
Kino Luna bude mít novou fasádu
Projekt Hrabůvka Live vylepšuje okolí
V obvodu bylo dříve mnoho rybníků
Úspěšné Svatováclavské slavnosti piva
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V Bělském lese přibylo 
až osm set 
nových stromů
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Slavnostním předáním cen au-
torům vítězných snímků v kon-
gresovém sále hotelu Imperial 
vyvrcholil 39. ročník Meziná-
rodního fi lmového festivalu 
EKOFILM. 

Hlavní cenu ministra životního 
prostředí si z Ostravy odve-
zl snímek německo-španělské 
koprodukce Sladký jed. Režie 
a scénáře se ujal německý do-
kumentarista a fi lmař Peter 
Heller. Vítězný fi lm na základě 
tří příkladů z Mali, Keni a Tan-
zanie poukazuje na to, že roz-
vojová pomoc nepřináší žádný 
výsledek a naopak může vést 
k závislosti, korupci a pasivitě. 

Skleněnou plastiku, která je dí-
lem světoznámého výtvarníka 
Bořka Šípka, předal ministr ži-
votního prostředí Tomáš Podi-

vínský. Na slavnostním večeru, 
který moderoval herec Ondřej 
Vetchý, byla vyhlášena také 
Cena starosty městského obvo-

du Ostrava-Jih. Karel Sibinský 
(uprostřed) ji předal irskému 
autorovi Johnu Murraymu za 
snímek Na řece v Irsku. Na le-
tošní ročník Ekofi lmu bylo při-
hlášeno 123 fi lmů, dokumentů 
a televizních pořadů z 28 zemí 
světa, odborná porota nako-
nec do čtyř kategorií vybrala 
celkem 28 fi nálových snímků. 
Součástí festivalu, který se ko-
nal také v Karviné a v Českém 
Těšíně, byla řada doprovod-
ných akcí. Největší pozornosti 
se těšila Ekopouť na Masary-
kově náměstí v centru Ostravy, 
kde po celý den probíhaly vý-
tvarné dílny, workshopy a růz-
né hry a soutěže.
 Text a foto: Michael Kutt y

Starosta předal jednu z cen Ekofi lmu

Zábřežské Kino Luna projde 
ještě v letošním roce další pro-
měnou. Po instalaci nových 
pohodlnějších sedaček, úpravě 
podlah, osvětlení a opravě pro-
stor pokladny z jara letošního 
roku přichází na řadu další část 
rekonstrukce. 
„Dojde k výměně oken a opláš-
tění fasády, celý objekt kinosá-
lu bude kompletně zateplen,“ 
uvedl starosta Karel Sibinský 
s tím, že vyměněny budou 
i vstupní dveře do budovy. 
Mělo by se tak stát během ná-
sledujícího měsíce. Už nyní 
probíhají úpravy vnitřních 

prostor objektu, v atriu buduje 
svou prodejnu jeden z obchod-
ních řetězců. Prostranství před 
Kinem Luna se začne rekon-
struovat na jaře příštího roku. 
Kino Luna je majetkem měst-
ského obvodu Ostrava-Jih a je 
provozováno příspěvkovou 
organizací Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih. Jeho návštěvnost 
od roku 2010, kdy bylo ditiga-
lizováno, neustále roste. 
„Prozatím si na návštěvnost 
nemůžeme stěžovat, protože 
lidí chodí čím dál víc,“ řekla 
vedoucí kina Jana Dulíková. 
 (kut)

Kino Luna dostane novou fasádu

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
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V neděli 15. září oslavilo zá-
břežské Kino Luna své další 
výročí. Pod názvem FilmFest 
43 připravilo pro své příznivce 
jednodenní festival z divácky 
nejúspěšnějších 
fi lmů letošního 
roku. Promítalo 
se za tradiční symbolické vý-
roční vstupné 43 korun, které 
mělo připomenout, kolik let už 
Kino Luna slouží široké veřej-
nosti. 
S projekcemi se začalo hned od 
rána pro fi lmové začátečníky 
a promítalo se téměř nepře-
tržitě napříč žánrem a věkem 

diváka až do pozdních večer-
ních hodin. Tradiční výroční 
oslavu si nenechaly ujít na dvě 
tisícovky diváků a hostů, kte-
ří si letos fi lmová představení 

mohli navíc 
vychutnat na 
nových poho-

dlných sedadlech. Těmi byl 
kinosál vybaven letos v břez-
nu v rámci modernizace kina. 
Protože žádné narozeninové 
oslavy se neobejdou bez dárků, 
obdržel v den oslav také každý 
43. návštěvník v Kavárně Luna 
slavnostní přípitek Lunadrink 
zdarma.  (kut) 

Slavit přišly dvě tisícovky diváků
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Ostrava pokračuje ve výsadbě dřevin

Obchodní centrum Odra půjde k zemi

…Do roku 2015 bude v Ostravě vysázeno v rámci dvou 
typů projektů celkem 114 tisíc stromů a 320 tisíc keřů 
za zhruba 130 milionů korun…

…S demolicí stávajícího stejně jako s výstavbou 
nového obchodního centra by se mělo začít nejdříve 
v prvním čtvrtletí příštího roku, až po vydání 
stavebního povolení na novou stavbu…
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Dětské sborové studio v nových 
prostorách

…V prvním patře pak byla otevřena zkušebna 
Dětského sborového centra Ostrava-Jih, které staví na 
mnohaletých zkušenostech sbormistrů Zdeňka Ševčíka 
a Lenky Velikovské…

8

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostáváte do rukou 
další číslo obvodního 
zpravodaje s řadou 
pozitivních zpráv. 
Hned na titulní stra-
ně jste se dočetli, že 
v Bělském lese přibylo 
na osm stovek nových 

stromů. Brzy začne oprava fasády zábřež-
ského Kina Luna. Po letech nekonečných 
sporů se konečně pohnuly ledy a obchod-
ní centrum Odra ve Výškovicích se začne 
přestavovat v moderní komplex. Dětské 
sborové studio Ostrava-Jih může působit 
v nové zkušebně, kterou si útulně vybavilo 
v prostorách, které jim poskytl náš obvod. 
Několik nadšenců vymyslelo projekt Hra-
bůvka Live a třeba jen drobnostmi pomá-
hají zkrášlit prostředí, ve kterém žijeme. 
To jsou jen některé z těch pozitivních in-
formací, o kterých se na stránkách říjno-
vých Jižních listů můžete dočíst. 
Určitě stojí za to přečíst si rozhovor se 
starostou Sboru dobrovolných hasičů Os-
trava-Zábřeh na straně šest. Nabízíme 
i ohlédnutí za letošními Svatováclavskými 
slavnostmi piva, které se těší čím dál větší 
oblibě. Blíže představujeme Základní školu 
Horymírova, milovníci historie určitě oce-
ní článek týkající se rybníkářství na území 
našeho obvodu. Nechybí další zprávičky 
a pozvánky na zajímavé akce, svůj prostor 
dostaly školy i senioři. Věřím, že Jižní listy 
pročtete od první do poslední stránky.

Mgr. Karel Sibinský, starosta

 Po dobu ohňostroje nepojedou autobusy
Ve středu 1. ledna 2014 od 18 hodin se 
na kruhovém objezdu v Hrabůvce bude 
konat tradiční novoroční ohňostroj. Tuto 
velkolepou akci si každoročně nenechají 
ujít tisíce občanů nejen našeho obvodu. 
Po zkušenostech s problémy v dopravě 
z minulých let bylo rozhodnuto, že po 
dobu konání ohňostroje dojde k přerušení 
autobusové dopravy v oblasti ulic Dr. 
Martínka a Horní v Hrabůvce a k úpravě 
tramvajové dopravy. Bližší podrobnosti 
a informace pro cestující budou včas 
zveřejněny na samotných zastávkách 
městské hromadné dopravy, v auto-
busech a tramvajích a na internetových 
stránkách Dopravního podniku Ostrava 
a.s.

 Nové chodníky na Jihu
V městském obvodu Ostrava-Jih jsou 
opraveny další chodníky. Nevyhovu-
jící povrch z litého asfaltu byl nahrazen 
zámkovou dlažbou před mateřskou 
školou na Adamusově ulici, pod Kot-
vou na Výškovické ulici a na chodníku 
u pošty v ulici B. Četyny na Dubině. 
Zcela nový chodník se v těchto dnech 
dokončuje na ulici Předškolní. V nejbližší 
době je v plánu rekonstrukce části ulic 
Provaznická a Cholevova v Hrabůvce.

 Brožury pro veřejnost
Na informacích v hlavní radniční budově 
si zájemci z řad veřejnosti mohou zdar-
ma vyzvednout brožury Ministerstva 
spravedlnosti ČR popisující základy 
nové právní úpravy občanského práva 

účinné od 1. ledna 2014. Nový občanský 
zákoník obsahuje celkem 3081 paragrafů, 
stanoví nebo zpřesňuje pravidla pro 
případy, které dosavadní soukromé prá-
vo řeší jen stroze nebo vůbec. Občanským 
zákoníkem se řídí všechna soukromá prá-
va i povinnosti osob, nejsou-li upraveny 
ve zvláštních zákonech.

