
Podchod pod Plzeňskou bude až na jaře
Lidé dali najevo nesouhlas s ubytovnou
Blíží se Svatováclavské slavnosti piva
V MŠ se investovalo hlavně do zahrad
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ZŠ Provaznická 
má nové školní hřiště
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V pondělí 2. září se otevřely 
brány škol a děti znovu zasedly 
do lavic. 

Do prvních tříd letos nastou-
pilo 3161 prvňáčků (poprvé 
u zápisu bylo 2659 dětí, 502 
dalších dětí nastoupilo letos 
do 1. třídy po odkladu škol-
ní docházky v loňském roce). 
V základních školách na území 

města je celkem 19 922 žáků. 
Ve správním obvodu Ostrava 
je 70 základních škol, z toho 
je 59 základních škol přímo na 

území města. Všechny se le-
tos otvírají. První den nového 
školního roku si tradičně ne-
nechalo ujít ani vedení nejlid-

natějšího ostravského obvodu. 
Starosta Karel Sibinský navští-
vil první třídy základních škol 
Františka Formana (snímek 
vpravo) a Provaznická (vlevo), 
místostarosta Radim Miklas se 
podíval do ZŠ Volgogradská 
a ZŠ V. Košaře, místostarosta 
Pavel Planka pozdravil nové 
žáčky v ZŠ Kosmonautů 13 
a ZŠ Šeříková a vedoucí od-
dělení školství a kultury Sylva 
Sládečková přivítala prvňáčky 
v základních školách Mitušo-
va 16 a Srbská. Ve všech těchto 
školách dostali prvňáci drobné 
dárky.
 Text a foto: Michael Kutt y

Do škol v Ostravě nastoupilo 3161 prvňáčků

Nečekaná změna v dopravě 
nastala v Plzeňské ulici - je prů-
jezdná ve všech pruzích. Ulice 
Závodní je zase kompletně uza-
vřena, řidiči se přes most Čes-
koslovenské armády nedosta-
nou. Propojení ulice Pavlovovy 
s Plzeňskou je v současnosti 
největší stavební akcí v obvo-
du Ostrava-Jih. S ní je spojeno 
i plánované omezení dopravy 
za křižovatkou Plzeňská x Hor-
ní. Řidiči měli využívat jen je-
den z celkových dvou jízdních 
pásů. Od 6. září jsou ale veškeré 

jízdní pruhy průjezdné a takto 
to bude do konce měsíce. Mo-
mentálně tak zůstává uzavřen 
nájezd z Rudné do pásu Plzeň-
ské ve směru k vodárně v Nové 
Vsi.
„Usilujeme o to, aby byla do-
prava omezena jen po nejnut-
nější dobu. Plánovaný podchod 
pod Plzeňskou ulicí se kvůli 
příchodu zimních měsíců letos 
nepodaří dokončit, proto jsme 
jeho stavbu přesunuli na jaro, 
abychom rozestavěnou stav-
bou zbytečně neomezovali ob-

čany. Tím pádem jsme nechali 
otevřít zbývající jízdní pruhy,“ 
vysvětlil náměstek primátora 
pro investice Jiří Hrabina. Do-
dal, že v říjnu tak začnou stav-
by na objektech, které řidiče 
budou omezovat v menší míře, 
a projekt, jehož předpokládané 
ukončení bylo naplánováno na 
začátek července 2014, se tak 
v řádu několika měsíců opozdí.
Zároveň s pracemi na propo-
jení Plzeňské a Pavlovovy byla 
uzavřena i ulice Závodní u ná-
draží ČD Ostrava-Vítkovice. 

„Opravují se tady obrubníky, 
uliční vpustě, dilatace na mostě 
Československé armády, po-
kládá nový povrch a odstraňují 
krajní panely u tramvajového 
pásu,“ vyjmenoval mluvčí Ost-
ravských komunikací Jiří Maléř 
s tím, že práce by měly být do-
končeny do 15. října.
Řidiči, kteří se chtějí z Jihu 
dostat k městskému stadionu 
nebo na Rudnou, tak musejí 
využít objížďku po ulicích Mo-
ravská, Místecká a Rudná.

Zdroj: www.msdenik.cz

Plzeňská ulice je pro motoristy dočasně průjezdná, 
podchod pod ní letos dokončen nebude

www.triumphoptical.cz

Ordinace očního lékaře měření a komplexní vyšetření*

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 / Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218

Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063

* pouze provozovny v Ostravě

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍCESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ! Tyto slevy nelze sčítat.

OPTIKA TRIUMPH
AKCE
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

až 50 %
NA BRÝLOVÉ OBRUBY SLEVA NA BRÝLOVÉ ČOČKY - TRANSITIONS - MULTIFOKÁLNÍ - JET
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Úspěch tanečního páru v Kolumbii

VIVA na jaře oslavila roční výročí

…Jejich úspěch je o to cennější, že tato mezinárodní 
sportovní akce je označována za olympiádu 
neolympijských sportů a tento český pár je zatím 
jediný, kterému se v tanečním sportu podařilo 
vybojovat medaili…

…Rozlehlé prostory v prvním patře komplexu známého 
pod názvem Železňák nabízejí sdílenou kancelář, ve 
které je k dispozici veškeré technické zázemí…
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Cyklisté hazardují s bezpečností

…Neukáznění cyklisté porušují předpisy křížením 
tramvajových kolejí v blízkosti zastávky Provaznická, 
přestože je zde jasně uvedeno, že vstup na tramvajové 
těleso je zakázán…

21

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máme za sebou ostře 
sledované jednání 
zastupitelstva, kde se 
přetřásala zejména 
bezpečnostní situace 
okolo náměstí SNP 
v Zábřehu. Na vině 
jsou zejména sociálně 

nepřizpůsobiví obyvatelé ubytovny na Čuj-
kovově ulici. Věřte mi, že mám pramalou 
radost z toho, co se v této části našeho ob-
vodu děje. Vím, že už se opakuji, ale naše 
možnosti řešení tohoto problému jsou dosti 
omezené. Alespoň mě těší, že majitel budo-
vy s námi spolupracuje a upřímně řečeno 
oceňuji jeho odvahu, že přišel na zastupi-
telstvo diskutovat s rozzlobenými občany, 
vystavil se diktafonům novinářů a objek-
tivům kamer. Nezbývá než věřit, že splní 
sliby a ve svém domě si udělá pořádek. Více 
se k tomuto tématu vracíme na straně čtyři.
Pojďme k příjemnějším věcem, mezi ně ur-
čitě patří otevření zrekonstruovaného hřiště 
při ZŠ Provaznická nebo oprava dětského 
hřiště na Dubině. Píšeme i o novinkách 
v mateřských školách, jejichž zahrady také 
procházejí obnovou. Představujeme dal-
ší okrskáře městské policie, základní školu 
Jugoslávská a pohled do historie tentokrát 
přiblíží známou Restauraci Havránek, což 
je jedna z nejstarších staveb původní obce 
Zábřeh nad Odrou. Závěrem bych vás chtěl 
pozvat na už tradiční Svatováclavské slav-
nosti piva na Zámku Zábřeh, po oba dny je 
připraven bohatý program. Přeji vám pří-
jemné čtení zářijových Jižních listů. 
 Mgr. Karel Sibinský, starosta 

 Den otevřených dveří
Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh 
pořádá v úterý 8. října od 9 do 11.30 a od 
13 do 17 hodin Den otevřených dveří. 
Akce se koná v rámci 5. ročníku Týdne 
sociálních služeb ČR. 

 Svatováclavský hudební festival
Jubilejní 10. ročník Svatováclavského hu-
debního festivalu, který se bude konat 
v tradičním termínu od 28. září do 28. 
října, letos nabízí rekordních 35 koncertů. 
Ty budou odehrány v osmnácti městech 
a obcích Moravskoslezského kraje. Vedle 
předních českých umělců vystoupí také 
interpreti z Německa, Švýcarska, Rakous-
ka, Izraele, Francie, Itálie, Polska, Maďar-
ska, Estonska, Slovenska a USA. Jedno 
z představení se uskuteční v kostele Du-

cha Svatého v Ostravě-Zábřehu, v neděli 
20. října od 18 hodin vystoupí slovenský 
barokní soubor Solamente Naturali s pro-
gramem Musica Globus.

 Brožury pro veřejnost
Na informacích v hlavní radniční budově 
si zájemci z řad veřejnosti mohou zdarma 
vyzvednout brožury Ministerstva sprave-
dlnosti ČR popisující základy nové práv-
ní úpravy občanského práva účinné od 1. 
ledna 2014. Nový občanský zákoník obsa-
huje celkem 3081 paragrafů, stanoví nebo 
zpřesňuje pravidla pro případy, které 
dosavadní soukromé právo řeší jen stro-
ze nebo vůbec. Občanským zákoníkem se 
řídí všechna soukromá práva i povinnosti 
osob, nejsou-li upraveny ve zvláštních zá-
konech.

 Miliardová modernizace Avionu skončila, 
je opět největším centrem na Moravě
Zhruba miliardu korun investovala Inter 
IKEA Centre do největší a nejnákladněj-
ší modernizace Avion Shopping Parku 
v Ostravě, která probíhala doslova od zá-
kladů a za plného provozu. Po roce a půl 
intenzivních stavebních prací, se 19. září 
poprvé otevřela zcela nová středová část 
tohoto ostravského obchodního centra. 
Na návštěvníky čekalo 26 nových velmi 
atraktivních obchodů a značek. Po ukon-
čení miliardové modernizace zákazníci 
v jednom areálu naleznou 172 obchodních 
jednotek na ploše, která se blíží magické 
hranici 110 tisíc metrů čtverečních. Os-
travský Avion se tak stal opět největším 
centrem na Moravě.

Krátce
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ZŠ Provaznická má nové víceúčelové hřiště

Jeho původní stav už byl ne-
vyhovující, hlavním úkolem 
investiční akce v hodnotě pře-
sahující deset milionů korun 
bylo zajištění podmínek pro 
zlepšení sportovních aktivit 
mládeže, dětí a veřejnosti. Do-
šlo k odstranění vrstev asfalto-
vé běžecké dráhy a oplocení, 
vybudování atletického oválu 
s fotbalovým hřištěm a písko-
vým doskočištěm a výstav-
bu streetballového hřiště. Byl 
odvodněn propustný povrch 
sportoviště, vybudována ochra-
na podzemního komunikač-
ního vedení, pěší komunikace 

a celý areál byl nově oplocen. 
Součástí investiční akce bylo 
pořízení nového mobiliáře, 
proběhly také terénní úpravy, 
v rámci náhradní výsadby bylo 
vysazeno deset stromů.
Dopoledního slavnostního 
otevření se zúčastnilo vede-
ní obvodu v čele se starostou 
Karlem Sibinským. Odpoledne 
následovalo sportovní odpo-
ledne pro děti, program s pl-
něním úkolů na jednotlivých 
stanovištích pro ně připravilo 
Sdružení rodičů a přátel při ZŠ 
Provaznická ve spolupráci se 
školou, organizačně pak vypo-

mohli studenti Střední průmy-
slové školy chemické akademi-
ka Heyrovského a Gymnázia. 
Hřiště mohou děti využívat 
zdarma, kolektivy mají mož-

nost pronajmout si hrací plochu 
s umělým trávníkem. Podmín-
kou je dodržování provozního 
řádu hřiště. 

Text a foto: Michael Kutt y

Druhý školní den bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hři-
ště při ZŠ Provaznická v Hrabůvce. 

Bouřlivou debatu přineslo zářijové jedná-
ní obvodních zastupitelů, hned první bod 
nazvaný Stížnost na občanské soužití na 
náměstí SNP a v blízkém okolí nabídl více 
než dvouhodinovou debatu. Kromě vedení 
obvodu odpovídali na otázky rozzlobených 
občanů ředitel Městské policie Ostrava Zde-
něk Harazim, vedoucí obvodního oddělení 
Policie ČR Ostrava-Zábřeh René Berger a 
majitel problémové ubytovny na Čujkovově 
40 Martin Gavlas. Náměstí SNP v Zábřehu 
a přilehlé okolí vždy bylo klidnou a hlavně 
bezpečnou lokalitou k bydlení. V malých by-
tech na Čujkovově ulici 40 žili zaměstnanci 
Nové huti, před dvěma lety společnost Ar-
celorMitt al několikapodlažní dům prodala 
a nový vlastník z budovy se zhruba stovkou 
bytů udělal ubytovnu. Letos na jaře se do 
ní začali stěhovat sociálně nepřizpůsobiví 
obyvatelé a s tím přišly problémy. Stěžují si 
nejen obyvatelé, ale i podnikatelé, kteří žá-
dají zvýšený dohled strážníků nebo instalaci 
kamerového systému. Lidé by byli nejraději, 
kdyby problémová ubytovna zmizela, což 
však není v moci obvodu ani města. 
Občané se na jednání ptali, proč obvod bu-
dovu nekoupil dříve než současný majitel. 
„Nevěděli jsme, že dům je na prodej, nikdo 
nám ho nenabídl. Chtěli jsme objekt koupit 
dodatečně, ale současný vlastník nám řekl, 
že nechce přijít o své zlaté vejce,“ uvedl mís-
tostarosta Radim Miklas.
Majitel ubytovny Martin Gavlas s radnicí 
spolupracuje a neodmítl ani pozvání na jed-
nání zastupitelů. Lidem se omluvil za to, co 

se u ubytovny dělo v letních měsících. Slíbil, 
že se postará, aby v ubytovně bydlely jen ro-
diny, které si to zaslouží. „S pěti problémo-
vými už jsem se rozloučil. Za lidi z ubytovny 
budu ručit. Je pravda, že ubytovna vydělává 
a prodat ji nechci. Ale není mi jedno, co se v 
mém domě a v okolí děje. Udělám vše pro 
to, abych zajistil pořádek. Instalovali jsme 
kamerový systém. Nájemníci vědí, že kdo 
bude dělat problémy, dostane výpověď. Až 
bude mít někdo důkaz, že někdo z mých kli-
entů páchá trestnou činnost nebo dělá jiné 
problémy, budu rád, když za mnou přijde,“ 
zdůraznil Gavlas.
Určitým řešením může být kamerový sys-
tém a zvýšený dohled policistů. „Náš roz-
počet je 370 milionů korun za rok. Ve městě 
máme 650 strážníků, jeden stojí půl milionu 
ročně. Ostrava má nejvíce strážníků v pře-
počtu na počet obyvatel, na jednoho připadá 
488 obyvatel, v Praze je to 540 a v Brně nebo 
v Plzni přes 800,“ vyjmenoval zajímavá čísla 
ředitel MP Ostrava Zdeněk Harazim, kte-
rý se nebrání dalšímu navýšení rozpočtu i 
početních stavů, ale zdůrazňuje, že nejvíce 
zapotřebí je systémové řešení problému na 
úrovni státu. Vedení tohoto obvodu je podle 
něj jedno z mála, které bojuje za bezpečnost-
ní politiku ve městě. 
„Problém s ubytovnami řešíme od roku 
2009, kdy se začalo měnit jejich osazenstvo. 
Stavy republikových policistů se snížily, což 
platí i pro naše oddělení v Zábřehu. Jedna 
z našich hlídek je určena jen na problémo-
vé ubytovny,“ uvedl René Berger, vedoucí 

