službách britské královny. Potřetí se v této roli 
představí D. Craig v režii S. Mendese. České ti-
tulky, od 12 let, 105 minut. 
V sobotu 27. 10. a neděli 28. 10. v 15.00 h: KOZÍ 
PŘÍBĚH SE SÝREM 2D (ČR 2012, bez 3D brýlí). 
Pohádkové dobrodružství ve formátu 2D. Ml. pří-
stupný, 82 minut. Vstupné 110 Kč.
Neděle 28. 10. v 10.00 h: POHÁDKOVÁ TAJEM-
STVÍ II. (ČR fi lm. pásmo). Vstupné 30 Kč.
Pondělí 29. 10. v 17.00 h: DRUHÁ ŠANCE (USA 
2012). M. Streep a T. L. Jones v zábavném příběhu, 
který je opravdovým obrazem většiny manželství 
ve středních letech. České titulky, od 12 let, kome-
die, 100 minut. Vstupné 60 Kč.
Středa 31. 10. v 17.00 h: MAZEL (Dánsko 2012). 
Svérázná romance oceněná na festivalu v Sun-
dance 2012 cenou za režii pro M. Matt hiesena. 
České titulky, ml. nepřístupný, 93 minut. Vstupné 
80 Kč.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
 Divadlo
11. 10. v 19:00 Divadlo Bolka Polívky
Pro dámu na balkóně
Komedie plná nezvyklých situací, gagů, dialogů 
a rekvizit. Přitom hlavní sdělení je vlastně plné 
nostalgie, romantiky a skryté nenaplněné touhy.
Bolek Polívka jako věčný lovec ženských srdcí 
ve svém autorském představení.
Dále hrají: Jaromír Barin Tichý, Jiří Frett i Pfeifer, 
Luděk Horáček, Milan Král
19. 10. v 17:00 a 19:00  Partička
Zábavná improvizační show, kde nikdo do-
předu netuší, co se bude dít. Herci jsou vhozeni 
do vody a netuší, co se bude ten večer odehrá-
vat.
Hrají: Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej 
Sokol, Igor Chmela, Daniel Dangl
24. 10. v 19.00  Divadlo Ungelt    Fígl
Příběh baviče, který se náhle ocitne ve složité 
soukromé i profesní situaci. 
V americké tragikomedii Henryho Meyer-
sona hrají Alena Vránová, Václav Postránecký 
a Marta Vančurová. Režie Ladislav Smoček. 
Světová premiéra. 
27. 10. od 14:00  Strašidelné ohně
Vstupné zdarma
Multižánrová akce pro všechny věkové kate-
gorie... zaměřeno na strašidla, strašidelné jevy 
a ohně, ohňové show...

Strašidla v Bělském lese
Start v parčíku u Lídlu v Dubině od 14:00 do 
16:00
Dobrodružná stezka Bělským lesem pro rodiče 
s dětmi (délka trasy cca 50 min). Potkáte různé 
strašidelné bytosti, budete plnit drobné úkoly 
a na konci vás čeká odměna.
Ohně v Akordu
Od 16:30 před DK Akord
Ohňová show, divadla s ohnivými efekty...
Divadlo v batohu: O nebojsovi - pohádka
Cirkus trochu jinak
Tanečnice s ohnivými vějíři, kejklíři...
 Klub Akord
Promítání strašidelných pohádek a fi lmů, např. 
Ať žĳ í duchové!
Hororová party pro otrlé povahy.
Aktuální program na www.dk-akord.cz
 Klub Akord
  3. 10. v 19:00 Tempo di vlak + A. M. Úlet
Folk a country v Akordu – 114. Tóny cest.
A. M. Úlet pokřtí nové CD „Malé velikosti“.
  4. 10. v 19:30 Josef II. aneb České národní 
opruzení
Pivní zpěvohra Martina Jaroška a divadelního 
souboru Zběsilá pípa.
Dobové i současné písně, vtipné monology 
a dialogy, pípa přímo na jevišti!
  5. 10. od 9:00 Prolomení ticha
Akce v rámci týdnů duševního zdraví v Ost-
ravě - přednášky na téma duševního zdraví, kre-
ativní dílny, fi lm „Příběh nemocné duše“, autor-
ské čtení.
18:00 - koncert kapely Zrní
Špička současné klubové scény. Alternative-
-acoustic-crossover z Kladna.
FAJN FEST 
Koncerty vítězných kapel. Natáčení live DVD.
Přĳ ďte podpořit nadějné kapely a dodat kon-
certu správnou atmosféru.
  6. 10. ve 20:00
Mastaba rock-metal/Praha
Memoary prograssive-rock/Karviná
13. 10. ve 20:00
The Blues Experience blues-rock/Rybnik (PL)
Dolls In The Factory pop-rock/Frýdek-Mís-
tek
www.fajn-fest.eu, www.facebook.com/fajnfest
 Seniorům
  9. 10. v 15:00 Senior klub
Renáta Moskalová - diashow Z cesty po Africe. 
K poslechu a tanci hraje PeteSax.
10. 10. v 10:00 Aktivní senior
Arteterapie – malování na hedvábí
24. 10. v 10:00 Aktivní senior
Podzimní květinové vazby
 Výstavy 
Fajn Foto Fest
Vítězné fotografi e česko-polské soutěže amatér-
ských fotografů.
Výstava potrvá do pol. listopadu.
www.fotofest.eu
Sledujte nás!
www.dk-akord.cz, www.facebook.com/dkakord  
Připravujeme:
  7. 11. ve 20:00
Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla
Divadelní verze knižního bestseleru předního 
českého ekonoma. Ekonomie jako krásná věda, 
jejíž kořeny jdou mnohem hlouběji, než si mo-
derní člověk dokáže představit.
Hrají: Tomáš Sedláček, Lukáš Hejlík, Alan No-
votný.