 Lampiónový průvod sídlištěm Zálom
Pobočka Střediska volného času Ostrava-
Zábřeh v Zálomu připravila netradiční 
akci Martinovy lucerny. V pondělí 11. lis-
topadu od 15 hodin si ve výtvarné dílně 
zájemci mohou vyrobit vlastní lampion 
z přírodních materiálů a od 18 hodin se 
společně vydat na průvod sídlištěm 
v Zálomu. Akce je určena všem, kteří 
chtějí vidět sídliště ve světlech lampiónů.

Krátce
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Obchodní centrum Odra půjde k zemi

Po letech nekonečných majetkových sporů 
mezi vlastníky se situace zásadním smě-
rem vyjasnila a v tuto chvíli už nic nebrání 
tomu, aby stavba, která kvůli svému tech-
nickému stavu představuje nebezpečí pro 
kolemjdoucí, šla k zemi.
Martin Eliáš, předseda představenstva 
společnosti 3E projekt, které většina ne-
movitostí v areálu patří, měl s obchodním 
centrem velké plány už před osmi lety, 
když objekt kupoval od města Ostravy. 
Jeho plány nebrzdil nedostatek fi nančních 

prostředků, ale spory několika vlastníků, 
komu která část vlastně patří. Dohodnout 
se nedokázal hlavně s provozovatelem pro-
dejny potravin Hruška. Teď už je vše jinak. 

Přestože společnost 
3E projekt původně 
chtěla Odru pouze 
stavebně upravit, 
statik to nedoporučil, 
takže celý chátrající 
komplex nakonec pů-
jde k zemi a na jeho 
místě vznikne nové 
obchodní centrum. 
„Se společností Hruš-
ka máme uzavřeny 

veškeré dohody. V první fázi od sebe stav-
baři oddělí objekt Hrušky od ostatních,“ 
uvedl Eliáš. V tuto chvíli je připraven de-
moliční výměr na zbourání stávajícího 

objektu. Provozu Hrušky se to nijak nedo-
tkne, prodejna potravin má zajištěny nové 
přístupy z Výškovické ulice a nadále bude 
fungovat bez omezení.
S demolicí stávajícího stejně jako s výstav-
bou nového obchodního centra by se mělo 
začít nejdříve v prvním čtvrtletí příštího 
roku, až po vydání stavebního povolení na 
novou stavbu. Podle Eliáše však už nyní 
probíhají jednání s nájemníky, kteří zde 
budou sídlit. „Jde o to, aby jejich požadav-
ky na vybavení jednotlivých obchodních 
jednotek mohly být zaneseny do stavební-
ho povolení, které bude podáno v nejbližší 
době,“ uzavřel Martin Eliáš. 
 Michael Kutt y

Objekt bývalého obchodního centra Odra 
ve Výškovicích už nebude hyzdit okolí. 

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 chovatele psů dvě 
povinnosti. Nechat psa označit 
čipem a přihlásit ho do eviden-
ce v daném městském obvodu. 
Čipování se mohou vyhnout 
pouze lidé, jejichž pes byl ozna-
čen bezproblémově 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 příspěv-
ku 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 ozna-
čených čipem. Kontrolu psů 

budou provádět strážníci Měst-
ské policie Ostrava od začátku 
příštího roku. 
Ze zhruba sedmi tisíc evidova-
ných psů je označených čipem 
nebo tetováním, které se prová-
dělo do konce loňského roku, 
asi 1800 psů, což představuje 
zhruba pětadvacet procent. 
Dvousetkorunový příspěvek 
na očipování si zatím vyzvedlo 
pouze cca 900 chovatelů psů. 
Měli by proto využít nejbližších 
úředních dnů a termínů a ne-
nechávat tyto záležitosti na po-
slední chvíli.

„Apelujeme na všechny majite-
le psů, aby čipování a registraci 
nenechávali na konec roku, kdy 
se předpokládají dlouhé čekací 
lhůty k vyřízení registrace a po-
skytnutí příspěvku,“ uvedl mís-
tostarosta Radim Miklas. 
S blížícím se koncem roku 
pravděpodobně dojde ke znač-
né kumulaci přihlašovatelů 
i žadatelů o příspěvek a může 
nastat situace, že někteří nebu-
dou moci být uspokojeni nebo 
stráví dlouhou dobu čekáním. 
Posledním dnem je pondělí 
30. 12. 2013.  (kut)

Čipování psů: majitelé by si měli pospíšit!
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Společně zasadili během ně-
kolika hodin v rámci projektu 
Zalesňování porostů v majet-
ku statutárního města Ostravy 
stovky mladých javorů, které 
v budoucnu přispějí ke zmírně-
ní negativních dopadů znečiš-
těného ovzduší.
V současné době je na území 
města Ostravy realizována roz-
sáhlá výsadba zeleně. V rámci 
dvou projektů (Realizace vy-
braných prvků ÚSES – 1. etapa, 
část A, část B) budou v období 
od května 2013 do poloviny 
roku 2014 postupně vysazeny 
tisíce lip, javorů, platanů, dubů 
a bříz. Celkem se jedná o cca 
108 tisíc stromů a 308 tisíc keřů.
„Lokality, které jsme nechali 
zbavit křídlatky a ve kterých 
postupně vysazujeme stromy 
a keře, budou výhledově místy, 

kam se vrátí původní živoči-
chové, např. žáby, ptáci a dal-
ší. Všechny jsou na pozemcích 
města a samozřejmě v souladu 
s územním plánem. Jedná se 
o zhruba sto padesát lokalit. 
Tak masivní výsadbu zeleně 
zatím nerealizovalo žádné jiné 
město České republiky,“ řekl 
náměstek primátora Dalibor 
Madej.
Výsadbu zahájil vítěz výbě-
rového řízení koncem května, 
v září připravil jednotlivé lo-
kality tak, aby v říjnu začal sá-
zet stromy a keře. Ještě během 
letošního podzimu ostravské 
lokality ozelení asi šedesát pro-
cent z celkového objemu dře-
vin. Zbytek plánovaného počtu 
stromů a keřů vysadí vítězná 
fi rma do května 2014.
Podmínkou projektů je dvoule-

tá péče o vysazenou zeleň a po 
jejím ukončení desetiletá udr-
žovací péče. V rámci obou pro-
jektů bude osázeno zelení 152 
míst na rozloze 33,8 hektaru. 
Ke zlepšení životního prostředí 
v Ostravě přispěje nově vysáze-
ných 108 039 stromů a 307 968 
keřů. Do roku 2015 bude v Os-
travě vysázeno v rámci dvou 
typů projektů – zalesnění bio-

koridorů a snížení emisí v okolí 
velkých zdrojů znečištění - cel-
kem 114 tisíc stromů a 320 ti-
síc keřů za zhruba 130 milionů 
korun. Cílem takto masivní vý-
sadby zeleně, která nemá v Čes-
ké republice obdobu, je také sní-
žení emisí tuhých znečišťujících 
látek o 53 tun ročně.

Zdroj: www.ostrava.cz
foto: Jiří Urban

Ostrava pokračuje v masivní výsadbě dřevin
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Bělský les je od soboty 12. října bohatší o 800 stromků. Vysadili 
je zaměstnanci Městské nemocnice Ostrava, Všeobecné zdra-
votní pojišťovny, ruku k dílu přiložila i náměstkyně primátora 
Simona Piperková. 

V Bělském lese přibyly stovky stromů

  Kácení nemocných stromů
V rámci projektu Izolační zeleň města Os-
travy – projekt 04 dojde ke kácení stromů 
a keřů v některých lokalitách na území 

obvodu. Celkem se jedná o osmnáct kusů, 
v převážné většině jde o zdravotně závad-
né stromy. Řešená zeleň se nachází pouze 
na pozemcích ve vlastnictví města a na 

pozemku svěřeném obvodu Ostrava-Jih.  
Projekt je zaměřen na výsadbu a regene-
raci zeleně, v jeho rámci je předpokládaná 
výsadba 12 548 ks dřevin.

Krátce
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 Každého pacienta, který přichází 
se svými potížemi do Centra lé-
čebné rehabilitace, nejdříve vy-
šetří zkušení lékaři – specialisté 
v rehabilitační a fyzikální medi-
cíně. Ke klinickému nálezu tak 
přesně určí cílenou léčbu pro jeho 
pohybový systém. „Podle potřeby 
provedeme ošetření technikami 
manuální medicíny – mobilizace 
páteře i kloubů, cvičení technikou 
McKenzie nebo kinesiotaping. Je 
třeba si uvědomit, že ne každá bo-
lest zad, beder nebo kyčlí má pří-

činu v páteři či kloubech. Mnohdy 
jde o přenesenou bolest z vnitř-
ních orgánů. Zde je podrobné 

lékařské vyšetření nezastupitel-
né,“ zdůraznila primářka Centra 
léčebné rehabilitace MUDr. Eva 
Dostalíková. 