obvodního oddělení PČR Ostrava-Zábřeh, 
které sídlí přímo na náměstí SNP. „A to nám 
toto obvodní oddělení chtěli zrušit, což se 
naštěstí nestalo,“ podotkl starosta Sibinský.  
V Ostravě je třiatřicet ubytoven, z toho 
třetina na Jihu. Starosta dal občanům naje-
vo, že vedení obvodu stojí na jejich straně. 
„Bohužel není v naší pravomoci ubytovnu 
zrušit ani rozhodovat, kdo v ní bude bydlet. 
Nedávno jsme koupili objekt na Pavlovově 
ulici, který nepotřebujeme a učinili jsme tak 
právě kvůli obavám, aby z něj nevznikla po-
dobná ubytovna. Zřídíme tam bydlení pro 
mladé rodiny nebo pro seniory.“ Ubytov-
ny jsou podle něj narůstajícím problémem, 
který si žádá změnu zákonů. „Vadí mi bene-
volentní přístup státu k sociálně nepřizpů-
sobivým lidem a jejich ochraně. I to, že pa-
chatelé trestných činů jsou často právně více 
chráněni než jejich oběti,“ uvedl Sibinský, 
který přijal pozvání do pořadu České tele-
vize Máte slovo, kde se o této problematice 
diskutovalo uplynulý čtvrtek.
Lidé pochopili, že problém není ani tak zá-
ležitosti obvodu potažmo města, ale přede-
vším státu. Žádali, aby zastupitelé apelovali 
na vládu, aby změnila sociální zákon a be-
nevolentní přístup k sociálně nepřizpůsobi-
vým a aby majitelé ubytoven nevydělávali 
na chudých. „Celý problém je na straně vlá-
dy, požádali jsme policii o umístění čtrnácti 
kamer do problémových částí obvodu,“ po-
kračoval starosta a slíbil, že záznam z celé 
debaty poskytne zastupitelům města, po-
slancům i ombudsmanovi.  Michael Kutt y

Občané dali najevo svůj nesouhlas s ubytovnou
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Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky 
dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu 
volebního práva jsou zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu a zbavení způsobilosti k práv-
ním úkonům. Hlasování bude umožněno 
voliči po prokázání totožnosti a státního 
občanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky. 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. Voličský průkaz opravňuje 
voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního se-
znamu ve dnech voleb v jakémkoliv voleb-
ním okrsku na území České republiky nebo 
do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného 
zastupitelským úřadem v jakémkoli zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí. Zda je 
volič ve stálém seznamu voličů zapsán, lze 
ověřit na ohlašovně Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih, kde rovněž získá podrobněj-
ší informace k vyřízení voličského průkazu. 
Žádáme voliče, aby si včas překontrolovali 
platnost svých osobních dokladů.
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných důvodů obec-

ní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději je-
den den před dnem voleb do své domovní 
schránky současně s informací o způsobu 
hlasování ve volbách a informací o jejich vo-
lebním místě.  Upozorňujeme všechny naše 
voliče, aby si zkontrolovali, zda mají svou 
domovní schránku řádně označenou. 
Starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
Mgr. Karel Sibinský informuje voliče ozná-
mením o době a místě konání voleb, zveřej-
něním na všech volebních místech městské-
ho obvodu a na elektronické úřední desce 
úřadu.V městském obvodu Ostrava-Jih je ve 
stálém seznamu voličů zapsáno cca 89 tisíc 
voličů, kteří volí  v 96 volebních okrscích. 
Volební okrsek pro voliče, kteří mají údaj 
o místu trvalého pobytu veden na adrese 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tj. 
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, se nachází 
v ZŠ Provaznická 64 v Hrabůvce.
Zároveň upozorňujeme, že změnu místa tr-
valého pobytu lze dne 23. 10. 2013 z důvodu 
uzavření stálého a zvláštního seznamu voli-
čů provádět pouze do 16 hodin. 

Odbor vnitřních věcí ÚMOb Ostrava-Jih

Volby do poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
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Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve sbírce zákonů pod č. 
266/2013 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil 
dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Občanské sdružení 
Potravinová banka 
v Ostravě pořádá 
Sbírku potravinové 
pomoci, jejíž výtě-
žek bude prostřed-
nictvím organizací 
sociálních služeb 
poskytnut lidem bez přístřeší a v nouzi. 
Zájemci mohou přinést trvanlivé potra-
viny (cukr, olej, luštěniny, konzervy vše-
ho druhu, těstoviny, rýže, paštiky, čínské 
polévky, sirupy, čaje, cukrovinky pro děti, 
apod.), naopak vhodné nejsou domácí 
výrobky (marmelády, kompoty apod.), 
čerstvé potraviny, vajíčka aj. Potraviny by 
měly být v původních nepoškozených oba-
lech a před datem spotřeby. Všichni, kdo 
chtějí přispět, je mohou odevzdat od 14. 
do 18. října 2013 v prostorách Potravinové 
banky v Ostravě na Hasičské ulici 550/50 
v Hrabůvce v době od 9 do 17 hodin. 
Ve čtvrtek 17. října je možné trvanlivé po-
traviny přinést také na happening, který 
od 15 do 17 hodin proběhne na Masary-
kově náměstí v rámci Dnů proti chudobě. 
Do organizování sbírky se u příležitosti 
Mezinárodního dne za vymýcení chudo-
by zapojí také některé úřady, školy, prů-
myslové podniky nebo i farnosti a sbory 
jednotlivých církví. Více informací podá 
manažerka Potravinové banky v Ostravě 
p. Irena Mrázková na tel. čísle: 734 510 147.
 (d)

Sbírka potravinové 
pomoci

 

Potravinová banka

v Ostravě, o.s. 

Decathlon se představuje
OSTRAVAOSTRAVA

- profesionální servis

DECATHLON OSTRAVA

Rudná 3112/110

Avion Shopping Park - JIH
www.facebook.com/Decathlon.Ostrava

www.decathlon.cz

V dnešním povídání vám předsta-
vím náš servis. Blíží se zimní období 
a s ním spojené zimní radovánky jako 
sjezdové lyžování, běžecké lyžování 
a bruslení. U nás v Decathlonu vám 
nabízíme profesionální servis a pří-
pravu lyží a bruslí na sezonu. Přeci 
jen lyže, které od března leží scho-
vané na půdě, ve sklepě nebo někde 
v komoře, se potřebují dostat do kon-
dice, aby vám na začátku zimní sezo-
ny dělaly jen radost. Mnozí z Vás už 
o kvalitě našeho servisu vědí a svědčí 
o tom každoročně stoupající čísla ná-

vštěvnosti našeho servisu. Ale abych 
nezůstal jen u zimního období. Na 
jaře, v létě a na podzim jsou hlavním 
artiklem v našem servisu kola, dále 
brusle a koloběžky. Nemalou součás-
tí našeho servisu jsou potisky textilií 
a gravírování pohárů a medailí. Umí-
me též vyplétat tenisové a badmin-
tonové rakety. Hlavní výhoda naše-
ho servisu je, že pokud oprava není 
dlouhodobějšího rázu, jsme schopni 
udělat vše na počkání. Věřím, že s na-
ším servisem budete vždy spokojeni. 

Jan Bláha ředitel prodejny



Novinářská 3 (naproti OC FUTURUM), Ostrava-Mariánské Hory

           Laserová liposukce?
Potom jedině ZERONA z USA!
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První zářijový čtvrtek proběh-
la na dvou místech městského 
obvodu Ostrava-Jih dopravně-
-bezpečnostní akce zaměřena 
zejména na dodržování povole-
né rychlosti. 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 žáci ze ZŠ 
Provaznická a ZŠ Šeříková. Na 
organizaci se podílela zastupi-
telka Lenka Schreiberová a paní 

Školáci opět po roce rozdávali řidičům smajlíky

Zámek Zábřeh ve spolupráci 
s Kulturním zařízením Ostrava-
-Jih připravili na 27. a 28. září 
už sedmý ročník Svatováclav-
ských slavností piva.
Poslední zářijový víkend je 
tradičně zasvěcen ochutnávce 
tohoto zlatavého moku. Le-
tošní Svatováclavské slavnosti 
piva představí více než dvaa-
čtyřicet druhů a čepovaných 
piv v minimálně osmi typech 
piva. Čepovat se bude tradičně 
do třetinkových sklenic, jedna 

bude stát dvacet korun. Pivní 
atmosféru zpestří slavnostní 
průvod Sv. Václava a program 
na hlavním podiu doplní např. 
ostravská skupina Marow či le-
gendární Buty, na druhý den se 
návštěvníci mohou těšit na Zu-
zanu Michnovou se skupinou 
Marsyas, vystoupí i Petr Kalan-
dra s Memory bandem. Zámec-
ká scéna nabídne historický 
program s kejklíři, šermířskými 
turnaji aj. Na degustační pře-
hlídku minipivovarů je vstup 
zdarma.  (kut)

Blíží se Svatováclavské slavnosti piva

Věra Válková. „Řidiči, kteří 
jeli podle předpisů, dostali od 
školáků úsměvného smajlíka, 
na méně ukázněné čekal za-
mračený smajlík a od policistů 
pokuta,“ uvedl Ivo Hařovský, 
člen Dopravní komise Rady 
MO Ostrava-Jih a Výboru pro 
dopravu Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje. „Zejména 
na začátku školního roku tyto 
akce vítáme. Pokud jich bude 
více, budeme jen rádi,“ doplnil 
starosta obvodu Karel Sibinský, 
který se byl na obou místech 
osobně podívat.  (kut)Fo
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TOM Krokodýl ze sídliště Du-
bina specializující se na ma-
žoretkový sport patří mezi 
špičku v ČR i v Evropě. Za 
svou dvanáctiletou působnost 
získal  řadu ocenění a mistrov-
ských titulů. Letos se mažo-
retkám povedl husarský kou-
sek. 
Dvanáct děvčat, která trénují 
ve sportovním družstvu kade-
tek a juniorek teprve prvním 
rokem, dosáhlo nevídaného 
úspěchu, když porazily o mno-
ho zkušenější soupeřky a vybo-
jovaly si stříbrné medaile z mis-
trovství republiky a následně se 
staly mistryněmi Evropy v dis-
ciplíně miniformace mix. Jak to 
dokázaly? Svou pílí, odhodlá-

ním, tvrdou prací v tělocvičně 
a to vše pod vedením zkuše-
ných trenérek Olgy Novotné, 
Adély Hillové a Jany Petříko-
vé. Celý mažoretkový oddíl se 
v této sezóně pyšní také šesti ti-
tuly mistrů a jedenácti vicemist-
rů ČR. Největší ozdobou letošní 
sbírky jsou trofeje z mistrovství 
Evropy - dvě zlaté, tři stříbrné 
a dvě bronzové medaile. 
Pokud máte doma holčičku, 
která ráda tancuje a skotačí, 
můžete ji přihlásit mezi tato ši-
kovná děvčata. Oddíl Krokodýl 
přijímá nové mažoretky už od 
čtyř let. Nábory probíhají každé 
úterý, středu a čtvrtek v 15.30 
hodin v tělocvičně ZŠ Chrjuki-
nova 12 v Ostravě-Zábřehu.  (d)

Ze začátečnic mistryně Evropy
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Mezinárodní fi lmový festival Ekofi lm

INZERCE

Je členem mezinárodního sdružení festiva-
lů o životním prostředí ECOMOVE Inter-
national se sídlem v německém Freiburgu 
im Breisgau a je to nejstarší festival svého 
druhu v Evropě. 
Vyhlašovatelem je Ministerstvo životní-
ho prostředí a ministr převzal záštitu nad 
hlavní cenou GRAND PRIX, kterou osob-
ně předá. Záštitu nad tímto festivalem 

převzal také starosta obvodu Ostrava-Jih 
Karel Sibinský a na slavnostním vyhlášení 
vítězů v hotelu Mamaison Imperial mode-
rovaném hecem Ondřejem Vetchým osob-

ně předá svou cenu. Prezidentem festivalu 
je slovenský režisér Juraj Jakubisko. 
„Pořadatelem této prestižní akce je naše 
občanské sdružení Perseus,“ uvedla ředi-
telka festivalu Marcela Heříková s tím, že 

letos se do soutěže přihlásilo 123 snímků 
z celého světa. Na čtyři festivalové dny jsou 
připraveny projekce desítek fi lmů z celého 
světa a bohatý doprovodný program. 
Festival se koná na různých místech Ost-
ravy, dále v Českém Těšíně a v Karviné. 
Vyvrcholí 5. října celodenním programem 
na ostravském Masarykově náměstí. „Jako 
zlatý hřeb programu plánujeme koncert 
známých osobností, Ekopouť, festivalová 
představení, workshopy, výstavy a další 
akce,“ dodala Heříková. 
Podrobnosti včetně kompletního progra-
mu na www.ekofi lm.cz.  (kut)

Od 3. do 6. října se uskuteční 39. ročník 
mezinárodního fi lmového festivalu o ži-
votním prostředí, přírodním a kulturním 
dědictví EKOFILM 2013. 