9. 11. v 19:00
Divadelní soubor Nahodile: Hecoviny
Výběr nejlepších scének, skeče, písničky, recese.
15. 11. v 19:00 Drahouškové
Komedie s Pavlem Zedníčkem a Janou Paulo-
vou.
22. 11. v 19:00 Infl agranti a Josef Vojtek
Dámské smyčcové trio s lídrem skupiny Kabát.
28. 11. v 17:00 a 20:00 Besídka divadla Sklep

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
Od října začínají sportovní, výtvarné, keramické 
a taneční kroužky a kurzy v naší nové pobočce 
Ostrava-Zálom, nabídka na www.svczabreh.cz
  4. 10. 2012 Běh naděje - tradiční sportovně hu-
manitární akce, start od 9 do 12 hodin, Ostrava-
-Zábřeh, Bělský les za nám. SNP, okruh vhodný 
i pro děti, můžete běžet, jít, jet na kole, bruslích 
či terénních koloběžkách, doprovodné stanovi-
ště - lukostřelba, prezentace MP Ostrava, ČČK 
a nadačního fondu Albert - Zdravá pětka. Tato 
akce navazuje na Běh Terryho Foxe.
  5. 10. Drakiáda - přĳ ďte si vyrobit draka! - po-
bočka Zábřeh, Sportovní areál, od 15 hodin, pro 
rodiny s dětmi a veřejnost
18. 10. - Aktivní senior - výlet do Vizovic a Male-
novic (na tuto akci je nutné se předem přihlásit, 
info p. Kleková)
19.10. - Běh naděje - start od 9 do 12 hodin, Os-
trava - centrum, za Divadlem loutek, okruh 
vhodný i pro děti, můžete běžet,jít, jet na kole, 
bruslích či terénních koloběžkách
20. 10. - Exkurze do ZOO Brno, celodenní vý-
let pro rodiny s dětmi i veřejnost, info recepce 
pobočka Zábřeh
24. 10. - Prázdninová bramborka - od 10 do 
15 hodin, pobočka Dubina, výtvarné tvoření 
z brambor pro malé i velké děti
25.-26. 10. - Barevné podzimní prázdniny, vždy 
od 8 do 16 hodin, pobočka Zábřeh (na tuto akci 
je nutné se předem přihlásit, info p. Mičíková)