Rehabilitace jsou hrazeny 
zdravotními pojišťovnami. Do-
poručuje je praktický nebo odbor-
ný lékař, ale pokud pacient toto 
doporučení nemá, přesto může do 
centra přijít a nechat se odborně 
vyšetřit na místě. Výhodou je, že 
pacienti nečekají. Jsou zváni na 
konkrétní hodinu. Terapii prová-
dějí zkušení odborníci a jednot-

livé léčebné procedury na sebe 
navazují. Každý má „svého“ fy-
zioterapeuta, který se mu věnuje 
po celou dobu rehabilitace. 

Centrum léčebné rehabilitace v Os-
travě-Zábřehu. 

Skuteční odborníci vás zbaví bolestí páteře, zad a kloubů

Centrum léčebné rehabilitace

MUDr. Eva Dostalíková

Alejnikovova 5

700 30  Ostrava-Zábřeh 

Po–čt 7:00–17:30

Pá 7:00–15:30

tel.: 596 745 032

www.rehabilitace-dostalikova.cz
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Jednotka SDH Zábřeh pomáhá hlavně při povodních

Na co se JSDH Zábřeh speciali-
zuje?
Naše jednotka je jako každá jiná 
zaměřená na hašení požárů, 
dále je předurčená k záchraně 
osob, zvířat a majetků. V rámci 
Ostravy se podílí na hotovos-
tech při likvidaci bodavého 
hmyzu. Výjimkou není ani po-
moc při mimořádných událos-
tech, jako jsou shazování sněhů 
a rampouchů, kácení stromů 
nebo čerpání vody.

Můžete zmínit konkrétní udá-
losti, u kterých jste zasahovali?
Tou hlavní byly určitě povodně 
v Jeseníku nad Odrou v červnu 
2009, tehdy jsme na místě za-
sahovali několik dní. K dalším 
patřil loňský rozsáhlý požár lesa 
v lokalitě Jamník u Starých Ha-
mrů. Zhruba před rokem jsme 
zasahovali u několikadenního 
požáru lesa na pomezí Krmelí-
na a Staré Bělé. Letos jsme byli 
přivoláni k bleskové povodni ve 
Studénce, kam jsme zamířili pří-
mo z vodáckého výcviku na řece 
Ostravici. Nedávno jsme vyjíž-
děli k požáru seníku v Porubě 
nebo do Martinova, kde zase 
hořel statek. Naše působnost je 
široká a zdaleka neobsahuje jen 
jižní obvod nebo město Ostravu.

Kolik členů má sbor, jednotka?
Celkem máme třiaosmdesát čle-
nů, z toho osmadvacet je v jed-
notce. Členem jednotky se hasič 
může stát až po ročním působe-
ní ve sboru, projde-li zdravotní 
prohlídkou. Rádi bychom u nás 
přivítali děti ve věku od sedmi 
do šestnácti let, abychom měli 
širší mládežnickou základnu, 
ze které nám vyrostou členové 
jednotky.

Jak jste vybaveni po technické 
stránce?
Techniku máme na velice sluš-
né úrovni, vloni v lednu jsme 
převzali nové vozidlo Tatra 
CAS 30 815/7, k dispozici máme 
i Tatru CAS 36 815 VVN, jedná 
se o vojenský speciál a Avii DA 
8, což je dopravní automobil 
určený na přepravu mužstva 
a gumový nafukovací raft s mo-
torem. Dále používáme tech-
niku pro čerpání vody, práci 
v noci a elektrické nářadí. Pro 
práci ve výškách disponujeme 
mobilní plošinou, kterou nám 
v rámci dlouhodobé spolupráce 
poskytuje společnost Ramirent 
v Ostravě-Kunčičkách. Touto 
cestou jí chci poděkovat. 

K jakému období se datuje za-

čátek Sboru dobrovolných ha-
sičů Ostrava-Zábřeh?
Sbor byl založen 13. července 
1890, měl padesát členů a velite-
lem hasičského sboru byl zvolen 
učitel Josef Michálek.

Máte ještě nějaké další aktivi-
ty?
Nejdůležitější pro sbor a jeho 
existenci je vychovávat mladé 
hasiče, kteří po dovršení plnole-
tosti vstoupí do výjezdové jed-
notky a zhodnotí své mnohaleté 
působení v družstvu mladých 
hasičů. Mladé hasiče se snažíme 
připravovat tak, aby byli při-
praveni pro vstup do jednotky. 
Získané znalosti si poměřují na 
závodech, které jsou téměř kaž-
dou sobotu. Jedna z důležitých 
soutěží je celoroční hra Plamen. 
Nedávno jsme pro mladé hasi-
če uspořádali okresní branný 
závod v Bělském lese. Televize 
Noe ve spolupráci s námi nato-
čila reportáž, ve které děti upo-
zorňuje na nebezpečí požáru. 
V měsíci únoru každoročně po-
řádáme Hasičský ples, v květ-
nu stavění a kácení máje před 
kulturním střediskem K-TRIO 
v Hrabůvce. Jednotka se podílí 
na osvětové a kulturní činnos-
ti, absolvujeme přednášky na 
základních školách. Koncem 
školního roku v rámci dne ote-
vřených dveří naopak školáci 
zavítají na návštěvu do naší 
hasičské zbrojnice.

Jak to uvnitř vlastně vypadá?
Zbrojnice se skládá se dvou čás-
tí, garáží a společenských míst-
ností a šaten. Potřebné zázemí 
máme v přízemí, kde je sociální 
zařízení, šatny a sál pro šedesát 
členů. V prvním patře se nachá-
zí síň tradic, je to takové naše 
minimuzeum, dále kuchyňka, 
menší společenská místnost 
a WC. Vlastníkem objektu je 
Úřad městského obvodu Ost-
rava-Jih, který se postaral o vý-
měnu oken a plynového kotle. 
Postupně se i my zapojujeme do 
rekonstrukce a postupně zvele-
bujeme všechny místnosti, vloni 
jsme odpracovali přes sedm set 
brigádnických hodin nejen na 
zbrojnici, ale i na přilehlém hři-
šti. Děláme to po práci, o víken-
dech a z prostředků, které získá-
me třeba brigádnickou činností.
 Michael Kutt y

Na území moravskoslezské metropole působí zhruba dvacet jed-
notek dobrovolných hasičů. Jedna z nich sídlí v obvodu Ostrava-
-Jih na Dolní ulici. Nejen o činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
Zábřeh jsme hovořili s jeho starostou Karlem Kupkou.

STAROSTA OBVODU OSTRAVA-
-JIH KAREL SIBINSKÝ 

O SDH ZÁBŘEH

Sbor dobrovolných hasičů 
v Zábřehu má mnohaletou 
tradici, která vždy vycházela 
z dobrých vztahů, vzájemná 
spolupráce je vynikající. Náš 
obvod si zaslouží, aby hasiči 
měli odpovídající techniku 
s ohledem na četnost přípa-
dů, ke kterým musejí vyjíž-
dět.
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická 1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Už rozveselili betonové skruže, 
autobusovou zastávku a pově-
sili netradiční květináče na še-
divé zábradlí. 
„Už jsme dále nechtěli pasivně 
chodit kolem nevzhledné Hra-
bůvky. Inspirovali jsme se akti-
vitami z Velké Británie a spojili 
jsme dohromady podnikatele, 
veřejnost, studenty a chceme 
jim ukázat, že při troše snahy 
se dá udělat velký kus práce na 
zvelebení svého okolí,“ uvedla 
Pavlína Miturová. 
„Starostlivost o společné pro-
story byla kdysi běžná, jen 
teď se na to trochu zapomíná, 
a chceme to lidem připome-
nout. V Hrabůvce jsme zvele-

bili zatím tři místa, dvě z nich 
se nacházejí přímo v blízkosti 
Coworkingového centra Viva 
a třetí je prostor u zastávky 
Dřevoprodej. Jako první jsme 
vyčistili, osadili a vesele na-
malovali betonové skruže, kte-
ré dříve sloužily jako zábrana 
vjezdu aut, nyní to byly čtyři 
odpadkové koše,“ doplnila 
Vendula Strachotová. 
Nadšenci získali na nákup rost-
lin příspěvek od ÚMOb Ostra-
va-Jih, a to na projekt s názvem 
Hrabůvka Live. K projektu vy-
tvořili i webové stránky www.
vivaopen.cz, na které umisťují 
fotoreportáže z jednotlivých 
akcí a připravují i videa napří-

klad na výrobu netradičních 
květináčů.
„Aktivitu rozhodně nechápe-
me jako jednorázovou. Těšíme 
se, že na jaře osadíme a roz-
veselíme spoustu míst, sami 
na to však nestačíme, a proto 

chceme, aby se k nám připojily 
i další organizace, podnikatelé 
a obyvatelé Hrabůvky, ať spo-
lečně zlomíme netečnost lidí ke 
svému okolí. Uvítáme také tipy 
na místa, která potřebují změ-
nu,“ dodala Miturová.  (d)

Projekt Hrabůvka Live vylepšuje okolní prostředí
Studenti, podnikatelé, zaměstnanci a další návštěvníci cowor-
kingového centra Viva Ostrava se rozhodli zvelebovat a zkrášlo-
vat neudržovaná místa v Hrabůvce, kolem kterých denně prochá-
zeli cestou do práce. 
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-  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 30. 11. 2013