Moravskoslezští krajští zastupitelé schvá-
lili další projekty podpořené evropskými 
dotacemi. Jedním z nich je i profi nancová-
ní a zahájení přípravy projektu Integrova-
ného výjezdového centra (IVC) v nejlid-
natějším ostravském městském obvodu 
Ostrava-Jih. Moderní zázemí pro složky 
Integrovaného záchranného systému (IZS) 
by mělo vyrůst na ploše mezi ulicemi Ka-
minského a plánovanou ulicí Nová Krme-
línská v Ostravě do října roku 2015.
„Kromě velkého výjezdového centra, kte-
ré je v centru Ostravy, hodláme budovat 
menší střediska, kde budou také na jed-
nom pracovišti s jedním dispečinkem ha-
siči, policisté, záchranná služba,“ řekl hejt-
man Miroslav Novák.
„Realizace tohoto projektu zajistí koor-
dinovaný postup složek integrovaného 
záchranného systému při zásazích u mi-
mořádných událostí a minimalizuje jejich 
následky posílením spolupráce jednotli-
vých složek IZS. Spolupráce mezi hasiči, 

záchranáři i strážníky se tak dostane na 
kvalitativně vyšší úroveň,“ uvedl náměs-
tek hejtmana MS kraje Josef Babka. Do-
dal, že v regionu tak vznikne opěrný bod, 
který zde v současné době chybí - tedy 
zázemí pro jednotku zaměřenou pro prá-
ci a záchranu osob na vodních plochách, 
která bude provádět také záchranné a za-
bezpečovací práce v celém kraji a zajišťo-
vat požadavky a úkoly vyplývající z plat-
ných mezinárodních smluv o spolupráci 
a vzájemné pomoci v případě katastrof, 
živelních pohrom a jiných mimořádných 
událostí, které uzavřela Česká republika 
s Polskem a Slovenskem.
V novém IVC, jehož stavba by mohla začít 
v dubnu příštího roku, naleznou základnu 
hasiči ze stanice Hrabová, strážníci z ob-
lastní služebny Hrabová (včetně skupin 
hipologie a kynologie) a Zdravotnická zá-
chranná služba MS kraje - výjezdové sta-
noviště Hrabová. Centrum bude vybaveno 
cvičnou věží, výcvikovými a sportovní-

mi plochami, tréninkovými, výukovými 
a kancelářskými prostorami i zázemím 
pro techniku, kynologii a hipologii (kotce, 
cvičné louky).
Na podzim letošního roku bude podána 
žádost o poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Moravsko-
slezsko, prioritní osy 1 Regionální infra-
struktura a dostupnost, oblast podpory 1.4 
Infrastruktura integrovaného záchranné-
ho systému a krizového řízení. Vybudová-
ní stavby Integrovaného výjezdové centra 
by mělo stát necelých 290 milionů korun, 
přičemž podíl kraje by činil 15 procent 
z uvedené částky. Stavba by mohla začít 
v příštím roce na jaře.
V regionu nyní funguje jedno Integrované 
bezpečnostní centrum, které je společným 
sídlem hasičů, policistů, strážníků i zá-
chranářů a dále šest Integrovaných výjez-
dových center, z nichž většina je v Ostra-
vě. 
Zdroj: verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz

V Ostravě-Jihu vznikne Integrované výjezdové centrum

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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www.minthe.cz

Ostrava-Poruba, 

Komenského 629

WELLNESS VÍKEND PLNÝ RELAXACE 
A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Horský hotel Hamry Čeladná  ➣ 11. 10.–13.10. 2013
Arteterapie – relaxace hudbou a tancem
Reiki – nabíjení energie, krystalů a kamenů
Zdravá výživa – měření svalů a tuků, poradna

VÍCE INFO: tel.: 606 771 920 
www.minthe.cz, minthe@minthe.cz
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Ostravská VIVA letos na jaře oslavila roční 
výročí a mezi lidmi se těší stále větší popularitě
Když se řekne coworkingové centrum, ne každému je úplně jasný 
jeho význam. Takže coworking rovná se sdílení prostor, chcete-li 
kancelář ke společné práci podnikatelů na volné noze. 

Právě na tomto způsobu ko-
munikace od května loňského 
roku funguje na Horní ulici 
v Hrabůvce Viva Ostrava, kte-
rou provozuje občanské sdru-
žení Institut pro ženy. 
„Obor coworkingu mi sedí 
v hodně ohledech, protože vy-
tváří svobodná povolání s mož-
ností nastavit si vlastní pracov-
ní režim. Sdílením kanceláře 
potkáváte spoustu zajímavých 
lidí a propojujete se, vytváříte 
věci společně, což mě posled-
ní dobou naplňuje asi nejvíce. 
Nebaví mě jeden pohled na 
věc, líbí se mi, když je výsledek 
slepený z rozdílných přístupů. 
Proto jsme stvořili Vivu,“ vy-
světlila pro server www.pod-
nikator.cz zakladatelka centra 
Renáta Ptáčníková, která sama 
Vivu defi nuje jako prostor ke 
svobodě. 
Rozlehlé prostory v prvním 
patře komplexu známého pod 
názvem Železňák nabízejí 
sdílenou kancelář, ve které je 
k dispozici veškeré technické 
zázemí. „Je ideální k využití 
pro ty, kdo rozjíždějí vlastní 
podnikání,“ říká Hana Švrč-
ková a popisuje další zázemí 

ostravské Vivy. „V přednáš-
kovém sále pro zhruba sto 
padesát osob se uskutečnily 
besedy s hercem Jaroslavem 
Duškem, podnikatelem Tomi-
em Okamurou, lékařem Janem 
Hnízdilem, cestovatelem Jiřím 
Kolbabou nebo herečkou Kvě-
tou Fialovou. Takové akce se 
těší velké přízni návštěvníků, 
ohlas byl z jejich strany velmi 
dobrý. Dále jsou k dispozici 
dvě zasedací místnosti, dětský 
klub Kuky s hlídáním dětí a za-
pomenout nesmím ani kavárnu 
s nabídkou stoprocentní arabi-
ky z vlastní pražírny.“ 
V osobitých interiérech pro-
bíhají přednášky, školení, ob-
chodní snídaně nebo program 
pro děti. Plány do budoucna? 
„Od září u nás probíhá pro-
gram Zeptej se mě, jedná se 
o poradnu vždy na jedno téma, 
zájemci mají vstup zdarma. 
Na druhého a patnáctého října 
jsme připravili besedu se spiso-
vatelkou Jaroslavou Grobcovou 
na téma Zamlčená historie Mo-
ravy. V úterý 29. října v našich 
prostorách uspořádáme sraz 
coworkingových center z celé 
republiky, Slovenska a Polska,“ 

nastínila plány Hana Švrčková. 
Viva Ostrava má za sebou vy-
dařené akce – fi lm a besedu 
k putovní výstavě portrétů 
a příběhů s názvem Příběhy 
nové kultury, uplynulou sobo-
tu se pak připojila k Sousedské 
slavnosti na akci Zažít Ostravu 
jinak, která se konala na uli-
ci 30. dubna před ostravskou 
radnicí. Aktuální program je na 
www.vivaostrava.cz.
„Soustředíme se i na podporu 
venkovních akcí, v létě jsme po-
řádali příměstské tábory. Bude-
me rádi, když se k nám občané 
připojí nebo nám sami dají ně-
jaké tipy,“ odkazuje Švrčková 
na webové stránky www.viva-
open.cz.
Viva Ostravy využívá nebytové 

prostory, které ji za výhodných 
podmínek pronajímá Úřad 
městského obvodu Ostrava-
-Jih. „Za tuto podporu jsme sa-
mozřejmě rádi. V centru města 
by to možná bylo lepší, ale stá-
vající prostor odpovídá naše-
mu konceptu. Důležitá je také 
dobrá dostupnost městskou 
dopravou,“ vysvětlila Kateřina 
Šebestová. 
„Samozřejmě k nám chceme 
přilákat více lidí, ještě lépe roz-
jet podporu podnikání, pořádá-
ní kurzů a další marketingové 
aktivity. Každý, kdo u nás ještě 
nebyl, se může přijít podívat 
nebo se stavit třeba jen na vý-
borné kafe,“ usmála se závě-
rem Hana Švrčková. 
 Michael Kutt y

Charitní pečovatelská služba 
– středisko Tereza nabízí služ-
by seniorům a lidem se zdra-
votním postižením, kteří mají 
z různých důvodů sníženou 
soběstačnost. Zájemci o pe-
čovatelské služby z Ostravy 
a přilehlých obcí mohou žádat 
pomoc v těchto oblastech: zajiš-
tění chodu domácnosti (např. 
pomoc při nákupech, úklidech 
domácnosti, praní, žehlení), 
zajištění péče o vlastní osobu 
(např. podávání stravy), zajiš-

tění pomoci při osobní hygieně. 
V rámci poskytovaných služeb 
Charitní pečovatelská služba – 
středisko Tereza nabízí i zajiště-
ní stravy a její dovoz. O dalších 
podrobnostech poskytovaných 
služeb se zájemci mohou in-
formovat u vedoucího Charitní 
pečovatelské služby – střediska 
Tereza p. Michala Panáčka (tel.: 
599 508 504, 737 831 370). 
Více informací je na webu Cha-
rity Ostrava: www.ostrava.cha-
rita.cz.  (d)

Charita Ostrava nabízí pomoc seniorům 
a lidem se zdravotním postižením
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ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE

Podrobnosti a kontakty na:
www.ortopedie-ostrava.cz, email.: ortopedie.audax@gmail.com
APROMED – Ostrava Poruba: 732 119 057, 724 831 838, 775 138 348 

pouze objednané pacienty.
Stará Bělá, Blanická 1068, út 15.30-18.30 bez objednání

Specializujeme se na artroskopické operace 
implantace umělých kloubů a další ortopedické operace. 

Operaci provádí specialista, který Vás v ambulanci vyšetří
Čekací doba k TEP 3-6 měsíců u většiny ZP

Léčíme krevní plasmou a krevními destičkami 
– jedna aplikace 1.500 Kč. Tel.: 606 771 082

Pokud nemůžeme Váš hovor přijmout, voláme sami zpět.
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„I když jen jako diváci, s velkým 
zaujetím jsme sledovali plně-
ní disciplín čtyřdenní hasičské 
soutěže. Šestičlenná družstva 
mladých hasičů ve věku od 11 
do 14 let plnila velmi náročné 
úkoly, které napodobovaly prá-
ci hasičů – záchranářů,“ uvedl 
Karel Kupka, vedoucí výpravy 
a starosta Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh. 
Vyproštění zraněné osoby z ha-
varovaného automobilu, trans-
port této na nosítkách tunelem 
do prvního patra cvičného po-
lygonu a následné slanění, vy-

tažení desetikilogramového zá-
važí z řeky z hloubky tří metrů, 
přesuny po lanových mostech, 
zásady poskytování zdravot-
ní pomoci, orientace v terénu. 
To jsou jen některé z disciplín, 
které mladí hasiči plnili na 
trati dlouhé celkem asi 30 km. 
Přenocování ve volném terénu 
a vaření bylo samozřejmostí 
při plnění tohoto náročného 
závodu. Doslova jako boj o pře-
žití pod přísným dohledem roz-
hodčích, kteří neodpouštěli ani 
ty nejmenší omyly a chybičky. 
Celé čtyři dny se soutěžící pře-

sunovali na různá stanoviště 
vyzbrojeni horolezeckým nářa-
dím (lana, karabiny, lezecké po-
stroje, kladky, přilby) a sebou 
neustále vláčeli vlastnoručně 
vyrobené zdravotnické nosítka 
s dřevěným panákem vážícím 
minimálně 50 kg. 
„Poznali jsme, že příprava na 
výkon povolání hasiče–záchra-

náře je v Rusku velmi náročná. 
Jde o prestižní postavení ha-
siče ve společnosti a už mladí 
lidé jsou si toho vědomi. Zápal 
a odhodlání, s jakým ruští mla-
dí hasiči přistupují k výcviku, 
technické i fyzické přípravě, 
praktickým vědomostem a dis-
ciplíně, můžeme u nás jen závi-
dět,“ dodal Karel Kupka.  (d)

Ostravští hasiči sledovali v Rusku své tamní kolegy
Krajský úřad MS kraje a Krajské sdružení hasičů MS kraje vysla-
lo sedmnáctičlennou výpravu mladých hasičů do ruského města 
Vytěgra ve Vologodské oblasti na břehu oněžského jezera, kde 
se na přelomu července a srpna konalo soutěžní soustředění 
ruské hasičské mládeže.

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

V tomto školním roce poprvé mají děti 
možnost navštěvovat kroužek, kde na ně 
čeká spousta zábavy, dobrodružství a no-
vých zážitků. Jeho název je Lovci podni-
kavých duchů. Vzdělávací program, při-
pravený společností Business Kids s.r.o. ve 
spolupráci s odborníky z řad psychologů, 
pedagogů a pracovníků z podnikatelské 
praxe, představuje svou koncepcí a zamě-
řením unikátní vzdělávací program pro 
děti od 9 do 12 let. 
Hlavním cílem vzdělávacího programu 
Lovci podnikavých duchů je pomoci dě-
tem při jejich rozvoji a růstu v osobnosti, 

které jsou schopny formulovat a obhájit 
své názory, pracovat se svými emocemi, 
prosazovat vlastní oprávněné požadavky, 
tvořivě přistupovat k řešení různých situ-
ací v reálném životě, kdy se dokáží rozho-
dovat a nést odpovědnost za své činy. 
V programu je zahrnuto deset klíčových 
oblastí, např. komunikační dovednosti, 
týmová spolupráce, řešení problémů, fi -
nanční gramotnost, obchodní dovednosti 
a další. Jak říkají tvůrci programu: „Jde 
nám o osobnostní rozvoj dětí. Jejich výcho-
vu, nasměrování a posilování žádoucích 
návyků tak, aby se z dětí v budoucnu staly 

samostatně uvažující a jednající osobnos-
ti. Díky programu si děti začnou vytvářet 
a upevňovat návyky, které je nasměrují 
k úspěšnému osobnímu i pracovnímu ži-
votu.“
Děti tak mají možnost trávit volný čas 
smysluplně pod vedením proškoleného 
pedagogického pracovníka, tz v. Pána/Paní 
hry. V obvodu Ostrava-Jih jsou pro tyto 
kroužky vybrány základní školy Mitušo-
va 8, F. Formana, B. Dvorského a V. Koša-
ře. Ukázkové hodiny v září jsou zdarma 
a s dětmi mohou přijít i rodiče. Další infor-
mace jsou na www.businesskids.cz.  (d)

Vzdělávací program Lovci podnikavých duchů
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Mezi ulicemi J. Matuška a A. Gavlase na Dubině bylo otevřeno zre-
konstruované dětské hřiště. Herní prvky už byly v havarijním stavu, 
ale protože hřiště i přesto bylo využíváno dětmi z okolních panelo-
vých domů, došlo k uvolnění fi nančních prostředků na jeho celkovou 
opravu. „Nezbývá než doufat, že nebude ničeno jako Rákosníčkovo 
hřiště,“ řekl místostarosta Pavel Planka s tím, že hřiště na Dubině 
je dalším opraveným v řadě po nedávné rekonstrukci hřiště va ulici 
29. dubna ve Výškovicích.  Foto: Miroslava Humpolíková

Další opravené dětské hřiště

Krátce
 Nabídka psů i na facebooku
Městská policie Ostrava 
spustila od září nabídku na-
lezených a odchycených psů 
z útulku v Třebovicích na 
facebooku. Adresa je: www.
facebook.com/utulekostrava. 
„Naší snahou je zvýšit šanci 
na umístění útulkových psů 
do nových rodin. Rádi přijme-
me i připomínky k této nabíd-
ce, která se na jejich základě 
může upravovat tak, aby co 
nejvíce vyhovovala uživate-
lům a poskytla jim o vybra-
ném pejskovi maximum infor-
mací,“ uvedla Dana Klišová 
z ostravské městské policie.