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice, www.arena-vitkovice.cz
  2. 10. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL 
– HC Energie Karlovy Vary. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy    
  6. 10. od 10 hod. – CZECH DANCE OPEN OS-
TRAVA 2012. ČEZ ARÉNA
  7. 10. od 10 hod. – CZECH DANCE OPEN OS-
TRAVA 2012. ČEZ ARÉNA
  9. 10. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL 
– HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE. ČEZ 
ARÉNA – utkání hokejové extraligy
12. 10. v 17:00 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC Sparta Praha – utkání hokejové extraligy
19. 10. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL 
– Bílí tygři Liberec  – utkání hokejové extraligy
21. 10. v 17:00 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC MOUNTFIELD – utkání hokejové extraligy
26. 10. ve 20 hod.     ELÁN
Unikátní výstava ŠANGRI-LA – hledání ztra-
ceného ráje.  NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN – IN-
DIE. VÝSTAVIŠTĚ Černá louka – pavilon C
Otevřeno denně od 10 do 18 hod. 
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřej-
něním jména v Jižních listech. Starosta MO 
Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem zá-
řijovým oslavencům do dalších let hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nej-
bližších.
Rozalie Lichá 99 let
Adolf Hudec 96 let
Zdenka Grossmannová 93 let
Vlasta Slaná 93 let
Věra Hranošová 91 let
František Vícha 91 let
Vlasta Pivková 91 let
Vladimír Kolář 85 let
Ludmila Blažejová 85 let
Eliška Páleníková 85 let
Jarmila Robertová 85 let
Ol‘ga Čájová 85 let
Bronislava Hoff mannová 80 let
Jaroslava Fousková 80 let
Marie Klímová 80 let
Vítězslav Stuchlý 80 let
Jaromír Kaňák 80 let
Adelheid Gazurková 80 let
Zdeňka Šajtarová 80 let
Jiřina Švrčková 80 let
Drahoslav Rupenthal 80 let
Anna Krpcová 80 let
Jarmila Gieblová 80 let
Libuše Smijová 80 let
Libuše Janků 80 let
Alžběta Knapová 80 let
Ferdinand Pisch 80 let

Stop kriminalitě na seniorech

INZERCE

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

Letos podruhé se senioři z obvodu Ostra-
va-Jih zapojili do dlouhodobého projektu 
prevence kriminality úseku prevence 
Městské policie Ostrava. Zatímco v uply-
nulých dvou letech se konal pod názvem 
Aktivní senior, letos se jmenuje Stop kri-
minalitě na seniorech. 

„Program je určen zhruba dvaceti seni-
orům z obvodu, kterým by měl pomoci 
k obnově právního vědomí, zlepšení pa-
měťových schopností a orientaci v novin-
kách z fi nanční i sociální oblasti. Především 
je ale projekt zaměřen na prevenci trestné 
činnosti páchané na seniorech,“ uvedla 
Margareta Nosková z úseku prevence os-
travské městské policie.
Zázemím pro besedy se stalo kulturní stře-
disko K-TRIO v Hrabůvce. Letošní novin-
kou byl dvoudenní prožitkový pobyt v ho-

telu Čertův hrádek ve Starých Hamrech. 
„Kromě procházky v přírodě na seniory 
čekal naučný interaktivní program. Stráž-
níci připravili předváděcí akci v rámci pre-
vence podvodů páchaných na seniorech. 
Ve fi ktivní smlouvě na zboží poukazovali 
na pasáže, na které si občané musejí dávat 
pozor, nechtějí-li později splakat nad vý-
dělkem,“ vysvětlila Nosková s tím, že cí-
lem pobytu bylo také získání důvěry seni-
orů v pomoc strážníků v různých situacích 
reálného života. 
Projekt, který bude slavnostně ukončen 
7. prosince, je plně hrazen statutárním 
městem Ostrava. (kut)

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
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Senioři soutěžili 
na VinoHraní

Odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih 
uspořádal pro Kluby důchodů už pátý ročník 
sportovních her VinoHraní. V areálu DPS 
Odborářská soutěžila v chladném počasí 
pětice družstev v zábavných a nenáročných 
disciplínách. Senioři si vyzkoušeli hod 
míčkem na cíl, kuželky nebo šipky, do 
soutěží se zapojili také starosta obvodu Ka-
rel Sibinský a místostarosta Radim Miklas. 
Už potřetí v řadě zvítězil Klub důchodců 
Odborářská I, druhé místo obsadilo družstvo 
Čujkovova II, třetí skončila Odborářská II, 
čtvrtá Čujkovova I a pátý Klub důchodců 
Horymírova. V příštím roce se senioři mo-
hou těšit na zcela nové soutěžní disciplíny. 
 Text a foto: Michael Kutt y