První říjnový pátek se ve Sportcen-
tru Dubina konal Podzimní fl orba-
lový turnaj žáků 8. a 9. tříd. 
Zúčastnilo se jej šest škol převážně 
z městského obvodu Ostrava-Jih. 
Mezi sebou soupeřily osmičlenné 
týmy, které hrály v časovém limi-
tu 2 x 10 minut. Na prvním místě 
skončila ZŠ B. Dvorského, dru-
hé místo obsadila ZŠ Paskovská 
z Hrabové a třetí příčka patřila ZŠ 

MUDr. E. Lukášové. Turnaj po-
řádal Regionální klub Mladých 
konzervativců Ostrava společně 
s MS ODS – Ostrava-Jih a probíhal 
pod záštitou náměstka primátora 
města Ostravy Martina Štěpánka. 
Společně s ním předával ceny vý-
hercům také radní obvodu Jan Do-
hnal.  (d)

Florbalový turnaj vyhrála ZŠ B. Dvorského

Fo
to

: J
an

a 
Ku

ch
ař

ov
á

Náměstek primátora Martin Štěpánek 
(vlevo) při předávání cen
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Dětské sborové studio Ostrava-Jih a BabyFit 
sídlí v nových zrekonstruovaných prostorách
Dlouhou dobu trvala proměna budovy bývalé mateřské školy na 
ulici Krasnoarmejců v Zábřehu, později sloužící jako archiv ob-
vodního úřadu, do současné podoby. 

Přízemní část objektu využívají 
fotbalisté FC Ostrava-Jih, kteří 
zde našli zázemí pro nově vy-
budované hřiště při ZŠ Kosmo-
nautů 15.

V prvním patře pak byla ote-
vřena zkušebna Dětského 
sborového centra Ostrava-Jih, 
které staví na mnohaletých 
zkušenostech sbormistrů Zdeň-
ka Ševčíka a Lenky Velikovské. 
Jedná se o seskupení, jehož 
členy jsou mladí hudební nad-
šenci z celé Ostravy. Smyslem 
nové odhlučněné zkušebny 
bylo vytvořit jim odpovídající 
zázemí.
Prostory prvního patra využívá 
ještě rodinné centrum BabyFit. 
Herna nabízí všem rodičům 
s dětmi zejména pravidelný 
kombinovaný program pro 
děti. Jde o spojení volné hry, 
říkadel, pohybových hrátek 
a výtvarného tvoření pro děti 
za pomoci rodičů. Rodičům 

i členům rodiny jsou nabízeny 
besedy, přednášky, výtvarné 
dílny s možností hlídání dětí 
v herně.
„Tyto prostory byly v dezolát-
ním stavu, my jsme je zrekon-
struovali tak, aby vůbec byly 
obyvatelné.  Smekám klobouk 
před tím, co s nimi členové 

sboru ve spolupráci s rodiči 
a vlastními sponzory dokázali 
udělat. Z toho jsem nadšený 
a do budoucna jim přeji hodně 
úspěchů,“ uvedl při slavnost-
ním přestřižení pásky místosta-
rosta Radim Miklas. Více na 
www.sborovestudio.cz. 
 Text a foto: Michael Kutt y

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

UZÁVĚRKA 
INZERCE 

DALŠÍHO ČÍSLA 
JE 13. 11. 2013

Od začátku října probíhá 
výstavba dětského hřiště ve 
dvoře na Zimmlerově ulici 
v Ostravě-Zábřehu. 
Stávající asfaltový povrch 
bude nahrazen litou pryží. 
Děti se mohou těšit na devět 
nových herních prvků - kolo-
toč, lanovou průlezku, pyra-
midu, sestavu s pohyblivými 
lanovými můstky, houpačku 
a dvě houpadla, malé pískovi-

ště, skákací panák pryžových 
dlaždic a chybět nebude herní 
souprava pro hendikepované 
děti. Hřiště bude doplněno 
sedmi lavičkami, třemi od-
padkovými koši a celé bude 
oploceno se čtyřmi vstupy. 
Dílo v celkové hodnotě přes 
dva miliony korun by mělo 
být dokončeno začátkem pro-
since. 
 (kut)

Děti budou mít nové hřiště
Ve dnech 10. a 11. října proběh-
la společná akce dobrovolnic-
kých organizací působících na 
území města Ostravy s názvem 
Sbírka pro osoby bez přístře-
ší. Sbírka probíhala na čtyřech 
různých místech v rámci celé 
Ostravy. Vybíralo se zejména 
teplé zimní oblečení, boty, bun-
dy, ponožky, zimní deky apod. 
Sebrané oblečení, boty a při-
krývky byly předány Armádě 

spásy, jejíž pracovníci vše vy-
třídili na mužské a ženské oble-
čení a rozdělili do příslušných 
skladů. 
„Vše bude použito zejména pro 
uživatele nízkoprahového den-
ního centra v Ostravě-Hulvá-
kách. Za pomoc a šatstvo děku-
jeme,“ uvedl provozní vedoucí 
Centra sociálních služeb Armá-
dy spásy v Ostravě Petr Geff ert.
 (d)

Pomoc osobám bez přístřeší

Krátce
 Zajímavé akce ve Vivě
Coworkingové centrum Viva 
na Horní ulici v Hrabůvce po-
řádá ve čtvrtek 14. listopadu 
Cestu smíchu s Petrem Frid-
richem. Workshop s prvním 
učitelem jógy smíchu v ČR 
bude probíhat od 18 do 21 
hodin. V pátek 29. listopadu 
ve 14 hodin pak v prostorách 

Vivy začne coworkignový 
sraz, jeho hosty budou Robert 
Vlach z portálu Navolneno-
ze.cz, Peter Dombek se svou 
přednáškou o prokrastinaci 
a Daniel Gamrot, se kterým 
účastníci společně vytvoří 
velkou myšlenkovou mapu 
na téma coworking, sdílení 
a spolupráce.
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Nabídka platí do odvolání. Kombinovaná spotřeba: Fiesta: 3,6–5,9 l/100 km, emise CO2: 95–138 g/km; B-MAX: 4,0–6,4 l/100 km, 
emise CO2: 104–149 g/km; Ka: 4,9 l/100 km, emise CO2: 115 g/km. Fota jsou pouze ilustrační. 
* Podrobnosti k fi nancování FORD CREDIT najdete na www.ford.cz/akcninabidky.

FORD FIESTA
již za 209 990 Kč
měsíční splátka 3 129 Kč*

• Elegantní design
• Nejmodernější technologie
• Perfektní jízdní vlastnosti

FORD B-MAX již za 279 990 Kč
měsíční splátka 4 190 Kč*

• Praktické posuvné dveře
• Obrovský nástupní prostor
• Zvýšený důraz na bezpečnost

FORD KA již za 169 990 Kč
měsíční splátka 2 565 Kč*

• Snadné parkování 
• Nenáročný provoz
• Atraktivní barvy

Proč je Fiesta Ženské auto roku 2013?
Prostě jsme pochopili, co ženy chtějí.

DANKAR
skupina AUTO IN
Pašerových 2
Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 596 620 111
www.dankar.cz

Nově otevřeno
AUTOBOND GROUP a.s.
Krmelínská 773/10
Ostrava-Hrabová
Tel.: 599 505 405
www.autobond.cz

MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.
Ruská 2877
Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 780 369
www.ford-ostrava.cz

Jizni listy 140x198_T3.indd   1 10.10.13   18:53

Tanečníci Akcentu i letos sbírali medaile
Letošní taneční sezóna se blíží 
ke konci a tanečníci ostrav-
ského Akcentu pomalu sčítají 
medaile.

V polovině října reprezentoval 
Akcent Českou republiku hned 
na dvou soutěžích - ME v show 
dance v ruském Petrohradu, 
kam odjeli jen tanečníci hlavní 
věkové kategorie, a ME v lati-
no tancích v rakouském Grazu. 
Z Petrohradu si skupina dospě-
lých tanečníků dovezla domů 
jednu zlatou medaili (duo Sáry 
Lamprechtové a Veroniky Kli-
mešové), jednu bronzovou za 
formaci Srdce z kamene a 4. mís-
to vybojovala malá skupina 
s názvem Životní kompromisy. 
V Grazu se Jakub Mazůch a Mi-
chaela Gatěková stali mistry Ev-
ropy v salse. V tomto tanečním 
stylu letos tito skvělí tanečníci 
sbírají medaili za medailí.
Nádherným úspěchem je i titul 
mistra světa v disco dance, kte-
rým se po celý rok budou pyš-
nit tanečníci hlavní věkové ka-
tegorie. Ti toto nejcennější zlato 
vybojovali s formací Know how 
na letošním MS v německé Bo-
chumi, které proběhlo v po-
lovině září. Titul vicemistra si 
odtud odvážela juniorská for-
mace Elegantia. O čtrnáct dnů 
později potvrdili tito tanečníci 
svou formu také na světovém 
poháru disco dance v Ústí n. L., 
zlato vybojovala formace Know 
how a malá skupina dospěláků 
Tik tak, bronzovou medaili si 
odvážela juniorská formace 
Elegantia. Pro „Akcenťáky“ byl 
Světový pohár v disco dance 
krásnou tečkou za letošní disco 
dance sezónou, v níž vybojovali 
kromě titulů mistra a vicemist-
ra světa a dvou prvenstvích na 
světovém poháru také dva titu-
ly mistra České republiky a tři 
tituly vicemistra ČR. 
Kdo by však čekal za poslední 
tečkou odpočinek, mýlil by se... 
Disco dance tanečníci už nyní 
bojují na víkendových soutě-
žích se sóly, duety a malými 
skupinami o nominace na mis-