 Poděkování
Dětské centrum Domeček 
sídlící na Jedličkově ulici 
v Zábřehu děkuje všem dár-
cům, kteří se letos podílejí na 
fi nancování aktivity caniste-
rapie zejména pro postižené 
děti. Celkové náklady jsme 
měli vyčísleny na 198 tisíc 
korun, z toho 105 tisíc je hra-
zeno příspěvky města a státu 
na provoz zařízení, 93 tisíc 
korun jsme zajistili z dárcov-
ských peněz. Nejvýznamnější 
položku tvoří dar společnosti 
Ahold. 

Ing. Jana Novotná, ekonom 
Dětského centra Domeček

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoli v 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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INZERCE

Od začátku letošního roku pla-
tí v Ostravě povinné čipování 
psů. Čipem musejí být ozna-
čeni všichni nově narození psi 
nejpozději do svých tří měsíců. 
Starší pejsci, které už mají Ost-
ravané doma, se budou muset 
nechat načipovat nejpozději do 
konce tohoto roku. 
Z vyhlášky vyplývají pro cho-
vatele psů dvě povinnosti. Ne-
chat psa označit čipem a při-
hlásit ho do evidence v daném 
městském obvodu. Čipování 
se mohou vyhnout pouze lidé, 
jejichž pes byl označen bezpro-
blémově čitelným tetováním 
do konce roku 2012.
Na Odboru výstavby a životní-
ho prostředí (1. patro budovy 
B) chovatel předloží potvrzení 
od veterináře, který aplikaci 
čipu provedl, zde pak potvrdí 

bezdlužnost a uzavře darovací 
smlouvu. Poté mu v pokladně 
(budova D) bude proplaceno 
200 korun. 
Pro získání příspěvku musí být 
pes označen čipem v roce 2013 
a nejpozději 30 dnů ode dne 
označení psa čipem musí být 
majitel přihlášen do evidence 
chovatelů psů označených či-
pem. Kontrolu psů budou pro-
vádět strážníci Městské policie 
Ostrava od začátku příštího 
roku. 
„Vzhledem k velkému počtu 
psů v obvodu Ostrava-Jih vy-
zýváme občany, aby čipování 
a registraci nenechávali na 
konec roku, kdy se předpoklá-
dají dlouhé čekací lhůty k vy-
řízení registrace a poskytnutí 
příspěvku,“ uvedl místosta-
rosta Radim Miklas.  (kut)

Povinné čipování psů

UZÁVĚRKA 
INZERCE 

DALŠÍHO ČÍSLA 
JE 16. 10. 2013

INZERCE

4. 10.   MLADÍ KONZERVATIVCI, o. s.
 8-15 hod. - Florbalový turnaj žáků 8. a 9. tříd 
5. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice    18 hod. - Junioři 
6. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice 12 hod. - Junioři
  15 hod. - Extraliga žen 
11. 10 Florbal - 1. SC Vítkovice 18 hod. - Extraliga žen 
12. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice  8-15 hod. - starší žákyně 
  15 hod. - Junioři B
13. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice
 8.30-15.30 hod. - mladší žáci Hurikán
18. 10. Futsal – KFV Roub Vítkovice 
 19.30-22 hod. - 2. Liga futsalu  
19. 10. Futsal – Sdružení sportovních klubů Vítkovice
 8-18 hod. - mezinárodní turnaj ve futsalu neslyšících
20. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice 8-12.30 hod. - dorostenky
 13-19 hod. - veteráni B
25. 10. Basketbal - BK Ostrava 
 17–22 hod. - kvalifi kace ČR a SR na ME veteránů 2014
26. 10. Basketbal - BK Ostrava 
 8-15.30 hod. - kvalifi kace ČR a SR na ME veteránů 2014
26. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
 17.15 hod. - AutoCont  extraliga muži 
 19.30 hod. - Extraliga žen
27. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice
 9.30-19.30 hod. - Juniorky
28. 10. Basketbal - BK Ostrava 
 8-13 hod. - kvalifi kace ČR a SR na ME veteránů 2014
28. 10. Florbal - 1. SC Vítkovice  15 hod. - Extraliga žen

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc říjen
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V MŠ se investovalo i do školních zahrad

V MŠ Mjr. Nováka vymalo-
vali šatny u jednotlivých tříd 
a zakoupili nové židle a stolky. 
Na zahradě školky, která byla 
vybavena novými hracími prv-
ky, proběhla oprava chodníků 
a asfaltových ploch z prostřed-
ků zřizovatele. V MŠ A. Kučery 
a v MŠ Šeříková mají za sebou 
rekonstrukci sociálního zaří-
zení. Výměnu oken v jednom 
pavilonu a následné malování 
uskutečnili v MŠ Rezkova. 
Také v MŠ Mitušova 90 došlo 
k celkové rekonstrukci sociál-
ního zařízení, navíc byla vy-
měněna okna a namontována 
interaktivní tabule s příslušen-
stvím. Celkovou opravu a ná-
těr fasády, demontáž a montáž 

střešních žlabů provedli 
v MŠ Gurťjevova, chod-
níky po obvodu školky 
opravili v MŠ Chrjuki-
nova, nové herní prvky 
a zámkovou dlažbu v za-
hradě mají v MŠ Volgo-
gradská.
V MŠ Kosmonautů 15 upra-
vili sklepní prostory a rozšířili 
učebny pro předškolní vzdělá-
vání dětí v 1. patře budovy. V 
MŠ F. Formana mají za sebou 
celkovou rekonstrukci umý-
váren a toalet ve dvou třídách 
a výměnu oken čelní strany 
budovy, dále výmalbu schodišť 
a chodeb. Z rozpočtu obvodu 
byla hrazena oprava části chod-
níků školní zahrady a bezbarié-

Nejen v základních, ale také v mateřských školách, jejichž zřizo-
vatelem je městský obvod Ostrava-Jih, došlo během letních mě-
síců k opravám a rekonstrukcím.

INZERCE

rové vstupy do budovy. V MŠ 
A. Gavlase během prázdnin 
došlo k výměně oken. V MŠ 
I. Herrmanna byly zřizovate-

lem opraveny chodníky 
na zahradě areálu. Před 
měsícem byla dokonče-
na kompletní výměna 
oken a následně byly vy-
malovány všechny pro-

story školky.
V budově MŠ Adamusova 
byla vymalována třída, šatny 
dětí i zaměstnanců, některé 
kuchyňky a část chodby. V ob-
jektu MŠ Klegova došlo k vy-
malování provozních prostor. 
Během srpna v obou budovách 
proběhla výměna vstupních 
a částečně i vnitřních dveří. 
V zahradách obou školek byly 
natřeny herní prvky. V MŠ 
Adamusova byla z prostřed-
ků zřizovatele realizována re-

konstrukce chodníků. Opravu 
rampy u školní jídelny provedli 
v MŠ Staňkova, v MŠ Srbská 
pak prošla generální opravou 
školní kuchyně, kde vedle sta-
vebních prací byla instalována 
i nová vzduchotechnika. 
V MŠ Šponarova byl rekon-
struován chodník na školní 
zahradě, došlo k rekonstrukci 
elektrických rozvaděčů a svíti-
del v části budovy. Jedna třída 
byla doplněna novými lehát-
ky s úložnými prostory. V MŠ 
Tylova rekonstruovali sociální 
zařízení a polovina školky byla 
vymalována. Výměnu oken 
a zateplení dětské šatny a vy-
malování části školky mají za 
sebou v MŠ U Zámku. V MŠ 
Tarnavova opravili plot školní 
zahrady. MŠ Mozartova je za-
teplena a má novou novou fa-
sádu.  (kut)

V minulém školním roce se MŠ 
J. Maluchy 105 zapojila do ce-
lorepublikového projektu Celé 
Česko čte dětem, konkrétně 
svým školním projektem Kníž-
ky z proutěného košíku. Díky 
němu děti poznaly několik pěk-

ných knížek a mnoho zvířecích 
i dětských hrdinů. V rámci pro-
jektu byla uspořádána výstava 
knížek prarodičů nebo knížek, 
které byly napsány v jiném než 
českém jazyce. Nejtajemnější 
pak byla asi Noc s panem An-

dersenem na konci školního 
roku. 
V tomto projektu může MŠ 
J. Maluchy 105 pokračovat 
i v tomto školním roce a to pře-
devším díky dotaci Magistrátu 
města Ostravy, který na tento 

projekt přispěl částkou deset 
tisíc korun. Díky dotaci školka 
zakoupila divadelní čepičky 
pro dramatické hrátky a dopl-
nila dětskou knihovnu o obráz-
kové leporela pro nejmenší děti 
a knížky pro starší děti.  (d)

Zajímavý projekt pro děti Knížky z proutěného košíku

JIŽNÍ LISTY ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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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. 18.30 h, JSEM ŽENA – ZDRAVÁ, SPO-
KOJENÁ A SEBEVĚDOMÁ, cyklus deseti se-
tkání pro všechny ženy, které chtějí být zdravé, 
sebevědomé a spokojené. Ukázková hodina 
zdarma v Komorním klubu, Ostrava-hra-
bůvka, Velfl íkova 8. Předprodej a informace 
KD K-TRIO.
3. 10. 17.30 h, LÉČIVÉ DECHOVÉ MEDI-
TACE, dech, to je energie. Dech probouzí naše 
vědomí. Prostřednictvím dechu můžeme svá 
těla čistit a léčit. Vědomé propojení s dechem 
navozuje klid, harmonii. Dech nás propojuje 
s naší podstatou. Pravidelná setkávání s Mgr. 
Zuzanou Kaiser. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
6., 13., 20., 28. 10. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY 
živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
7. 10. 17.30 h, REFLEXNÍ TERAPIE jednodu-
chá metoda svépomoci při zdravotních po-
tížích, o výhodách refl exní diagnostiky a ná-
sledné terapii vedoucí k zlepšení zdravotního 
stavu přednáší Romana Farna. Předprodej a in-
formace KD K-TRIO.
9. 10. V 19 h DIASHOW JIŘÍHO KOLBABY 
MODROBÍLÉ TICHO – tajuplná Antarktida 
II. Strhujíí plavba do Antarktidy na polské pla-
chetnici Selma. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
10. 10. 17.30 h, FINANČNÍ GRAMOTNOST 
je základem lepšího fi nančního standardu, 
pokud jej chcete mít, je dobré orientovat se 
v tom, jakou část výdajů na domácnost spolk-
nou náklady na energie a jak zacházet s do-
mácími spotřebiči, abychom je minimalizo-
vali. Důležité je naučit se kontrolovat výdaje na 
běžné denní nákupy i na nákupy mimořádné 
i vědět, jak se vyhnout nevýhodným smlou-
vám a spotřebitelským úvěrům. Přednáší Mgr. 
Hana Grzegorzová. Předprodej a informace 
KD K-TRIO.
17. 10. 17.30 h, SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - 
etiketa u stolu s asistovanou večeří, seminář 
pod vedením Ing. Kateřiny Makové, Ph.D. je 
určen všem, kteří si chtějí osvojit stolování po-
dle společenských pravidel, manažery, zaměst-
nance reprezentující fi rmy při jednání s klienty, 
rodiče, kteří chtějí své děti dobře připravit pro 
život a všechny, kteří se chtějí zbavit špatných 
návyků a usnadnit si cestu k úspěšné kariéře. 
Nutná rezervace. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
17. 10. v 19 h MONOLOGY VAGÍNY Skvělá 
inscenace Monology vagíny v podání Intim-
ního divadla Bláhové Dáši vyprodává už víc 
než deset let divadelní sály. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS.

 VÝSTAVY
RYCHLEBSKO-JIZERSKÉ SOUZNĚNÍ vý-
stava fotografi í Ivo Sloniowski.
MAGICKÁ NAMIBIE – výstava fotografi í Re-
náty Moskalové v Restauraci K-TRIO.

 DĚTEM
6. 10. v 10 h TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN  
divadelní představení pro děti v Kině LUNĚ  
O chamtivém veveřákovi, Mlsný král a Honza, 
Sekerková polévka. Hrají herci Divadla Po-
hádka Praha. Předprodej KD K-TRIO, Kino 
LUNA
28. 10. v 10 h HALLOWEEN s Hopsalínem 
strašidelná party pro malé i velké návštěvníky, 
pro masky je připravena odměna. Předprodej 
KD K-TRIO. 
Soutěžní projekt „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ 
DNO“ je určen žákům 9. tříd. Na interaktiv-
ních stanovištích se bude prezentovat osmnáct 
řemesel a učebních oborů. Pod odborným ve-
dením si žáci ověří vlastní předpoklady pro 
různorodé činnosti související s daným obo-
rem. Přihlášky a informace na www.kzoj.cz.
 KOMORNÍ KLUB
17. 10. v 19.00 h 118. TÓNY CEST Klubový ve-
čer kapely Tempo di vlak a jejich hostů.
Na 118. Tónech cest jako host kapely Tempo di 
vlak v pořadu vystoupí Roman Horký z Kame-
lotu, který bude hrát své písničky na přání.
18. 10. v 18.30 h ŠTĚPÁN RAK a VÁCLAV 
NÁVRAT   Alchymie Prahy je společný projekt 
kytaristy Štěpána Raka a Václava Návrata skla-
datele, sólisty na barokní i klasicistní housle. 
Společně s nimi vystoupí hráč na bicí nástroje 
Vladimír Sosna. Předprodej KD K-TRIO, OIS  
v den akce na místě od 18.00 hodin
25. 10. v 19.00 h Yvonne Sanchez & Pedro 
Tagliani Své třetí album Songs About Love na-
točila přední dáma české jazzové scény Yvonne 
Sanchez ve spolupráci s brazilským kytaristou 
Pedrem Taglianim. V komorním provedení 
písní vyniká výjimečný, dráždivě zastřený 
a výrazově bohatý hlas vokalistky kubánsko-
-polského původu. Latinské hudební kořeny 
a záliba v jazzových standardech daly vznik-
nout originální úpravě písní. Pedro Tagliani je 
všestranný muzikant a skladatel. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS.