Pan Ladislav se narodil v únoru 1926 v os-
travské části Zárubek, vyučil se klempí-
řem a instalatérem. Po válce vykonával 
svou profesi, poté nastoupil na Koksovnu 
Trojici, kde se vypracoval na mistra kotel-
ny a elektrárny. Při zaměstnání dostudoval 

střední průmyslovou školu a přešel do Os-
travsko-karvinské koksovny jako investor, 
později vykonával funkci bezpečnostního 
a požárního technika. V mládí hrával kopa-
nou a dnes je velkým fanouškem Baníku.
Paní Drahomíra se narodila v březnu 1933 
ve Slezské Ostravě. Vyučila se švadlenou, 
po mateřské dovolené si dodělala výuční 
list na kuchařku a nastoupila do kuchyně 
mateřské školky, kde pracovala až do před-
časného invalidního důchodu. K jejím ko-
níčkům patřilo šití a organizování zájezdů 
pro kolektivy.
Své „ano“ si řekli po dvouleté známosti 
dne 13. září 1952. Manželé Kacířovi vycho-
vali dvě děti, nejprve se jim narodila dce-
ra Věra a o čtyři roky později syn Rostislav. 
Rodina se později rozrostla o vnoučata 
Kateřinu, Pavlínu a Lukáše i pravnouča-

DIAMANTOVÁ SVATBA Ladislava 
a Drahomíry Kacířových

ta Madlénku, Honzíka, Michálka a Maruš-
ku. Chvíle, kdy se celá rodina sejde, pat-
ří ke šťastným dnům manželů Kacířových. 
Chovají se k sobě s respektem a jsou si opo-
rou ve chvílích, kdy je to zapotřebí. 
V dnešní uspěchané době je diamantová 
svatba opravdovým klenotem. Šedesát let 
společného života si v polovině září připo-
mněli diamantovou svatbou v obřadní síni 
radnice. Jejich oddávajícím byla radní Li-
buše Přikrylová s ceremoniářkou Šárkou 
Zubkovou. 
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

  7. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
 8 -14.30 hod. - liga starších žáků A
13. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
  9-15 hod. - liga přípravek - Lvíčata, 16-19 hod. - Extraliga 

žen, 19.15-22 hod. - Fortuna extraliga
14. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
 9.30-18.30 hod.  - 1. liga juniorek
20. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
  16 -19 hod.  - Extraliga žen, 

19.15-22 hod.  - Fortuna extraliga
21. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
 10-15.30 hod.  - 1. liga veteránů
27. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
  10-17.30 hod.  - 1. liga dorostenců, 

18.15-21 hod.  - 1. liga juniorů
28. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
 12-15 hod.  - 1. liga juniorů

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc říjen

Poslanec Adam Rykala, je-
hož poslanecká kancelář fun-
guje v ulici U Studia 33 v bu-
dově Střední školy stavební 
a dřevozpracující v Ostravě-
-Zábřehu, bude občanům k dis-
pozici v úterý a ve středu nově 
v odpoledních hodinách. Ote-
vřeno bude každé pondělí od 
9 do 12 a od 13 do 16 hodin, 
v úterý a ve středu od 14 do 17 
hodin a konečně každý čtvrtek 
od 13 do 17 hodin. „Věřím, že 
odpolední hodiny v úterý a ve 
středu budou občanům více 
vyhovovat s ohledem na jejich 
pracovní dobu,“ uvedl Rykala. 
I v nových prostorách zůstá-
vá zachována činnost bezplat-
né právní poradny. V loňském 
roce vyhledalo právní pomoc 
322 občanů, jen za první polo-
letí roku letošního to bylo 195 
lidí. „Občané navštěvují bez-

platnou právní poradnu kvů-
li vyřešení různých problémů. 
Pomoc se týká zejména nájem-
ních smluv u bytů RPG, roz-
vodů a vypořádání majetku, 
dědictví, majetkových sporů, 
pracovních záležitostí či soci-
álních věcí. Bezpochyby nejčas-
těji se však problémy lidí týkají 
dluhů, exekucí a bydlení,“ vy-
světlil Rykala.
Vzhledem k velkému zájmu 
o tuto službu a velmi často 
i nutnosti okamžité nebo velmi 
rychlé právní pomoci se posla-
nec Rykala rozhodl rozšířit po-
čet dnů přítomnosti právníka 
ve své kanceláři. Právní porad-
na funguje každý čtvrtek od 13 
do 15.30 hodin. Vzhledem k ob-
rovskému zájmu je potřeba se 
předem telefonicky objednat na 
čísle 728 436 888.
  (d)