trovství ČR 2014, a to v rámci 
taneční ligy CDO. A tréninky 
disco dance provázejí také in-
tenzivní tréninky show dance. 
Extraligoví tanečníci této arto-
vé disciplíny se totiž připravují 
na svůj poslední letošní světo-

vý šampionát, který proběhne 
koncem listopadu v německé 
Riese. Nominováno je přes sto 
„Akcenťáků“, kteří na letošním 
MČR v show dance doslova po-
sbírali většinu medailí, přivezli 
si celkem šest zlatých (zvítězi-

ly formace v dětské, juniorské 
i hlavní věkové kategorii, malá 
skupina dětí i juniorů a junior-
ské duo Foltová a Šimečková), 
pět stříbrných a jednu bronzo-
vou medaili. 
 Lenka Hatlapatková
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Představujeme okrskáře Městské policie Ostrava

Okrsek č. D 31
Rozloha okrs-
ku:  část území 
MO Ostrava-Jih 
(městská část Zá-
břeh)
Ulice: Averino-
va, Baranovova, 
Glazkovova, Gurťjevova, Krylo-
vova, Pavlovova, Rodimcevova, 
Rudná, Smirnovova, Utvenko-
va, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulice-
mi Výškovická, Rudná, 
Rodimcevova a Gur-
ťjevova. Jedná se okr-
sek tvořený převážně 
zástavbou bytových 
domů. Nachází se 
v něm středisko volné-
ho času s nově vybudo-
vaným sportovním areálem, 
který slouží široké veřejnosti. 
Dále se zde jsou ambulance 
praktických lékařů, centrum 
denních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením, objek-
ty garáží, zahrádkářská kolonie 
a provozovny fi rem. Problémem 
okrsku je špatné parkování, jež 
je částečně důsledkem nedo-
statečné kapacity parkovacích 
míst. Veřejný pořádek je v okrs-
ku narušován zejména sociálně 
nepřizpůsobivými občany byd-
lícími na Pavlovově ulici.  
Okrskář: str. Roman Pauliška

Okrsek č. D 32
Rozloha okrs-
ku: část území 
MO Ostrava-Jih 
(městská část Zá-
břeh)
Ulice: Abramo-
vova, Alejnikovova, Asejevova, 
Belikovova, Bolotova, Čujkovo-
va, Gončarovova, Gorochovova, 
Chrjukinova, Kpt. Vajdy, náměs-
tí SNP, Pavlovova, Prošinova, 
Rodimcevova, Rudná, Samoljo-
vova, Sarajevova, Sologubova, 

Strelkovova, Žoluděvova
Charakteristika okrs-
ku: Hranice okrsku tvo-
ří ulice Rudná, Rodim-
cevova, Čujkovova, Kpt. 
Vajdy a náměstí SNP. 
Nacházejí se zde objek-

ty základní a mateřské 
školy, rehabilitační centrum, 

sběrna druhotných surovin, 
areál soukromé fi rmy, komplex 
garáží a poliklinika. Problémem 
v okrsku je špatné parkování, 
v okolí restaurací je narušován 
veřejný pořádek, zejména zde 
dochází ke znečišťování veřej-
ného prostranství návštěvníky 
restaurací. V komplexu garáží 
dochází k případům krádeží 
a vloupání, v blízkosti škol-
ských zařízení se zejména v let-
ním období schází mládež, která 
zde konzumuje alkohol.
Okrskář: str. Roman Sýkora

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

Okrsek č. D 33
Rozloha okrs-
ku: část území 
MO Ostrava-Jih 
(městská část Zá-
břeh)
Ulice: Čujkovo-
va, Kpt. Vajdy, Nad Úvozem, 
Pavlovova, Plzeňská, Rudná
Charakteristika okrsku: Okrsek 
je ohraničen ulicemi Rudná, Pl-
zeňská, Čujkovova a Kpt. Vajdy. 
Nachází se zde objekty hotelu 
Vista, hotelového domu Areál 
a ubytovna v areálu bývalé ne-
mocnice NH, dále základní škola 
pro děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami, prodejny potra-
vin, restaurace a herny. Středem 
okrsku je travnaté sportovní hři-
ště, tenisový kurt a tělocvična. 
V okrsku se nachází dostatek 
parkovacích míst, problematika 
se špatným parkováním je zde 
řešena jen minimálně. Nejpal-
čivějším problémem okrsku je 
narušování veřejného pořádku 
a občanského soužití ze strany 
osob ubytovaných v hotelovém 
domu Areál a v ubytovně zříze-
né v areálu bývalé nemocnice. 
Jedná se o osoby sociokulturně 
nepřizpůsobivé, zcela závislé na 
sociálních dávkách, které se vý-
raznou měrou podílejí na zvyšo-
vání kriminality v okrsku.
Okrskář: str. Stanislav Libosvár-
ský

Okrsek č. D 34
Rozloha okrs-
ku: část území 
MO Ostrava-Jih 
(městské části 
Zábřeh a Výško-
vice)
Ulice: Husarova, 
Hýlova, K Odře, Kubalova, Pro-
skovická, Řadová, Venclíkova, 
Výškovická, Kotlářova, Volgo-
gradská

Charakteristika okrsku: Okrsek 
je ohraničen ulicemi Výškovic-
ká, Kotlářova, Husarova, řekou 
Odrou a Proskovickou ulicí. 
V okrsku se nachází zábavní 
komplex Alexandria, v jehož 
okolí dochází k častému naru-
šování veřejného pořádku, stej-
ně jako v okolí několika heren 
situovaných v okrsku. Veřejný 
pořádek a občanské soužití jsou 
narušovány rovněž v okolí ho-
telového domu (Dům mladých 
hutníků). V celém okrsku je pro-
blémem špatné parkování, což 
je zčásti důsledkem nedostateč-
ných parkovacích kapacit.
Okrskář: str. Lukáš Turecký

Okrsek č. D 35
Rozloha okrs-
ku: část území 
MO Ostrava-Jih 
(městské části 
Výškovice a Zá-
břeh)
Ulice: Husaro-
va, K Jezeru, Na 
Rybníčkách, Staňkova, Výško-
vická, Svornosti
Charakteristika okrsku: Okr-
sek ohraničují ulice Výškovická, 
Staňkova a Svornosti. Převážná 
část okrsku je zastavěna rodin-
nými domy a je zde i menší za-
hrádkářská osada. V okrsku se 
dále nachází jedno restaurační 
zařízení, areál s tenisovými kur-
ty a větší areál Koliba. Nejčastěji 
je v okrsku řešeno špatné parko-
vání, ale také narušování veřej-
ného pořádku zejména volným 
pohybem psů. Poměrně častým 
jevem je narušování občanského 
soužití v důsledku narušených 
mezilidských a hlavně soused-
ských vztahů. Převážně v let-
ních měsících je rušen noční klid 
v souvislosti s provozem restau-
račního zařízení.
Okrskář: str. Eduard Florek

tel.: 553 034 357, 
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

„ZABIJÁK
BŘICHA“

t

Kontakt na všechny výše uvedené okrskáře: Městská 
policie Ostrava, Alberta Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka, 
tel.: 596 712 293.
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Restaurace AKORD slibuje skvělé gastronomické zážitky

Změna, kterou prošla, je sku-
tečně grandiózní. Luxusní in-
teriér, profesionální obsluha 
a špičková kuchyně jsou sa-
mozřejmostí. Restaurace nabízí 
šest typů menu každý pracovní 
den a kromě běžného denního 
provozu také možnost orga-
nizace rodinných oslav, cate-
ringů, pracovních či společen-
ských akcí.
„Po deseti letech je pro mě tato 
příjemná změna inspirující vý-
zvou, a na provoz nové restau-
race AKORD se proto velice 
těším. Nejedná se totiž pouze 
o zmodernizovaný prostor, ač-
koli design interiéru restaurace 
je sám o sobě velmi pěkný. Se 

znovuotevřením však přišel 
také nový personál přinášející 
svěží energii a kreativní im-
pulzy nejen v podobě pestré-
ho jídelníčku. Společně udělá-
me všechno proto, aby u nás 
zákazníci prožívali příjemné 
chvíle a rádi se vraceli, ať už na 
oběd, na večeři, na kávu, anebo 
na sklenku vína,“ slíbil vedoucí 
restaurace Jaroslav Vašek.
V jídelníčku může zákazník 
nově najít mnohé speciality – 
nakládaný lilek v olivovém ole-
ji s tvarohovým žervé, lososa 
ve vaječném županu s lehkou 
citrónovou omáčkou, hovězí 
steak s grilovanou zeleninou či 
smažené švestky plněné man-
dlemi, stejně jako klasická jíd-
la české kuchyně – svíčkovou 
na smetaně nebo moravského 

Po půlroční pauze způsobené rekonstrukcí celé budovy domu kul-
tury AKORD zahájila první říjnové pondělí provoz také restaurace. 