KINO LUNA 

Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Od pondělí 30. 9. do středy 2. 10.  ve 20.00 h: 
DONŠAJNI (ČR 2013). Komedie režiséra J. 
Menzela, v  hlavních rolích J. Hartl, L. Šafrán-
ková, M. Huba, J.Jirásková, I.Chýlková, E. 
Smetana aj. Ml. přístupný, 105 minut. Vstupné 
110 Kč.
Úterý 1. 10. v 17.30 h: 5.OstravaKameraOko - 
PROROK (Un prophéte, Francie 2009). Krimi-
nální drama, české titulky, od 15 let, 154 minut.  
Vstupné 60 Kč, studenti a senioři  30 Kč.
Středa 2. 10. v 17.30 h: 5.OstravaKameraOko 
– ZVÍTĚZIT (Vincere, Itálie, Francie 2009). 
Drama/historický/biografi cký, české titulky,od 
15 let, 122 minut. Vstupné 60 Kč, studenti a se-
nioři 30 Kč.
Čtvrtek 3. 10. v 16.00 h: 5.OstravaKameraOko 
– S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT( Československo 
1982). Rodinná  „Komedie století“, r. Marie Po-
ledňáková, 82 minut. Vstupné 60 Kč, studenti 
a senioři 30 Kč. 
Od pátku 4. 10. do neděle 6. 10. v 15.30 h: 
ŠMOULOVÉ 2 – 2D (The Smurfs 2, USA 2013). 
Oblíbená animovaná šmoulí zábava. České 
znění, 105 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 4. 10. do neděle 6. 10. v 17.30 h: RI-
VALOVÉ (Rush, USA 2013). Skutečný pří-

běh Nikiho Laudy. Akční/drama/životopisný. 
České titulky, od 12 let. Vstupné 100 Kč.
Od pátku  4. 10. do neděle 6. 10. ve 20.00 h: 
GRAVITACE 3D (Gravity,USA 2013). Sci-fi / 
thriller ve 3D formátu, v hl. roli Sandra Bullock, 
George Clooney. České titulky, ml. přístupný. 
Vstupné 130 Kč.
Neděle 6. 10. v 10.00 h: TŘI POHÁDKY NA 
DOBRÝ DEN. Hrají herci Divadla Pohádka 
Praha. Vstupné 45 Kč.
Pondělí 7. 10. v 17.00 h: MILLEROVI NA 
TRIPU (We´re the Millers, USA 2013). Kome-
die, české titulky, od 15 let, 112 minut. Levné 
pondělí - vstupné 60 Kč.
Od pondělí 7. 10. do úterý 8. 10. v 19.30 h: 
JOBS (Jobs, USA 2013). Drama /životopisný, 
v hl. roli Ashton Kutcher. České titulky, od 12 
let, 122 minut. Vstupné 90 Kč, levné pondělí – 
vstupné 60 Kč.
V úterý 8. 10. v 17.00 h., ve středu 9. 10. v 19.30 
h: RIDDICK (Riddick, USA 2013). Akční/sci-fi /
thriller, v hlavní roli Vin Diesel. České titulky, 
od 12 let, 119 minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 9. 10. v 10.00 h: PROMÍTÁME MATEŘ-
SKÝM ŠKOLÁM – ČTYŘLÍSTEK (ČR 2012, 
animovaný).
Středa 9. 10. v 17.30 h: ČERNÁ VDOVA (The 
Att ack, Belgie, Francie, Katar, Libanon 2012). 
Psychologický/thriller, české titulky, od 15 let, 
102 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 10. 10. do neděle 13. 10. v 17.45 h: 
KAMEŇÁK 4 (ČR 2013). Nejnovější volné po-
kračování oblíbené „kameňácké série“. Kome-
die, od 15 let. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 10. 10. do neděle 13. 10. ve 20.00 h: 
ZMIZENÍ (Prisoners, USA 2013). Drama/thri-
ller, v hl. roli  Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal  
aj. České titulky, od 15 let. Vstupné 110 Kč.  
Od pátku 11. 10. do neděle 13. 10. v 15.30 h: 
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM  2D (Justin 
and the Knights of Valour, USA /Špan. 2013). 
I kluci ve středověku měli své touhy. Animo-
vaný, české znění, 96 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 13. 10. v 10.00 h: KRTEK A OSLAVA 
(ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 14. 10. do středy 16. 10. v 17.00 
a 20.00 h: XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ. Bližší info o pro-
gramu na www.kzoj.cz, tisková brožura na po-
kladně kina.
Od čtvrtka 17. 10. do neděle 20. 10. v 15.30 h: 
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 – 2D (USA 
2013). Animovaná komedie pro celou rodinu.
České znění, 96 minut.  Vstupné : dospělí 120 
Kč, děti 100 Kč.
Od čtvrtka 17. 10. do neděle 20. 10. v 17.30 h: 
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 – 3D. (USA 
2013). Animovaná komedie pro celou rodinu. 
3D formát, české znění, 96 minut.  Vstupné: do-
spělí 155 Kč, děti 135 Kč.
Od čtvrtka 17. 10. do neděle 20. 10. v 19.30 h: 
CARRIE (Carrie, USA 2013). Thriller / horor, 
remake kultovního snímku z r. 1976, české ti-
tulky, ml. nepřístupný. Vstupné 100 Kč.
Neděle 20. 10. v 10.00 h: KRTEK A WEEKEND 
(ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 21. 10. do úterý 22. 10. v 17.00 h: 
LÍBÁNKY (ČR 2013). Intimní drama, režie Jan 
Hřebejk, ml. přístupný, 98 minut. Vstupné 90 
Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 21.10. do středy 23. 10. v 19.30 h: 
PLÁN ÚTĚKU (Escape Plan, USA 2013). Akční 
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thriller, hl. role S. Stallone, A. Schwarzenegger 
aj., české titulky, od 12 let. Vstupné 110 Kč.
Středa 23. 10. v 17.30 h: ROZBITÝ SVĚT ( Bro-
ken, Velká Británie 2012). Hlavní cena Febiofest 
2013. Drama, české titulky, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 24. 10. do pondělí 28. 10. v 15.30 h: 
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 – 2D. Ani-
movaná komedie v českém znění, 96 minut. 
Vstupné: dospělí 120 Kč, děti 100 Kč.
Od čtvrtka 24. 10. do neděle 27. 10. v 17.30 h: 
TURBO 3D (USA 2013). Animovaná komedie 
ve 3D formátu. České znění, ml. přístupný, 96 
minut. Vstupné : dospělí 150 Kč, děti 130 Kč.
Neděle 27. 10. v 10.00 h: ZA KAMARÁDY 
Z TV 5. (ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro 
nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od čtvrtka 24. 10. do středy 30. 10. v 19.30 h: 
PŘÍBĚH KMOTRA (ČR 2013). Příběh inspi-
rován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr 
Mrázek“. Od 12 let, 99 minut. Vstupné 100 Kč, 
levné pondělí – vstupné 60 Kč. 
Od pondělí 28. 10. do úterý 29. 10. v 17.30 h: 
DIANA (Diana, USA 2013). Poslední roky ži-
vota Lady Diany- princezny lidských srdcí. Ži-
votopisný / drama, české titulky, od 12 let, 108 
minut.  Vstupné 90 Kč, levné pondělí – vstupné 
60 Kč.
Středa 30. 10. v 17.30 h: OMAR (Omar, Pales-
tina 2013). Drama/thriller, české titulky, od 12 
let, 97 minut. Vstupné 80 Kč.
AKTUÁLNÍ  INFORMACE O PROGRAMU 
KINA  www.kzoj.cz.
ZMĚNA  PROGRAMU VYHRAZENA.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz, www.facebook.com/dkakord
 Divadlo
4. 10. v 19:00– Divadla Devítka: Kachna na po-
merančích. Situační komedie Marca-Gilberta 
Sauvajona. Ďábelsky rozehraná partie man-
žela, kterak získat zpět svou ženu za pomoci 
jejího milence i vlastní milenky. Vstupné 90 Kč
16. 10. 2013 v 19:00 – Komediograf
Smršť nekonvenčního humoru v podání party 
komiků, kterým není nic svaté. Hrají: Pavel 
Liška, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Ma-
rek Daniel a další. Vstupné 410, 350 a 290 Kč
17. 10. v 17:30 a 20:00 – Partička
Divadelní verze úspěšné improvizační te-
levizní show. Hrají: Michal Suchánek, Ri-
chard Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, 
Daniel Dangl a Marián Čurko. Vstupné 430 
Kč – pouze v prodejní síti Ticketstream, ne 
v Akordu!
23. 10. v 19:00 – Básník a kočka / Divadelní 
společnost Háta. Komedie s Lukášem Vacu-
líkem a Kateřinou Hrachovcovou. Mohou se 
ze dvou zvláštních rozhádaných lidí na Man-
hatt anu stát přátelé a možná víc než přátelé? 
Vstupné 350, 300 a 250 Kč
 Koncert
24. 10. v 19:00 – Slet bubeníků
Still In Space Tour 2013. Jedinečná koncertní 
show předních českých bubeníků a jejich 
hostů: Pavel Fajt, David Koller, Miloš Vacík, 
Pavel Koudelka, Zdeněk Bína a další. Vstupné 
280 Kč v předprodeji, 330 Kč na místě

 Pro děti
5. 10. v 15:00 – Námořnická show – Zpíváme 
a tančíme s Míšou. Míša Růžičková zabaví 
naše nejmenší svým interaktivním programem 
plným pohybu a písniček. Vstupné 100 Kč
 Přednášky, besedy a ostatní
6. 10. v 15:00 a 19:00
Diashow Leoše Šimánka: ALJAŠKA – Pobřeží 
Pacifi ku. Na nafukovacích člunech panenskou 
přírodou Severní Ameriky. Vstupné 170 Kč
10. 10. v 15:00 – Senior Klub
Mexico – diashow Renáty Moskalové. K tanci 
a poslechu hraje PeteSax. Mimořádně ve čtvr-
tek a v Hudebním sále. Vstup zdarma.
16.10. v 10:00 – AKTIVNÍ SENIOR
Jak podpořit zdraví - cvičení a rady pro seni-
ory od Mgr. Zuzany Kaiser
23.10. v 10:00 – Dušičkové věnce a dekorace
- rukodělná dílna ve spolupráci se SŠ prof. 
Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba
 Výstava
do 24. 11. – Foto Fest: Šaty dělaj člověka? Ví-
tězné fotografi e z česko-polské soutěže na za-
dané téma.
 Kurzy
Novinka !!! Jedna přenosná permanentka pro 
více osob na různé pohybové kurzy pro do-
spělé.
pohybové pro dospělé
 • Body Form • Fitball • Fitness Mix • Flowin • 
Jóga • Kalanetika • Orientální tanec – začáteč-
níci a pokročilí • Pilates • Relaxační cvičení • 
Stepový tanec – začátečníci a pokročilí • Zumba
pohybové pro děti 
• Taneční soubor Koťata (4–5 let) • Taneční sou-
bor Broučci (6–9 let) • hudební – Hra na klavír 
– pro děti • jazykové – Angličtina – začátečníci 
a pokročilí • Italština – začátečníci • Španěl-
ština - začátečníci
Připravujeme
1. 11. v 19:00 – Večer s rockovými muzikály
Uslyšíte písně z předních českých a světových 
rockových muzikálů jako Jesus Christ Super-
star, Johanka z Arku, Kdyby tisíc klarinetů 
a další. Zpívají umělci z Kapky medu pro Ve-
runku: Kamil Střihavka, Bára Basiková, Petr 
Kutheil, Jiří Zonyga, Martina Pártlová, Kris-
týna Leichtová a další ... s litt le bandem Felixe 
Slováčka jr. Vstupné 490 a 390 Kč.
6. 11. – Jakub Smolík. Koncert.
10. 11. v 15:00 – Michal je kvítko.
Michal Nesvadba z Kouzelné školky před-
vede dětem spoustu zajímavých a zábavných 
triků a nápadů. Vstupné 150 Kč.
11. 11. v 19:00 – Alma de Groen: Mrchy aneb 
Řekni mi pravdu o své lásce. Australská kri-
mikomedie Intimního divadla Bláhové Dáši 
o světě žen. Ovšem o světě žen, kterému by 
mohli muži rozumět. Hrají: Dana Batulková, 
Dáša Bláhová, Nina Divíšková a Lenka Sko-
palová. Vstupné 350, 300 a 250 Kč.
13. 11. – ANNA K. a Band – Poprvé akusticky. 
Jedinečný unplugged koncert populární zpě-
vačky s kapelou.
19. 11. v 19:00 – Michal Horáček: Mezi námi. 
Pohodový večer s předním českým textařem. 
Uslyšíte jeho hity v podání výborných zpěváků 
Ondřeje Rumla, Lenky Nové a Františka Se-
grada. Vstupné: 300 a 240 Kč.

27. 11. v 17:00 a 20:00 – Besídka Divadla Sklep. 
Nové scénky a písničky kultovního divadla. 
Vstupné: 300, 250 a 200 Kč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
4. 10. Běh naděje – sportovně humanitární 
akce pro školy i veřejnost, start od 9 do 12 hod., 
Bělský les na nám.SNP
5. 10. EKOFILM – Ekopouť- akce pro veřejnost 
zdarma, Masarykovo nám. 
12. 10. Tvořivá sobota – netradiční výtvarné 
tvoření pro veřejnost, od 10 hodin
pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel. 596 768 565
30. 10. Podzimní tvoření Bramborka – akce 
pro malé i velké, od 10 do 15 hod
pobočka Zálom, V Zálomu 1 (bývalá ZŠ)
tel. 724 034 750
stálá výstava Plody podzimu – akce pro veřej-
nost zdarma
19. 10. – Ukliďme svět
20. 10. Putujeme za zvířátky do ZOO Olomouc 
a Putujeme k pramenům moravských řek – 
Odra. Více info i na csop-alces.webnode.cz.
Stále probíhá zápis do kroužků, i na všech po-
bočkách. Více info na www.svczabreh.cz.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
2.–5. 10. – ISU JUNIOR GRAND PRIX 2013. 
ČEZ ARÉNA
Soutěž světové série GP nejlepších juniorských 
krasobruslařů ve všech kategoriích
8. 10. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC. ČEZ ARÉNA. Utkání 
hokejové extraligy   
12. 10. v 15 hod. – WDSF PD WORLD CHAM-
PIONSHIP. ČEZ ARÉNA. Mezinárodní ote-
vřená taneční soutěž ve standardních a latin-
skoamerických tancích ve všech věkových 
kategorií.
12. 10. ve 20 hod. – GALASHOW S LATINOU. 
ČEZ ARÉNA
13. 10 od 8:30hod. – CZECH DANCE OPEN 
OSTRAVA 2013. ČEZ ARÉNA. Mezinárodní 
otevřená taneční soutěž ve standardních a la-
tinskoamerických tancích ve všech věkových 
kategorií. 
18. 10. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA.
Utkání hokejové extraligy   
22. 10. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC ŠKODA PLZEŇ. ČEZ ARÉNA. 
Utkání hokejové extraligy 
23. 10. v 19 hod. – LUCIE BÍLÁ. ČEZ ARÉNA.
Černobílé turné 2013
27. 10. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
RYTÍŘI KLADNO. ČEZ ARÉNA.
Utkání hokejové extraligy   
Připravujeme: 
5. 12.  – Vánoční koncert Marie Rott rové. ČEZ 
ARÉNA.
16.12. ve 20 hod. – GOSPELOVÉ VÁNOCE 
2013. Katedrála Božského Spasitele Nate Brown 
& The Washington Gospel Singers (USA).
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Střední průmyslo-
vá škola stavební 
v Ostravě-Zábřehu 
pořádá už čtvrtý 
ročník fotosoutě-
že, která je určena 
milovníkům foto-
grafování všech 
věkových skupin. 
Letošním tématem 
je opět architektura 
Moravskoslezského 
kraje. Autoři nej-
lepších fotografi í 
budou odměněni 
věcnými cenami 
a navíc všechny 
došlé fotografi e bu-
dou v následujícím 
roce vystavovány 
na různých místech 
Moravskoslezské-
ho kraje. Fotografi e 
z minulého ročníku 
jsou nyní vystaveny na ostravském Letišti Leoše Janáčka v Moš-
nově. Výstava tam potrvá do konce září. Bližší informace jsou na 
stránkách stavební průmyslovky v Ostravě www.stav-ova.cz.