Poslanec Rykala mění 
hodiny pro veřejnost

Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci s občanským sdružením 
Občané proti hazardu připravuje realizaci projektu v rámci pre-
vence kriminality a patologických jevů pro žáky 9. tříd základních 
škol. Jedná se o přednášky s besedou o hazardu. Cílem projek-
tu je zvýšení osvěty v této oblasti a upozornění na úskalí, nebez-
pečí a lákadla, kterým jsou děti a dospívající mladí lidé v součas-
ném prostředí vystavováni a s nimiž si mladý a nezkušený člověk 
zpravidla sám neporadí. Zúčastněné školní třídy obdrží knihy 
s názvem „Já hráč – zpověď opravdového gamblera“ pro potře-
by školní knihovny. Přednášky s besedou budou probíhat od 1. do 
3. října v Komorním klubu na Velfl íkově ulici 8 v Hrabůvce. Pro-
jekt je fi nancován z nadačního příspěvku poskytnutého Nadač-
ním fondem KIMEX.  (kut)

Školáci se zúčastní přednášek o hazardu

Prostor před Domem kultury Akord se v pátek 14. září v době skliz-
ně vína rozezněl moravským folklórem. Příjemnou atmosféru k popí-
jení burčáku zaručila cimbálová muzika Tolar s folklórním souborem 
Ševčík. Návštěvníky potěšila i bluegrassová legenda Robert Křesťan 
s Druhou trávou (na snímku). Kulturním programem plným zábavy 
a soutěží provedli herci divadelního souboru Nahodile. Děti si v Běl-
ském lese prošly dobrodružnou fantasy stezku a také na ně čekaly po-
učné pohádky Myška Klárka a veverka Terka jdou do školky. Program 
v letní zahradě doplnily koncerty vítězných kapel z hudební soutěže 
Fajn Fest 2012.  Text a foto: Michael Kutt y

Vinobraní ani letos nezklamalo

Krátce
  Jízdenka do zaměstnání
Všem nezaměstnaným ženám 
nad 50 let je určen projekt Jíz-
denka do zaměstnání, kte-
rý pomůže zvýšit jejich šance 
na trhu práce. Ženy mají mož-
nost bezplatně absolvovat po-
radenství a vzdělávání zamě-
řené na osobnostní rozvoj, 
velmi žádané PC kurzy, au-
toškolu nebo jen kondiční jíz-
dy. Dále se nabízí rekvalifi ka-
ce např. Obchodní zástupce, 
Operátor call centra, Finanční 
poradce, Podnikání. Projekt je 
fi  nancován z prostředků ESF 
prostřednictvím OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost a stát-
ního rozpočtu ČR. Projekt je 
navíc zařazen do Integrova-
ného plánu rozvoje města Os-

travy a účast v něm je zdar-
ma. Kontakt: ATHENA – spol. 
Pro vzdělávání a rozvoj žen, 
Bc. Klára Hanelová, e-mail: 
athena.kh@seznam.cz, tel: 736 
140697, www.jizdenkadoza-
mestnani.cz.

  Projekt OdKomunity.cz
Na webové stránce www.
odkomunity.cz je umístěn ve-
řejně prospěšný projekt Od-
Komunity.cz. Je zaměřen na 
rozvoj pomoci a sounáležitos-
ti mezi obyvateli obcí a jejich 
blízkého okolí, s dopadem 
na ekologii a sociální pomoc. 
Projekt vytváří společen-
ství lidí, kteří jsou v případě 
potřeby připraveni pomoci 
tomu, kdo ji potřebuje. Jedná 
se o bezplatnou službu.
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JIŽNÍ LISTYINZERCE

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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TRÉNINK 

ZDARMA 

k vyzkoušení

tel.: 553 034 148, 
776 276 526

tel.: 553 034 357, 
731 614 234

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz
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Bojíte se nakupovat
na internetu?

www.kasa.cz Nákupní centrum CENTRO Ostrava
Sjízdná 5602/4, Ostrava-Třebovice

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19 841 800 800

*Při vytvoření objednávky v prodejně KASAHOUSE a zadání slevového kódu v 1. kroku objednávky do pole „kód dárkového 
certifikátu“ se sleva automaticky odpočítá. Slevy nelze kombinovat s jinými slevami. Sleva platí pouze při osobním odběru 
na prodejně v Ostravě a vztahuje se na nákup 1 výrobku ve vyšší hodnotě než 500 Kč. Akce platí do 31. 10. 2012. 

při nákupu nad 500 Kč

100 Kč

V prodejně KASAHOUSE Vám pomůže 
školený personál a nakoupíte zde za internetové ceny.

LISTY100
kód dárkového certifikátuDÁRKOVÝ 

CERTIFIKÁT*

nově
otevřeno

tisíce položek
skladem
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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
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