INZERCE

vrabce. Také nápojový lístek 
přináší hned několik novinek, 
například aperitiv z graná-
tových jablíček nebo italské 
Prosecco Mionett o, v nabídce 
jsou vynikající moravská vína 
z Habánských sklepů a Pavlo-
va. Ochutnat mohou zákazníci 
také slámové nebo barikové 
víno.
Každý den je zákazníkům 
v rámci poledního menu nabí-
zeno šest typů hlavních jídel, 

k výběru je také polévka. Varia-
bilita a množství příloh tak zá-
kazníkům umožní „poskládat 
své menu dle vlastní volby“ 
a neplatit nic navíc. Samozřej-
mostí je prodej „menu to go“.
Celkově nový koncept restau-
race sleduje aktuální evropské 
gastronomické trendy. Otevíra-
cí doba restaurace je od pondělí 
do pátku od 7.30 do 21, v sobo-
tu od 10 do 21, v neděli je pro-
zatím zavřeno.  (d)
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Hrajte si celý víkend v Avionu! LEGO dny pro malé i velké...

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.

www.ostrava.avion.cz

LEGO® DNY
v AVIONU

Po roce zpět

8. - 10. 11. 2013
vždy od 10 do 18 hodin

Přijďte ve dnech 8. až 10. listo-
padu na oblíbené LEGO dny do 
ostravského Avion Shopping Par-
ku. Náměstíčko u kavárny Coffe-
eshop Company se na celý víkend 
promění v obrovské LEGO hřiště, 
kterému bude vévodit zeměkoule, 
na niž si každé dítě i dospělý může 
připevnit svůj výrobek. Zdatní hrá-
či LEGA budou mít šanci se zapojit 
do CHIMA soubojů a s pomocí své-
ho Speedora se stát opravdovými 
vládci magické energie CHI. 

Nudit se nebudou ani malé sleč-
ny, které rády tvoří, kreslí nebo ob-
lékají princezny. Právě pro ně zde 

bude LEGO Friends. LEGO Duplo 
zabaví zas ty nejmenší. Videozóna 
bude nepřetržitě vysílat novinky 
a fi lmy z LEGO světa a po celou 
dobu se zde za doprovodu mas-
ter buildera bude stavět velkolepý 
LEGO hasič. Na památku se pak 
účastníci mohou vyfotit s maskoty 
Lavalem i Craggerem. 

A zatímco tatínci a synové budou 
bojovat o magickou energii CHI 
a dcery stavět módní salón, mamin-
ky si mohou odskočit do nově ote-
vřených módních obchodů ve stře-
dové části centra, jako je ZARA, 
Desigual a další.

Autogramiáda hvězd megakoncertu rádia ČASAuutoggrammiáádaa hvvězdd mmegaakoonceertuu ráádiaa ČAAS
V sobotu 16. listopadu proběhne v obchodním centru Avion 
Shopping Park Ostrava autogramiáda vybraných zpěváků 

a kapel, které večer vystoupí v rámci megakoncertu pro 

všechny bezva lidi v ostravské ČEZ ARÉNĚ. Tradičním 
megakoncertem oslaví pořádající rádio ČAS již své 15. narozeniny. 
A Avion u toho nebude chybět!
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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
3., 10., 17., 24. 11. v 17.00 h. TANEČNÍ VEČERY 
Živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
7. 11. 7.30 h., LÉČIVÉ DECHOVÉ MEDITACE 
Pravidelná setkávání s Mgr. Zuzanou Kaiser. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
9. 11. v 15 h. PODZIMNÍ OZVĚNY - cestova-
telský a hudební festival s  přednáškami a fi lmy 
z celého světa, host F. T. Prim.
15. a 16. 11. od 10.00 do 18.00 h., FESTIVAL 
PATCHWORKU, na kterém autorky z celé 
České republiky vystaví nádherné ručně zpra-
cované textilní deky, přehozy i milé drobnosti, 
které potěší nejen nádhernou výstavou, tvoři-
vou atmosférou, ale i možností nakoupit dárky 
pro sebe nebo své blízké. Předprodej a infor-
mace KD K-TRIO.
19. 11. v 17 h. VERNISÁŽ - SNÍM SVŮJ HED-
VÁBNÝ SEN
20. 11. v 17 h. SNOW FILM FEST – čtyřhodi-
nové pásmo špičkových fi lmů, ... SNÍH, LED, 
ADRENALIN! ... EXTRÉMNÍ LYŽOVÁNÍ, 
ZIMNÍ LEZENÍ, SNOWKITING, SKIALPINIS-
MUS a DALŠÍ ZIMNÍ ŠÍLENOSTI! Předprodej 
KD K-TRIO, OIS.
21. 11. v 17.30 h., POEZIE DO OUŠKA, máte 
chuť na poezii? Přijďte si poslechnout hravé 
a poetické texty Ivana Wernische a Pavla Šruta. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
23. 11. od 9.00 do 16.30. h., PEČUJ O SEBE, 
sobotní seminář pod vedením Lenky Maňá-
kové, sportovní a regenerační masérky, je určen 
všem,  kteří si chtějí osvojit masážní techniky 
použitelné v domácím prostředí. Předprodej 
a informace KD K-TRIO.
26. 11. v 17.30 h., ZVLÁDNĚTE STRES, volná 
beseda rodinného terapeuta Drahoslava Čer-
venky. Předprodej a informace KD K-TRIO.
26. 11. v 19 h. KAMELOT + ROMAN HORKÝ 
a POZDNÍ SBĚR, dvojkoncert Kamelot v le-
gendárním seskupení s Romanem Horkým. 
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
28. 11. v 17.30 h., JAK (NE)VYCHOVÁVAT 
DĚTI,  přednáška RNDr. Lenky Krejčí pro ro-
diče malých i velkých dětí vás navede, jak vy-
chovávat své dítě a jak ho vést, aby v životě 
uspělo. Zjistíte, jak vychovávat děti bez hubo-
vání, výhružek a trestů, a naučíte se lépe poro-
zumět jeho potřebám. Předprodej a informace 
KD K-TRIO.

 VÝSTAVY
19. 11. v 17 h. VERNISÁŽ   SNÍM SVŮJ HED-
VÁBNÝ SEN – výstava obrazů - Eva Vonto-
rová, Irena Egertová.                                             
do 14. 11. RYCHLEBSKO-JIZERSKÉ SOU-
ZNĚNÍ – výstava fotografi í Ivo Sloniowski.
MAGICKÁ NAMIBIE – výstava fotografi í Re-
náty Moskalové v Restauraci K-TRIO.
 DĚTEM
3. 11. v 10 hodin O ZLÉ KRÁLOVNĚ – diva-
delní představení pro děti v Kině LUNĚ na mo-

tivy klasické české pohádky. Předprodej KD 
K-TRIO, Kino LUNA.
8. 11. v 16 hodin BROUČKIÁDA – příprava 
broučů na zimní spánek, průvod světýlek.
Pěší zóna před KD K-TRIO, vstup zdarma.
24. 11. v 10 hodin PASÁČEK VEPŘŮ – maňás-
ková pohádka pro nejmenší v podání Diva-
délka Smíšek. Princ se o své vyvolené dozví 
více, když se převleče za obyčejného pasáčka. 
Předprodej KD K-TRIO. 
 KOMORNÍ KLUB
1. 11. v 19.00 h. ALESSANDRO DI LIBERTO 
TRIO – /Sardinie/, jazzové trio, Alessandro Di 
Liberto klavír, Marian Friedl – kontrabas, Pier-
paolo Frailis – bicí. Dominantou tohoto tria je 
špičkový klavírista a profesor jazzového oddě-
lení konzervatoře v Cagliari v Sardinii Allessan-
dro Di Liberto. Předprodej KD K-TRIO, OIS 
v den akce na místě od 18.30 hodin.
14. 11. v 18.00 h. ARMÉNIE, země ve stínu Ara-
ratu – cestopisná přednáška s projekcí Radima 
Ptáčka, předprodej KD K-TRIO v den akce na 
místě od 17.30 hodin.
16. 11. v 17 h. FILMOVÉ a MUZIKÁLOVÉ 
MELODIE – Hotel Modrá hvězda, Noční Mo-
týl, Tenkrát na západě, Amélie z Montmartru, 
Titanic, Mise, Kmotr, Profesionál, Růžový pan-
ter, Once, Ptáci v trní aj....
A. L. Webber, E. Morricone, H. Mancini, 
L. Bernstein, F. Churchill, K. Svoboda...
Účinkují: Petra Olajcová – fl étna, Lenka Vítková 
– housle, Regina Bednaříková – klavír. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS v den akce na místě od 
16.30 hodin.
30. 11. v 17 hodin I. ADVENTNÍ KONCERT 
vánoční pastorela, vánoční písně, barokní ko-
ledy. Účinkují: Pavel Kozel – baryton, Petr Ur-
bánek – basbaryton, Nenko Slavov - klávesové 
nástroje. Předprodej KD K-TRIO, OIS v den 
akce na místě od 16.30 hodin.