Další ročník populární 
fotografi cké soutěže V neděli 6. října se v Domě kultury Akord v Zábřehu uvede 

cestovatel Leoš Šimánek velkoplošnou panoramatickou live 
diashow se sedmi projektory s názvem Aljaška – Pobřeží Paci-
fi ku aneb Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky. 
Expedici Leoše Šimánka se podařil čin, který dosud nemá 
obdoby – na nafukovacích člunech obeplout západní pobřeží 
Kanady a Aljašky. Nově sestavená diashow, doplněná zatím 
nezveřejněnými fotografi emi, doplňuje třetí, závěrečnou etapu 
této zcela neobvyklé plavby. Představení začínají v 15 a v 19 
hodin, více informací na www.leossimanek.cz. 

Live diashow Leoše Šimánka

Nad střední a východní Evro-
pou se od 6. srpna udržova-
la tlaková výše, v jejímž týlu 
proudil nad naše území velmi 
teplý, tropický vzduch od jihu. 
Panovalo počasí s malou oblač-
ností a zaznamenali jsme něko-
lik tropických dní i nocí. 
Dne 8. srpna 2013 jsme na me-
teorologické stanici v Ostra-
vě-Porubě zaznamenali nový 
absolutní teplotní rekord v Os-

travě. V 15.30 hodin letního 
času bylo přesně 38,0 °C. Byl 
tak překonán dosavadní abso-
lutní teplotní rekord v Ostravě 
z 15. srpna 1952 a to 37,7 °C 
v Ostravě-Hrabůvce. 
Nejvyšší absolutní naměřená 
teplota na stanicích ČHMÚ 
byla změřena tento den (8. srp-
na 2013) na stanici v Brodě 
nad Dyjí a její hodnota činila 
39,7 °C.  (d)

Nový teplotní rekord v Ostravě

Středisko volného času (SVČ) 
Ostrava-Zábřeh, pobočka V Zá-
lomu, ve spolupráci s Ekocen-
trem ČSOP Ostrava, pořádá 
zajímavý projekt s názvem 
Otevřené oči. „Pátráme po nej-
větších stromech městského 
obvodu Ostrava-Jih, jedná se 
jak o naše původní dřeviny, 
tak i o dřeviny cizokrajné, kte-
ré byly vysázeny v parcích,“ 
uvedla Lenka Červená ze SVČ 
Zábřeh. 

Pro všechny účastníky je při-
pravena karta s jednotlivými 
druhy stromů, kterou si mo-
hou vyzvednout při návštěvě 
jednoho z nově otevřených 
přírodovědeckých kroužků 
v pobočce střediska V Zálomu. 
„Pokud někdo ví o zajímavém 
stromu, budeme rádi, když se 
do našeho projektu přihláší,“ 
dodala Červená. Více informací 
je na www.svczabreh.cz nebo 
csop-alces.webnode.cz.  (d)

Projekt Otevřené oči

MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

email: mudr.rysanek@seznam.cz
web: mudr.rysanek-webnode.czPříjem nových pacientů

Očkujeme proti chřipce
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Český taneční pár Michaela Gatěková 
a Jakub Mazůch z TJ Sokol Vítkovice, oddíl 
Akcent Ostrava, vybojoval na Světových 
hrách v kolumbijském městě Cali titul vi-
cemistra v salse. 
Jejich úspěch je o to cennější, že tato me-
zinárodní sportovní akce je označována za 
olympiádu neolympijských sportů a tento 
český pár je zatím jediný, kterému se v ta-
nečním sportu podařilo vybojovat medaili. 
Navíc v obrovské konkurenci a v Salse, kte-
rá je v Kolumbii doslova národním tancem. 
O úspěchu Jakuba a Michaely informovala 
i celostátní tištěná a elektronická média.
Devátý ročník Světových her, které se stej-
ně jako olympiáda konají jednou za čtyři 
roky, probíhal na přelomu července a srp-
na. V tanečním sportu soutěžily v silné 
konkurenci nejlepších tanečníků z Evro-
py, Asie i Ameriky tři české páry, vítězové 
mistrovství České republiky v Salse, stan-
dardních a latinskoamerických tancích. Za-
jímavostí bylo, že taneční soutěž probíhala 
v aréně pro býčí zápasy. Míša s Kubou tak 
doslova roztančili šestnáct tisíc diváků! 
„Něco takového jsme zažili opravdu popr-
vé. Tančit pod širým nebem před tolika ti-
síci diváky byl pro nás neskutečný zážitek. 
Atmosféra v obřím prostoru arény byla fa-
mózní, vřelé publikum fandilo a reagova-
lo na každý náš taneční pohyb. A protože 
jsme do naší fi nálové show zařadili také 
speciální styl kolumbijskou salsu, vyslou-
žili jsme si jedny z největších ovací, silnější 
ovace měl jen vítězný domácí kolumbijský 

pár,“ komentoval vystoupení Jakub Ma-
zůch, který se stejně jako Michaela věnuje 
tanci od svých zhruba šesti let. Soutěží se 
oba účastní asi od deseti let. ,,Spolu tancu-
jeme od roku 2007, kdy Míša vystupovala 
s hercem Michalem Dlouhým ve druhém 
ročníku televizní show Stardance...aneb 
když hvězdy tančí,“ dodal Jakub. 
,,Z původně dětského zájmového kroužku 
se vyvinul koníček a profese zároveň, která 
nám oběma přirostla k srdci a už nám jen 
tak ze života neodejde,“ doplnila Jakuba 
jeho taneční partnerka Michaela. ,,Tanec je 
radost, která člověka provází dlouhodobě 

a hodiny strávené na 
tanečním sále, ať už 
v rámci zdokonalo-
vání vlastního umu či 
předávání tanečních 
znalostí například 
kurzistům, vykouzlí 
úsměv na tváři. Tan-
ci se v současné době 
oba věnujeme na pro-
fesní úrovni. Už od 
mala vystupujeme 
v různých tanečních 
či divadelních insce-
nacích, televizních 
show a tanečních 
revue. Momentálně 
společně vedeme ta-
neční kurzy pro ve-
řejnost ve společen-
ských tancích a salse 
a učíme děti i mládež. 

Kuba navíc účinkuje v Národním divadle 
Moravskoslezském v inscenaci Donaha!“ 
uvedla dále Michaela.
Úspěchy však nemají zadarmo, oba trénují 
v Českém domě nebo v prostorách TK Ak-
cent v bývalém kině Vítek průměrně pět-
krát týdně tři hodiny denně a před soutěží 
i intenzivněji. Na Světových hrách v Ko-
lumbii startovali i díky dotaci z ÚMOb Ost-
rava-Jih, Akcent Ostrava obdržel příspěvek 
na dopravu do místa konání. Oba úspěšní 
tanečníci vystupují i na akcích pořádaných 
městským obvodem Ostrava-Jih.

 Lenka Hatlapatková, foto: Leoš Siegel

INZERCE

Taneční pár z Vítkovic získal stříbro 
na světových hrách v salse!
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Přišel Vám platební rozkaz 

od WLG Invest a.s.? 

Jedná se o firmu, která žaluje promlčené 
pohledávky. Neplaťte zbytečně již pro-
mlčený dluh a ihned po obdržení listin 
od soudu se obraťte na Advokátní kan-
celář Mgr. Rostislava Kováře, advokáta, 

na tel: +420 606 897 187. 

Zdarma za Vás řízení zastavíme!

-  ruční mytí a komplexní kosmetická péče o automobily
-  čištění a dezinfekce klimatizací
-  nástřik Plasti Dip

Z Kamil Caru, čistou káru…

www.kamilcar.com U Hrůbků 119
tel.: 737 367 347 Ostrava-Pískové Doly





S tímto kupónem 20 % sleva na ruční mytí a vyčištění interiéru, 
30 % sleva na ochranu karosérie proti vnějším vlivům.  

Akce platí do 31. 10. 2013
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Představujeme okrskáře Městské policie Ostrava

Okrsek č. D 25
Rozloha okrsku: 
část území MO 
Ostrava-Jih (měst-
ská část Zábřeh)
Ulice: Kotlářova, 
V o l g o g r a d s k á , 
Výškovická
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Výškovická, Kotlářova a Vol-
gogradská. Jedná se o okrsek, 
který je tvořen zástavbou by-
tových domů, nachází se zde 
areál Kotva, ve kterém jsou si-
tuovány herny, banky a restau-
rační zařízení. V okrajové části 
okrsku se nachází Kostel Sv. 
ducha a základní a mateřská 
škola.
Okrskář: str. Pavel Palička

Okrsek č. D 26
Rozloha okrsku: 
část území MO Os-
trava-Jih (městská 
část Zábřeh)
Ulice: Jiskřiček, 
Jižní, Kischova, 
Kosmonautů, Krasnoarmejců, 
Patrice Lumumby, Svornosti, 
Výškovická
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Výškovická, Svornosti, Jižní 
a Kosmonautů. Největší pro-
blematikou okrsku je vykrádá-

ní vozidel na ul. P. Lumumby 
a Kosmonautů, narušování ve-
řejného pořádku v okolí Kina 
Luna, špatné parkování vozidel 
a sprejerství. Rovněž v areálu 
Avion Shopping Park dochází 
k narušování veřejného pořád-
ku a rušení nočního klidu. 
Okrskář: str. Jiří Binder

Okrsek č. D 27
Rozloha okrsku: 
část území MO Os-
trava-Jih (městská 
část Zábřeh)
Ulice: Čujkovova, 
Gerasimovova, Kosmonautů, 
Krasnoarmějců, Krylovova, 
Průkopnická, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulice-
mi Výškovická, Kosmonautů, 
Krasnoarmejců a Čujkovova. 
Jedná se o okrsek tvořený zá-
stavbou bytových domů. Nej-
větší problematikou okrsku je 
narušování občanského soužití 
a konzumace alkoholických ná-
pojů na veřejnosti, dále nedo-
volené parkování motorových 
vozidel, která v některých lo-
kalitách znemožňují i průjezd 
vozidlům složek IZS.
Okrskář: str. Roman Vodák

Okrsek č. D 28
Rozloha okrsku: část území 

Pokračujeme v představování okrskářů ostravské městské poli-
cie, kteří působí na území městského obvodu Ostrava-Jih.

MO Ostrava-Jih 
(městská část Zá-
břeh)
Ulice: Jižní, Kos-
monautů, Krasno-
armejců, Patrice 
Lumumby, Sva-
zácká, Svornosti
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Svornosti, Jižní, Patrice Lu-
mumby, Kosmonautů, Krasno-
armejců a Svazácká. Jedná se 
okrsek tvořený zástavbou byto-
vých domů. Je zde vybudovaný 
Vodní areál Jih a TJ Nová huť, 
restaurační zařízení, další sou-
kromé provozovny.
Okrskář: str. Jiří Binder

Okrsek č. D 29
Rozloha okrsku: 
část území MO 
Ostrava-Jih (měst-
ská část Zábřeh)
Ulice: Čujkovo-
va, Gerasimovo-
va, Kosmonautů, 
Krasnoarmejců, náměstí SNP, 
Svazácká
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulice-
mi Krasnoarmejců, Čujkovo-
va, Kosmonautů a Svazácká. 
V okrsku se nachází Dům kul-
tury Akord, ORFA, G-centrum 
s provozovnami obchodů a slu-
žeb, v Domě podnikatelů na 
Čujkovově ulici sídlí několik 
fi rem s různými obory činnosti. 
V okrsku je rovněž několik re-
stauračních zařízení a prodejen.
Okrskář: str. Michael Petrek

Okrsek č. D 30
Rozloha okrsku: 
část území MO 
Ostrava-Jih (měst-
ská část Zábřeh)
Ulice: Bogorod-

ského, Čujkovova, Gurťjevova, 
Krylovova, Pjanovova, Rodim-
cevova, Zajcevova
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulice-
mi Výškovická, Čujkovova, 
Rodimcevova a Gurťjevova. 
Největší problematikou je na-
rušování veřejného pořádku 
na náměstí SNP, osoby bez tr-
valého přístřeší a negativní jevy 
s jejich pobytem spojené, ničení 
majetku v okolí MŠ Gurťjevova, 
zakládání černých skládek. Na 
denním pořádku jsou případy 
nesprávného parkování, v sou-
vislosti s provozem restaurace 
Lojzík dochází k narušování 
veřejného pořádku, v okrsku se 
objevují případy sprejerství.
Okrskář: str. Martin Gurbovič

Okrsek č. D 39
Rozloha okrsku: 
část území MO 
Ostrava-Jih (měst-
ské části Bělský 
Les, Výškovice, 
Zábřeh) a část MO 
Stará Bělá
Ulice: A. Brože, Jičínská, Čujko-
vova, Plzeňská, Svazácká, Svor-
nosti, Studeňská
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Čujkovova, Plzeňská, Studeň-
ská, Jičínská, Svornosti a Sva-
zácká. Jedná se o okrsek tvoře-
ný zástavbou bytových domů, 
částečně rodinných domů. Je 
zde vybudován areál pro od-
dech a volný čas, minigolf a re-
staurační zařízení.
Okrskář: str. Tomáš Mičan

Kontakt na všechny výše uve-
dené okrskáře: Městská poli-
cie Ostrava, Alberta Kučery 31, 
Ostrava-Hrabůvka, tel. č.: 596 
712 293.

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

www.ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA INZERCE 
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 16. 10.
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Hned premiérový Senior klub po znovuotevření DK Akord se těšil 
mimořádné přízni. Vzhledem k tomu, že Klub Akord zatím není 
otevřen, se akce konala v prostorách hudebního sálu, který doslova 
praskal ve švech. Na 120 účastníků se dobře bavilo při country speciá-
lu. K poslechu zahrála kapela Albatros, byl vyhodnocen nejlepší coun-
try kostým, nechybělo malé občerstvení. Také říjnový Senior Klub 
se uskuteční mimořádně ve čtvrtek 10. 10. od 15 hodin v hudebním 
sále a jeho hostem bude známá cestovatelka Renáta Moskalová, která 
představí své putování po Mexiku.  Foto: Jan Ražnok

V městském obvodu působí 
kluby seniorů, jejichž členové 
se scházejí dvakrát týdně. Rádi 
by přivítali nové zájemce, kteří 
nechtějí jen sedět doma, ale 
mají zájem scházet se s vrste-
vníky, zajímají se o kulturní 
dění a chtějí žít aktivně. V 
klubech seniorů se organizují 
společenská setkání, přednášky 
tematicky zaměřené na problé-
my občanů seniorského věku, 

turistické akce, zájezdy, tré-
nování paměti nebo návštěvy 
různých kulturních akcí. 
Senioři se setkávají v Ostravě-
Zábřehu na Čujkovově ulici 
21 (pondělí a čtvrtek od 14 
nebo úterý a středa od 13 ho-
din), na Horymírově ulici 
121 (úterý a čtvrtek od 14 ho-
din) a v Ostravě-Hrabůvce na 
Odborářské ulici 72 (pondělí – 
čtvrtek od 14 hodin).  (d)

Kluby seniorů rády 
přivítají další zájemce

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

Bohuslava Strakošová 100 let
Rozalie Lichá 100 let
Adolf Hudec   97 let
Emilie Dajdová   96 let
Vlasta Slaná   94 let
František Vícha   92 let
Ludmila Dostálová   90 let
Marie Světoňová   90 let
Štěpánka Gerychová   90 let
Amalie Markowská   90 let
Karel Slouka   90 let
Rosswitha Zavadilová   90 let
Jarmila Capová   90 let
Ludmila Machálková   85 let
Vlasta Lokosová   85 let
Drahomíra Malá   85 let

Vratislav Fibinger   85 let
Emilia Liptáková   85 let
Mária Sípková   85 let
Bronislava Schromová   80 let
Adolf Benko   80 let
Ludmila Košťálová   80 let
Jozef Varga   80 let
Darka Šimoníková   80 let
Vladimír Skála   80 let
Zdeňka Šímová   80 let
Zdenka Štefanovičová   80 let
Bohuslava Pohorská   80 let
Valter Tymel   80 let
Erna Holková   80 let
Emil Novobilský   80 let
Pavel Kyris   80 let

Už 6. ročník sportovních her Vinohraní se druhý zářijový pátek konal 
v DPS Odborářská. Kvůli nepříznivému počasí akce proběhla uvnitř 
a senioři soutěžili v těchto disciplínách: hod šipkami, skládání obrázku, 
hod míčkem do květináčů, věšení prádla a fl orbal. Některé si vyzkoušeli 
i starosta Karel Sibinský s místostarostou Radimem Miklasem. Pořadí: 
1. KS Čujkovova II, 2. KS Odborářská II, 3. KS Čujkovova I, 4. KS 
Odborářská I, 5. KS Horymírova.  Foto: Karina Polášková

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, , SÍTASÍTA

V programu Nová Zelená úsporám 
vyřídíme dotaci za Vás! 
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TRÉNINK 

ZDARMA 

k vyzkoušení

tel.: 553 034 148, 
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

REVOLUČNÍ 
HUBNUTÍ
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Krátce
 Avízo bazar na Černé louce
V neděli 6. října od 8 do 12 hodin se v pa-
vilonu A Výstaviště Černá louka v centru 
Ostravy uskuteční Avízo bazar. Kromě 
větší kapacity prodejních míst je připra-
ven zábavný program pro děti a tom-
bola. V prostorách kulturního střediska 
K-TRIO v Hrabůvce se každý měsíc ko-
nají Avízo minibazary. Ten nejbližší pro-
běhne v sobotu 28. září, další pak 19. října, 
9. listopadu a 7. prosince vždy od 8 do 12 
hodin. Více informací na www.avizoba-
zar.cz.

 Informace Dopravního podniku Ostrava
Od 20. srpna až do odvolání platí dočasné 
zrušení tramvajové zastávky Most Mlá-
deže na Plzeňské ulici. Od 5. do 6. října 
bude výluka na tramvajových linkách č. 
1 a 3 z důvodu výměny kolejí u zastávky 
Josefa Kotase. Totéž platí od 25. do 28. říj-
na, kdy se budou měnit koleje u zastávky 
Hrabůvka kostel. V obou případech bude 
ve vyloučených úsecích zajištěna náhrad-
ní doprava.

 Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 10. října od 9 do 16 hodin se 
uskuteční Den otevřených dveří v Mo-
bilním hospici Ondrášek na Horní ulici 
288/67 na Dubině (v objektu restaurace 
La Futura, vchod zezadu). Mobilní hos-
pic poskytuje zdravotní a lidskou pod-
poru terminálně nemocným dospělým 
i dětským pacientům a jejich rodinám 
v jejich domácím prostředí ve všech čás-
tech Ostravy. Otevřené dveře budou pro 
všechny, kteří se chtějí seznámit s proble-
matikou domácí hospicové péče, chtějí 
poznat členy multidisciplinárního týmu, 
který poskytuje služby pacientům, chtějí 
využít služeb hospice nebo jsou blízkými 
pacientů, kterým byla péče poskytnuta. 
Pro návštěvníky bude připraveno malé 
občerstvení a malý dárek. Více informací 
na www.mhondrasek.cz.

 „Blešák“ v podchodu A. Poledníka
Všichni, kteří procházejí v sobotním do-
poledni podchodem u zastávky MHD A. 
Poledníka na Dubině, mohli už dvakrát 

narazit na pouliční prodejní akci. Nezis-
ková organizace MOMENT o.p.s., která 
v Ostravě provozuje tři charitativní ob-
chody, zde pořádá prodeje nošeného ob-
lečení – kus za dvacku. „Armáda“ dobro-
volníků prodává v podchodu vždy první 
sobotu v měsíci od 9 do 12 hodin. „Všem, 
kteří se na akci podílí, velmi děkujeme. 
Výtěžek za první dvě prodejní soboty či-
nil okolo patnácti tisíc korun a poputuje 
na provoz dvou neziskovek, obecně pro-
spěšných společností Žebřík a Kola pro 
Afriku,“ uvedla za pořadatele Dagmar 
Stodůlková.

Obřadní síň bude mít nové sociální zařízení
Od 7. října do 15. listopadu bude pro-
bíhat rekonstrukce sociálních zařízení 
v obřadní síni vedle hlavní radniční 
budovy na Horní ulici v Hrabůvce. Po 
tuto dobu budou moci účastníci svateb-
ních obřadů a vítání občánků (termíny 
19. října a 2. listopadu) využívat toalety 
v prostorách přízemí budovy A.
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Malí hokejisté ale školu nena-
vštěvují od jejího vzniku. Vzá-
jemná spolupráce mezi školou 
a hokejovým klubem se datuje 
od školního roku 2010/2011, 
díky blízkosti hokejové haly 
byl nabídnut hokejistům ze 
zrušené ZŠ Rostislavova ve 
Vítkovicích přechod právě na 
ZŠ Jugoslávská. Za pomoci ze-
jména rodičů žáků-hokejistů se 
také na konci března pravidel-
ně koná mezinárodní hokejo-
vý turnaj O pohár ředitele ZŠ 
Jugoslávská určený pro malé 
hokejisty.
Základní škola byla dostavěna 
před v roce 1983, v současné 
době ji navštěvuje 413 žáků, 
z nichž 53 hraje hokej právě 
za Vítkovice, a to včetně kluků 
např. z Liptovského Mikuláše, 
Přerova, Kopřivnice a dalších 
míst mimo Ostravu.
Kromě samotné základní školy 
jsou součástí této příspěvkové 
organizace ještě školní jídelna, 
školní družina a školní klub. 
Objekt školy sestává ze čtyř 
pavilonů typické panelové vý-

stavby, kterou se stavělo ve 
druhé polovině minulého stole-
tí. Je zasazen uprostřed sídliště 
v Zábřehu a před třemi lety vý-
razně pozměnil svou vnější po-
dobu. S pomocí fi nanční dotace 
z evropského projektu škola 
prošla kompletní rekonstrukci 
- výměnou oken a zateplením, 
díky němuž také výrazně ba-
revně ožila fasáda budovy.
Škola v současné době dis-
ponuje odbornými učebnami 
dějepisu, zeměpisu, přírodo-
pisu, fyziky, chemie, hudební 
výchovy, dvěma tělocvičnami, 
dvěma počítačovými učebnami 
vybavenými notebooky, jazy-
kovou učebnou, dílnami, cvič-
nou kuchyňkou. Celkem osm 
tříd nebo odborných učeben je 
vybaveno interaktivními tabu-
lemi s dataprojektory. Společné 
žákovské šatny jsou postupně 
nahrazovány individuálními 
šatními skříňkami. Ke spor-
tovním a zájmovým aktivitám 
jak žáků školy, tak i veřejnosti 
z okolí školy pak slouží rozsáh-
lý venkovní areál, jehož hlavní 

součástí je hřiště s umělým po-
vrchem a pak také hřiště s no-
vým asfaltovým povrchem, 
které je využíváno především 
v zimních měsících pro veřejné 
bruslení. 
V atriu školy je nově vybudo-
vána dřevěná sestava zručnos-
ti, kterou využívají zejména 
děti navštěvující školní dru-
žinu a klub. V družině a ve 
školním klubu - který je mimo-
chodem na školách už spíše jen 
výjimkou - mohou žáci trávit 
volný čas před i po vyučování, 
kdy mohou realizovat své zá-
jmové aktivity v rámci družiny 
v kroužku keramiky a sportov-
ních her. Ve školním klubu pak 
téměř stovka žáků využívá nej-
různější volnočasové aktivity 
- hobby relax klub, sportování 

a míčové hry, 
hobby dílny, 
plavání, brus-
lení, a kromě 
nich pak různé 
nepravidelné 
akce pro žáky 
i rodiče, jako 
např. veliko-
noční a vánoční 
dílny, odpole-
dne v koňském 
sedle, školní 
karneval, hello-
weenová noc ve 
školním klubu 
aj.
Součástí výuky 
jsou pravidelné 
ozdravné poby-
ty v Jeseníkách 

a Beskydech pro žáky první-
ho stupně, výuka plavání a od 
loňského školního roku opě-
tovně obnovený lyžařský kurz. 
V rámci zeefektivnění výuky 
škola spolupracuje s hasičským 
záchranným sborem, městskou 
i republikovou policií, pedago-
gicko-psychologickou porad-
nou a dalšími organizacemi.
Škola pravidelně získává fi -
nanční prostředky z projektů 
Magistrátu města Ostravy - na 
správce venkovního sportovní-
ho hřiště pro veřejnost, na čin-
nost školní družiny, ze Státního 
fondu životního prostředí na 
ozdravný pobyt žáků prvního 
stupně a z ÚMOb Ostrava-Jih 
na mimoškolní aktivity školní-
ho klubu.
Ve škole působí Sdružení ro-
dičů a přátel školy, které se 
dlouhodobě fi nančně podílí na 
akcích školní družiny a školní-
ho klubu.
V rámci naplňování školního 
vzdělávacího programu Učíme 
se s úsměvem se učitelé snaží 
využívat veškeré dostupné mo-
derní technologie a moderní 
formy výuky.
Ve škole jsou pravidelně po-
řádány projektové dny, např. 
ke Dni Země, Dni jazyků, He-
lloweenu. Veškeré informace 
o základní škole včetně fotodo-
kumentace k akcím lze najít na 
www.zsjugoslavska.cz. 

Podklady připravil: 
Mgr. Petr Opletal,

 ředitel ZŠ Jugoslávská

Představujeme základní školy  – ZŠ Jugoslávská
Základní škola Jugoslávská a mládežnický hokej, to je dnes asi 
nejčastější spojení, které v posledních letech charakterizuje 
spolupráci mezi touto základní školou a hokejovým klubem HC 
Vítkovice Steel, který je také třetím rokem generálním partne-
rem školy. 
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Přestože Starý Zábřeh zcela 
změnil svůj původní ráz, i dnes 
si může návštěvník restaurace 
při pohledu z předzahrádky 
dobře představit jak původní 
obec vypadala, a že místo, kde 
dnešní restaurace stojí, muselo 
být v minulosti v samotném 
centru obecního dění. Dům se 
nacházel v mírném svahu u kři-
žovatky tří cest. Z východu při-
cházela cesta z Moravské Ost-
ravy, ke které se na okraji obce 
připojovala také cesta z Hra-
bůvky. Na křižovatce se pak 
rozdělovala na silnici vedoucí 
k Nové Vsi a dále do Svinova 
a na cestu do Výškovic a Staré 

Bělé. Pod křižovatkou se roz-
kládal malý rybník, jehož hráze 
jsou dodnes patrné, a který za-
sahoval až k zámku nacházejí-
cím se na protějším svahu. 

Zábřežské fojtství
V 16. století stálo na místě dneš-
ní restaurace zábřežské fojtství. 
Fojt byl v obci významnou oso-
bou a jejím správcem, který byl 
podřízený vrchnosti. Mezi jeho 
pravomoci patřilo rozhodo-
vání v méně závažných soud-

ních sporech nebo dohled nad 
poddanými, od kterých vybíral 
pravidelné dávky náležející 
vrchnosti. Výsadou fojta bylo 
mimo jiné právo výčepu piva, 
vína a alkoholu, které povinně 
odebíral ze zámku. Svůj vý-
znam fojtství ztratilo až v roce 
1848, kdy byla ve městech a ob-
cích monarchie zavedena obec-
ní samospráva, v jejímž čele 
stáli volení starostové. 

Hostinec
V druhé polovině 19.  století 
vlastnil budovu bývalého fojt-
ství Jacob Weiss, který zde 
začal provozovat hostinec od-

kazující na svou minulost již 
jen názvem Na Fojtství. Záro-
veň se stal vlastníkem rozsáh-
lých fojtských polností, které 
se táhly za hostincem směrem 
k Výškovicím. Dalším majite-
lem hostince byl Ignác Vincenc 
Goldenberg. V 90. letech hosti-
nec přestavěl a nechal vybudo-
vat prostorný sál, který se stal 
v následujících letech centrem 
spolkového života v obci. Gol-
denberg získal velké bohatství 
z provozu pískovny u řeky 

Odry, které investoval nejen do 
rozšiřování hostince, ale také 
nechal v Zábřehu vystavět ně-
kolik nájemních domů. Další 
změna vlastníka hostince při-
šla již v roce 1900, kdy budovu 
i s hostinskou koncesí odkoupi-
la obec Zábřeh a hostinec změ-
nil název na Na Obecním. V ná-
sledujících letech se zde střídali 
hostinští, kterým obec hostinec 
pronajímala. Po první světové 
válce se obecní zastupitelstvo 
usneslo, že hostinec odprodá 
Vilému Chýlkovi ze Staré Vsi 
nad Ondřejnicí, který byl brat-
rem majitele hostince U Chýlků 
v Hrabůvce. Nový majitel ale 
hned v roce 1923 hostinec opět 
odprodal Rudolfu Havránkovi, 
který hostinec přejmenoval na 
Národní hostinec a provozo-
val jej až do znárodnění v roce 
1951. Znárodněný hostinec 
získal nový název U Zbrojni-
ce a Rudolf Havránek zůstal 
v hostinci až do počátku šede-
sátých let jen jako zaměstnanec 
komunálního podniku Restau-
race a kavárny. Rodina získala 
hostinec zpět až po roce 1989 
a ten je dodnes provozován 
vnučkou pana Havránka.