KINO LUNA 
     

Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
AKTUÁLNÍ  INFORMACE O PROGRAMU 
KINA: www.kzoj.cz 
Od čtvrtka  31. 10. do neděle 3. 11. v 17.45 h.: 
GRAVITACE 3D (Gravity,USA 2013). Sci-fi / 
thriller ve 3D formátu, v hl. roli Sandra Bullock, 
George Clooney. České titulky, ml. přístupný. 
Vstupné 120 Kč.
Od čtvrtka 31. 10. do neděle 3. 11. ve 20.00 h.: 
ENDEROVA HRA (Ender´s Game, USA 2013). 
Akční / dobrodružsný / sci-fi , české titulky, od 
12 let, 115 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 1. 11. do neděle 3. 11. v 15.45 h.: 
PTAČÍ ÚLET (Free Birds, USA 2013). Animo-
vaný příběh dvou krocanů je plný dobrodruž-
ství, zábavy, dojemné lásky a odvahy. Ml. pří-
stupný, 85 minut. Vstupné 90 Kč.  
Od soboty 2. 11. do neděle 3. 11. ve 13.30 h.: 
ŠMOULOVÉ 2 – 2D (The Smurfs 2, USA 2013). 
Oblíbená animovaná šmoulí zábava. České 
znění, 105 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 3. 11. v 10.00 h.: O ZLÉ KRÁLOVNÉ.  
Činoherní představení Umělecké agentury 
Opava. Vstupné 45 Kč.
Pondělí 4. 11. v 17.00 h.: COLETTE (ČR 2013). 
Milostný příběh / drama, od 12 let, 126 minut. 
Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí  4. 11. do čtvrtka 7. 11. v 19.30 h.: 
RIVALOVÉ (Rush, USA 2013). Skutečný příběh 
Nikiho Laudy. Akční/drama/životopisný. České 

titulky, od 12 let. Vstupné 90 Kč.
Úterý 5. 11. v 17.30 h.: JASMÍNINY SLZY (Blue 
Jasmine, USA 2013). Drama / romantický, české 
titulky, ml. přístupný, 98 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 6. 11. v 10.00 h.: PROMÍTÁME MATEŘ-
SKÝM ŠKOLÁM 
Středa 6. 11. v 17.30 h.: MERCREDI FRA-
NÇAIS – ŽIVOT TÉ DRUHÉ (La vie d´une 
autre, Francie 2012). Komedie (drama) myste-
riozní, v hl. roli Juliett e Binoche, české titulky, 
od 12 let, 97 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 7. 11. do úterý 12. 11. v 17.30 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 
90 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pátku 8. 11. do neděle 10. 11. v 15.30 h.: HU-
SITI (ČR 2013). Hravá animovaná komedie, 
plná fórů, gagů a písniček, která potěší diváka 
každého věku. 85 minut. Vstupné 100 Kč.
Od pátku 8. 11. do neděle 10. 11. v 19.30 h.: PŘÍ-
BĚH KMOTRA (ČR 2013). Příběh inspirován 
bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrá-
zek“. Od 12 let, 99 minut. Vstupné 90 Kč.
Pondělí 11. 11. v 19.30 h.: HOBIT:  NEOČEKÁ-
VANÁ CESTA  (The Hobbit: An Unexpected 
Journey, USA 2012). Původní znění s českými ti-
tulky, ml. přístupný, 164 minut. Vstupné 60 Kč.
Úterý 12. 11. v 19.30 h.: HOBIT: NEOČEKÁ-
VANÁ CESTA 3D (The Hobbit: An Unexpected 
Journey, USA 2012). Formát 3D, české znění, ml. 
přístupný, 164 minut. Vstupné 90 Kč.
Od soboty 9. 11. do neděle 10. 11. ve 13.30 h.: 
OGGY a ŠKODÍCI (Oggy and the Cockroa-
ches, Francie 2013). Animovaný, české znění, 80 
minut. Vstupné 70 Kč.
Neděle 10. 11. v 10.00 h.: HÁDANKY ZA BON-
BON (ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro nej-
menší. Vstupné 30 Kč.
Středa 13. 11. v 17.30 h.: MERCREDI FRA-
NÇAIS - NEDOTKNUTELNÍ (Intouchables, 
Francie 2011). Komedie / drama, české titulky, od 
12 let, 112 minut. Vstupné 60 Kč.
Od středy 13. 11. do čtvrtka 14. 11. ve 20.00 h.: 
ELYSIUM (Elysium, USA 2013). Akční sci-fi , 
české titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 14. 11. do úterý 19. 11. v 17.30 h.: KA-
MEŇÁK 4 (ČR 2013). Nejnovější volné pokra-
čování oblíbené „kameňácké série“. Ml. nepří-
stupný, 88 minut. Vstupné 90 Kč, levné pondělí 
– vstupné 60 Kč.
Od pátku 15. 11. do neděle 17. 11. v 15.30 h.: 
TURBO 2D  (Turbo, USA 2013). Animovaná ko-
medie, české znění, 96 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 15. 11. do neděle 17. 11. v 19.30 h.: 
2 ZBRANĚ (2 Guns, USA 2013). Akční, české ti-
tulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné 90 Kč.
Od soboty 16. 11. do neděle 17. 11. ve 13.30 h.: 
JÁ, PADOUCH 2 – 2D  (Despicable Me 2, 
USA 2013). Animovaný, české znění, 98 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Neděle 17. 11. v 10.00 h.: KAMARÁDI Z TELE-
VIZE IV. (ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro 
nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 18. 11. do středy 20. 11. v 19.30 h.: 
KOMORNÍK (The Butler, USA 2012). Drama, 
české titulky, od 12 let. Vstupné 100 Kč.
Středa 20. 11. v 17.30 h.: MERCREDI FRA-
NÇAIS  - NEPOUŽITELNÍ (De l´autre côté du 
périph, Francie 2012). Komedie, v hl. roli Omar 
Sy (Nedotknutelní), české titulky, od 12 let, 
96 minut. Vstupné 60 kč.
Od čtvrtka 21. 11. do neděle 24. 11. v 17.45 h.: 
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LÁSKY ČAS (About Time, VB 2013). Co kdyby 
se dalo žít nanečisto? Komedie, české titulky, od 
12 let, 123 minut. Vstupné 120 Kč.
Od čtvrtka 21. 11. do neděle 24. 11. ve 20.00 h.: 
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA 
(Hunger Games: Catching Fire, USA 2013). Akční 
/ dobrodružný / sci-fi , české titulky, od 12 let, 
146 minut. Vstupné 110 Kč
Od pátku 22. 11. do neděle 24. 11. v 15.30 h.: 
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU (Reisen til 
julestjerner, Norsko 2012). Rodinný fi lm / po-
hádka, české znění, ml. přístupný, 80 minut. 
Vstupné 90 Kč.
Od soboty 23. 11. do neděle 24. 11. ve 13.30 
h.: ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 – 2D 
(Cloudy with a Chance of Meatballs 2, USA 
2013). Animovaná komedie pro celou rodinu. 
České znění, 96 minut.  Vstupné 90 Kč.
Neděle 24. 11. v 10.00 h.: KRTEK O VÁNOCÍCH 
(ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč.
Pondělí 25. 11. v 17.00 h.: NEJVYŠŠÍ NABÍDKA  
(La migliore oferta, Itálie 2013). Drama / roman-
tický, české titulky, od 12 let, 131 minut. Levné 
pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 25. 11. do čtvrtka 28. 11. ve 20.00 h.: 
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D (Thor: The Dark 
World, USA 2013, 3D brýle). Akční, české znění, 
od 12 let, 111 minut. Vstupné 155 Kč, studenti 
135 Kč.
Úterý 26. 11. v 17.45 h.: REVIVAL (ČR 2013). Ko-
medie, od 12 let, 116 minut. Vstupné 60 Kč.
Středa 27. 11. v 17.30 h.: MERCREDI FRA-
NÇAIS – JEN 17 (Jeune et jolie, Francie 2013). 
Psychologické drama, režie François Ozon, české 
titulky, od 12 let, 94 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 28. 11. do neděle 1. 12. v 17.45 h.: 
KŘÍDLA VÁNOC (ČR 2013). Drama / komedie, 
hl. role R. Krajčo, Vica Kerekes, J. Prachař  aj., re-
žie Karin Babinská, od 12 let, 110 minut. Vstupné 
120 Kč.
Od pátku 29. 11. do neděle 1. 12. ve 20.00 h.: 
KONZULTANT (The Counselor, USA 2013). 
Krimi / thriller / drama, české titulky, ml. nepří-
stupný, 111 minut. Vstupné 120 Kč.
Od soboty 30. 11. do neděle  1. 12. ve 13.30 h.: 
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM  2D (Justin 
and the Knights of Valour, USA /Špan. 2013). Ani-
movaný, české znění, 96 minut. Vstupné 80 Kč.
Od soboty 30. 11. do neděle 1. 12. v 15.30 h.: HU-
SITI (ČR 2013). Animovaná komedie, která mění 
dějiny, 85 minut. Vstupné 90 Kč.
ZMĚNA  PROGRAMU VYHRAZENA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NENECHTE SI UJÍT
Sobota  7. 12. 2013 od 18:00 hodin  
PŘÍMÝ PŘENOS – slavnostní zahájení sozóny 
2013 / 2014  LA SCALA MILANO – Giuseppe 
Verdi: LA TRAVIATA
Na motivy románu Alexandra Dumase ml. 
„Dáma s kaméliemi“. Libreto: Francesco Maria 
Piava. Zpíváno italsky. Violett a Valéry: Diana 
Damrau. Alfredo Germont: Piotr Beczala. Gi-
orgio Germont: Zeljko Lucic. Dirigent: Dani-
ele Gatt i.Režie Dmitri Tcherniakov. Vstupné 
250 Kč. Welcome drink  již v ceně vstupenky!