Spolkový život a televizní 
studio
V období první republiky byl 
hostinec centrem kulturního ži-

vota v obci. Odehrávaly se zde 
schůze spolků a politických 
stran, taneční zábavy, za hos-
tincem pořádaly veřejná cviče-
ní TJ Sokol a Orel a ve třicátých 
letech sál sloužil i jako biograf. 
Zájemci zde mohli zhlédnout 
také řadu představení diva-
delních ochotníků, ale i pro-
fesionálů, když během druhé 
světové války byla v sále u Ha-
vránků několik týdnů pořádá-
na představení herců Národní-
ho divadla moravskoslezského, 
kteří museli opustit budovu di-
vadla (Dnešní divadlo A. Dvo-
řáka) a Národní dům (dnešní 
Divadlo J. Myrona) pro ně ještě 
nebyl zrekonstruován. 
Během bojů na konci války byl 
hostinec vážně poškozen, ale 
následně opět opraven včetně 
sálu, který od roku 1956 začalo 
využívat nově vznikající ost-
ravské studio Československé 
televize, jehož vysílání pro ob-
last Ostravska bylo zahájeno na 
Silvestra roku 1955. Televizní 
studio u Havránkova hostince 
fungovalo do devadesátých let, 
kdy se výroba pořadů přesunu-
la do nově budovaného studia 
v Radvanicích.
Až půjdete někdy kolem, za-
stavte se na chvíli v hostinci, 
jehož historie sahá hluboko do 
minulosti.

Tomáš Majliš

Restaurace Havránek v Zábřehu patří 
k nejstarším stavbám původní obce
Restaurace Havránek se nachází v centru původní obce Zábřeh 
nad Odrou, na jejímž katastru v druhé polovině 20. století vyrost-
la jedna z částí největšího ostravského městského obvodu. Spo-
lu s nedalekým zámkem patří restaurace Havránek k nejstarším 
stavbám, které minulost původní obce připomínají.

Restaurace Havránek v dnešní podobě.

Hostinec na pohlednici z roku 1905.
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ÈERNO   BÍLÉ TURNÉ 2013

23.10. 
OSTRAVA 

ÈEZ ARÉNA

NEJVÌTŠÍ TURNÉ
LUCIE BÍLÉ

WWW.LUCIEBILA.COM
WWW.TICKET-ART.CZ

HOST: PATRICIE VELKOLEPÁ SHOW 
60 ÚČINKUJÍCÍCH NA JEDNOM JEVIŠTI

14. 12. OSTRAVA, SAREZA

WWW.NOID.CZ 
VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ
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Cyklisté hazardují se svou bezpečností

Ne všude je však prostředí 
vhodné pro jízdu na kole, ne 
všude mohou cyklisté jezdit, 
přestože se to z jejich pohledu 
jeví jako nejkratší cesta. 
Neukáznění cyklisté stále pře-
jíždějí kolejové těleso poblíž 
tramvajové zastávky Provaz-
nická směrem od ulice U Hal-
dy k ulici Místecké. V jízdě pak 
pokračují po Místecké a dále 
přes travnatou plochu najíž-
dějí přímo do vozovky na ulici 
Aviatiků. Ti, kteří si pro svou 
jízdu zvolí tuto nelegální trasu, 
výrazným způsobem ohrožují 
nejen své zdraví a životy, ale 
jsou velkým nebezpečím rov-
něž pro cestující v tramvajích 
a autech.

ÚMOb Ostrava-Jih místo v mi-
nulosti prověřil, ale ani dnes se 
nic nemění na tom, že případ-
né osazení zábradlí nepomůže 
danou situaci řešit, pouze pře-
sune kolizní bod do okolního 
území. 
Neukáznění cyklisté porušují 
předpisy křížením tramvajo-
vých kolejí v blízkosti zastáv-
ky Provaznická, přestože je 
zde jasně uvedeno, že vstup 
na tramvajové těleso je zaká-
zán. Nově zde v obou směrech 
přibudou dopravní značky B8 
Zákaz vjezdu jízdních kol. Na 
tento nešvar se zaměřili také 
strážnici ostravské městské po-
licie. Cyklisté by měli ze směru 
od Vítkovic použít cyklotrasu 

Jízda na kole se stala jedním z nejoblíbenějších způsobů trávení 
volného času. Pro příznivce cyklistiky město Ostrava stále rozvíjí 
síť cyklistických stezek a tras. 

C, která je převede přes ulici 
Dr. Martínka k podjezdu do lo-

kality městského obvodu Hra-
bová.  (d)

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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Sté narozeniny oslavila začátkem září paní 
Bohuslava Strakošová, která v posledních 
letech žije v Domově Čujkovova v Zábřehu. 

K významnému životnímu jubileu ji přišel 
poblahopřát místostarosta Pavel Planka, 
z jehož rukou oslavenkyně 
převzala kytici a dárkový koš.
Paní Strakošová se narodila 
ve Svinově, vychovala syna 
Pavla a nyní se těší ze dvou 
vnuků a šesti pravnuků. Byla 
v domácnosti, od roku 1970 je 
vdovou. K jejím zájmům patři-
lo vyšívání, háčkování a plete-
ní, měla ráda divadlo. Dodnes 
ráda zpívá, dříve působila 
v kostelním sboru. I proto byla 
ráda za překvapení, které ji 
připravili členové pěveckého 
sboru domova, kteří jí zazpí-

vali několik písniček. Paní Strakošová je 
i přes svůj pokročilý věk dobře orientova-
ná, zajímá se o veškeré dění, takže rodin-
nou oslavu v příjemném prostředí domova 
si velice užívala. 

Text a foto: Michael Kutt y

Příspěvková organizace Kulturní zaří-
zení Ostrava-Jih vychází vstříc senio-
rům od 60 let věku, pro které připravila 
členství v tz v. Otevřeném klubu. Ten 
poskytuje padesátiprocentní slevu na 
kurzy zaměřené na fyzickou kondici 
a zlepšení zdravotního stavu, sportovně 
relaxační jednorázové aktivity, před-
nášky a poradenství v oblasti zdraví 
nebo vzdělávací semináře. Nepřenos-
nou registrační kartu na rok 2013 je 
možné zakoupit na recepci kulturního 
střediska K-TRIO v Hrabůvce. Regist-
rační poplatek je sto korun, při uplatně-
ní slevy se senior prokáže kartou. Více 
informací lze získat na tel. čísle 596 739 
107 nebo u p. Červeňové (tel.: 731 472 
996). Projekt je podpořem statutárním 
městem Ostrava. 

Otevřený kruh 
- služba KZOJ 

seniorům

Místostarosta popřál 
další stoleté jubilantce
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Poblahopřát ji přišla Lenka 
Podolinská, vedoucí Odboru 
sociální péče Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih. Jubilantka 
dostala velkou kytici a dárkový 
koš. Překvapení ji přichystali 
členové pěveckého sboru do-
mova, kteří ji zazpívali několik 
písniček.
Paní Zahradníčková se narodi-
la v roce 1912 v Konici u Litovle 
jako nejmladší ze čtyř dětí. Její 
otec narukoval na frontu, upa-
dl do ruského zajetí a zemřel, 
když ji bylo osm let. Babička 
zůstala se čtyřmi dětmi sama. 
První polovinu života strávila 
paní Helena na Prostějovsku, 
vychodila rodinnou školu, na-
učila se šít a tím přispívala do 

rodinného rozpočtu. Později 
odešla ke své tetě do Bratisla-
vy, kde vystudovala učitelský 
ústav a stala se učitelkou do-
mácích nauk. Učila na vesnic-
kých školách různé předměty 
jako vaření, ruční práce či chov 
dobytka. V roce 1956 se vdala 
a odešla za manželem na Ost-
ravsko. Nastoupila jako učitel-
ka na ZŠ v Porubě, kde učila na 
nižším stupni. Jedním z jejich 
žáků byl i známý písničkář Ja-
romír Nohavica. Před třiceti 
lety ovdověla, vychovala jednu 
dceru, se kterou žila ve společ-
né domácnosti až do svých 95 
let. Po pádu v koupelně si při-
vodila úraz kolena a byla umís-
těna v domově pro seniory, kde 

Návštěva jubilantky v Domově Čujkovova

Pestrý program pro seniory 
i jejich rodinné příslušníky se 
chystá v Domě kultury města 
Ostravy. Připraveny jsou různé 
přednášky, proběhne prodejní 
výstava, v provozu budou po-
radenská centra lékařů, odbor-
níků na sociální péči. Den seni-
orů v Ostravě se uskuteční 18. 

října 2013 a brány pro všechny 
zájemce budou otevřeny od 9 
do 13 hodin. Vstup na všechny 
programy bude zdarma.
Jak se bránit podvodníkům, jak 
zvýšit svou bezpečnost, jaké 
jsou dávky a sociální služby – 
to jsou příklady témat, na které 
může návštěvník získat odpo-

věď na krátkých přednáškách 
nebo v diskuzi v poradenských 
centrech. Po celý den bude nabí-
zeno měření tlaku a tuku nebo 
vyšetření chodidel s konzultace-
mi odborníků. Senioři mohou na 
výstavě hledat nabídky zájezdů, 
výletů a program aktivit klubů 
seniorů v Ostravě. Vyzkoušet si 

mohou internet nebo si rovnou 
domluvit výuku. Na výstavě 
budou prezentovány zdravot-
nické pomůcky, zdravá výživa, 
koření a bylinky a jiné doplňky. 
Akci pořádá DTO CZ ve spolu-
práci s Magistrátem města Ost-
ravy a Koordinační radou senio-
rů a zdravotně postižených.  (d)

Den seniorů – bohatý program na jednom místě

Sto první narozeniny oslavila koncem srpna paní Helena Zahrad-
níčková, která žije v zábřežském Domově Čujkovova. 

žije dodnes. Byla veselé pova-
hy, věřící, takže po odchodu do 
důchodu mohla navštěvovat 
nedělní mše. Nikdy se nenudi-
la, měla ráda ruční práce, ple-
tení, šití, práci na zahrádce na 

chatě v Kyjovicích. Do pozdní-
ho věku luštila křížovky, nyní 
ji to bohužel zrak už nedovolu-
je. Žádný konkrétní recept na 
dlouhověkost nemá. 
 Text a foto: Michael Kutt y

INZERCE

Krátce
  Projekt Aktivní senior
V prostorách DK Akord jsou 
v rámci projektu Aktivní se-
nior připraveny tři zajímavé 
akce. Už ve středu 25. září se 
uskuteční beseda s výživo-
vým poradcem M. Stankem 
a P. Seidlerovou. Její součás-
tí bude i drobná ochutnávka 
zdravých pokrmů. Následo-
vat bude 16. října akce Jak 
podpořit zdraví, to seniorům 
poradí Mgr. Zuzana Kaiser. 
Konečně 23. října se uskuteční 
Dušičkové věnce a dekora-
ce – rukodělná dílna ve spo-
lupráci s porubskou Střední 
školou prof. Zdeňka Matějč-

ka. Všechny tři akce začína-
jí v 10 hodin a senioři mají 
vstup zdarma. 

  Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pěta-
šedesát, nebo dokonce sedm-
desát let společného manžel-
ského života? Pokud vás čeká 
zlatá, diamantová či kamenná 
svatba, je třeba si zamluvit 
termín v obřadní síni ÚMOb 
Ostrava-Jih, a to u p. Šárky 
Zubkové (budova A, 2. patro, 
č. dveří 201, tel.: 599 430 410, 
e-mail: sarka.zubkova@ova-
jih.cz) i několik měsíců pře-
dem. Jubilejní sňatky můžeme 
zajistit také v bytě oslavenců.
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Avion otevřel supermoderní módní 
centrum, jemuž vévodí ZARA!

„Španělská ZARA je značka, o níž jsme velmi usilovali, a jsme rádi, že se nám 
podařilo vytvořit takové podmínky, abychom tohoto velkého hráče v oblasti módy 
získali. Tuto atraktivní prodejnu najdou naši návštěvníci na ploše přesahující dva 
tisíce metrů čtverečních,“ komentuje příchod tohoto módního giganta na severní 
Moravu Kateřina Ježková, ředitelka Avion Shopping Parku v Ostravě. „Věřím, že 
zákazníci budou spokojeni nejen s tímto novým nájemcem, ale i s ostatními. Otevřeli 
jsme totiž celkem 26 velmi atraktivních obchodů. 

TĚŠÍTE SE?
 Vybudovali jsme nejmodernější centrum módy pro ženy, muže i děti doslova pod 

jednou střechou.

 Avion vám plní vaše sny o nakupování. Přinášíme  zcela nové módní značky, které v 
tomto regionu dosud chyběly! Přichází i ZARA a Desigual!

 Zachovali jsme pro vás oblíbenou kavárnu s rybičkami. Dali jsme jí nový kabát 
a získala nového majitele - Starbucks.

 Do podzemních garáží se dostanete i vjezdem přímo z centrálního parkoviště.

 Na ploše blížící se magické hranici 110 tisíc metrů čtverečních nabízíme nově 172 
obchodních jednotek. Jsme největším nákupním centrem na Moravě!

2 3 .  9 .  2 013  –  2 5 .  10 .  2 013

SPOČÍTEJTE NÁKUP  

V NAŠÍ NEJVĚTŠÍ NÁKUPNÍ TAŠCE  

A  ZÍSKEJTE 7x 100 000 KČ

Každý, kdo nakoupí nad 300 Kč,  

získává pravou belgickou  

pralinku zdarma 
a také možnost vyhrát 

7x 100 000 Kč! 

N E J  V Ě T Š Í  N Á K U P  VA Š E H O  Ž I VO TA !

AV I O N  VÁ M  Z A P L AT Í 

Podrobná pravidla na www.avion.cz

A je to tady! Ostravský Avion Shopping Park právě otevřel zcela moderní středovou část, která se proměnila doslova v módní centrum! 
A první zásadní novinkou je, že na severní Moravu přichází velmi žádaný světový módní řetězec - hlavním kotevním nájemcem 
nového Avionu bude dlouho očekávaná značka ZARA!
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