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
11. 11. v 19:00  Alma de Groen: Mrchy aneb 
Řekni mi pravdu o své lásce
Australská krimikomedie Intimního diva-
dla Bláhové Dáši o světě žen. Ovšem o světě 
žen, kterému by mohli muži rozumět. Hrají: 
Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíš-
ková a Lenka Skopalová. Vstupné 350, 300, 250 
a 150 Kč.
27. 11. v 17:00 a 20:00  Besídka Divadla Sklep
Nové scénky a písničky kultovního divadla.
Vstupné: 300, 250, 200 a 150 Kč.
29. 11. v 19:00 Isabelle Margaultová: Sbo-
hem, zůstávám! Iva Janžurová, Pavel Zední-
ček a Jana Paulová společně na jednom jevišti. 
Nová komedie Divadla Kalich. Vstupné 390, 
350, 290 a 150 Kč.
 Divadelní předplatné
Na rok 2014 chystáme půlroční divadelní 
předplatné. Vhodné také jako dárek pod stro-
meček. Více na www.dk-akord.cz
 Koncerty
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.
6. 11. v 19:00  Jakub Smolík
Koncert nenapravitelného romantika s kape-
lou. Vstupné 250 a 230 Kč.
13. 11. v 19:00 ANNA K & Band – Poprvé akus-
ticky. Jedinečný unplugged koncert populární 
zpěvačky s kapelou. Vstupné 450 a 350 Kč.
19. 11. v 19:00  Michal Horáček: Mezi námi
Básně, písně, otázky. Pohodový večer s před-
ním českým textařem. Uslyšíte jeho hity v po-
dání výborných zpěváků Ondřeje Rumla, 
Lenky Nové a Františka Segrada. Vstupné: 300, 
240 a 150 Kč.
28. 11. v 19:00  Wabi a Ďáblovo stádo
Wabi Daněk se obklopil partou mladých muzi-
kantů, aby do nového, modernějšího a temněj-
šího kabátu oblékl klasické trampské písně.
Vstupné 320, 280 a 220 Kč.
 Pro děti
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.
 Pro seniory
7. 11. v 15:00  Senior Klub
K čemu je slunce, když není den? Beseda se se-
strou spisovatele Arnošta Lustiga, Hanou Hná-
tovou, která přežila holokaust, a s muzikotera-
peutem Danielem Dobiášem. K tanci a poslechu 
hraje PeteSax. Pozor, ve čtvrtek a na velkém 
sále! Vstup zdarma.

 Aktivní senior
Rukodělné dílny, na které je nutné se předem 
nahlásit na recepci Akordu – tel.: 596 762 511,
info@dk-akord.cz
13. 11. v 10:00 Artt erapie – malování na hedvábí
26. 11. v 10:00  Adventní věnce, vánoční deko-
race ve spolupráci se SŠ prof. Zdeňka Matějčka 
Ostrava-Poruba

 Ostatní akce
7. 11. v 10:00  K čemu je slunce, když není den?
Beseda pro školy s pamětníky holokaustu, pří-
stupná i pro veřejnost. Vstupné 40 Kč.
16. 11. v 19:00  Hamr Night
Večer thajského boxu a mma.
 Výstavy
do 24. 11. Foto Fest: Šaty dělaj člověka?
Vítězné fotografi e z česko-polské soutěže na za-
dané téma.
28. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Architektura v Moravskoslezském kraji
Vítězné fotografi e ze soutěže pořádané Střední 
průmyslovou školou stavební Ostrava.
Vernisáž 28. 11. v 17:00 za účasti Wabiho Daňka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
15.–17. 11. Školení hlavních vedoucích s akredi-
tací MŠMT, info: p. Kovářová.
29. 11. – 1. 12. Auta v akci - interaktivní výstava 
pro veřejnost, info: p. Ďulíková.
pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 596 768 565
1. 11. Podzimní halloweenské tvoření – akce 
pro malé i velké, od 15 do 18 hod., info: p. Kor-
nasová.
2. 11. - 3. 11. Turnaj v dračím doupěti, od 8 do 17 
hod., info: p. Volek.
11. 11. Se světýlkem do pohádky - lampiónový 
průvod po sídlišti Dubina od 14 do 19 hod., 
akce pro veřejnost, info: p. Kornasová.
pobočka Zálom, V Zálomu 1 (bývalá ZŠ),
tel. 724 034 750
9. 11. Paforta - taneční soutěž v parketových 
kompozicích a orientálních tancích v DK Akord 
od 13 hod., akce pro děti i veřejnost, info: 
p. Červená.
11. 11. Martinovy lucerny a lampionový prů-
vod sídlištěm Zálom - výroba lampionů z pří-
rodních materiálů a průvod pro malé i velké, od 
15 do 19 hod., info: p. Červená.

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                                                                                             
  3. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
SLAVIA PRAHA. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové 
extraligy. 
16. 11. v 17 hod. MEGAKONCERT PRO 
VŠECHNY BEZVA LIDI. ČEZ ARÉNA. BONEY 
M, OLYMPIC, EWA FARNÁ, VAŠO PATEJDL 
a další.
17. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
PSG ZLÍN. CEZ ARÉNA. Utkání hokejové extraligy.
22. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
SPARTA PRAHA – ČEZ ARÉNA. Utkání hoke-
jové extraligy.
24. 11. ve  20 hod.  RUDOARJMĚJCI – původní 
ruský sbor – ČEZ ARÉNA. Host: Helena Vondráč-
ková.     
26. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
PIRÁTI CHOMUTOV. ČEZ ARÉNA. Utkání ho-
kejové extraligy.  
29. 11. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
VERVA LITVÍNOV. ČEZ ARÉNA. Utkání hoke-
jové extraligy.
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Základní škola Ostrava-Výškovice na ul. 29. dubna v letošním roce 
slaví dvacáté výročí svého založení. Při této příležitosti uspořádala 
první říjnový pátek den otevřených dveří, kterého se zúčastnil i mís-
tostarosta František Dehner (stojící vzadu). Cílem školy je vyučování 
a výchova žáků se specifi ckými poruchami učení a chování. Více na 
www.pohodovaskola.wz.cz.  Foto: Martina Mišurcová-Hurníková

Také v letošním školním roce se 
prvňáci ZŠ Mitušova 8 učí číst 
genetickou metodou, která se 
ukázala jako velmi vhodná pro 
děti. Tato metoda je založena na 
čtení velkých tiskacích písmen, 
která děti často už znají, a to je 
motivuje k brzkému čtení textů 
a knih. Klasické slabikování je 
nahrazeno hláskováním jed-
notlivých slov, čímž se využívá 
analýzy a syntézy slova.
Novinkou letošního školního 
roku je matematická metoda 
prof. Milana Hejného, která 
nabízí nové postupy pro lepší 
rozvoj logického uvažování, 
samostatnosti, vyjadřovacích 
schopností žáků a čtenářskou 
gramotnost. Žáci v průběhu vý-

uky používají speciální pomůc-
ky jako např. krokovací metr, 
kostičky, herní karty, které dě-
tem napomáhají v jejich práci. 
Hejného metoda je založená 
na tom, že učitel dětem neříká 
nové informace, žáci musí zá-
konitosti matematiky objevo-
vat sami. Tím děti dosahují vý-
borných výsledků. Rozvojem 
logického myšlení lépe zvládají 
situace v běžném životě. 
Propojením obou těchto metod 
dává ZŠ Mitušova 8 zelenou 
moderním postupům ve škol-
ství. Obě nové metody výrazně 
přispějí ke zkvalitnění výuky 
a snad si získají řadu příznivců 
mezi žáky i jejich rodiči. 
 (d)

Moderní metody výuky 
na ZŠ Mitušova 8

Jesle i mateřská škola Mrňousek
V krásném prostředí Jubilejní kolonie na Edisonově ulici 383/27 
v Hrabůvce působí od loňského podzimu jedna z poboček sou-
kromých jeslí a mateřské školy Mrňousek. Malým dětem nabí-
zí  útulné prostředí školky a jesliček, hezkou zahradu s herním 
vybavením a zdravou a chutnou stravu. Jedná se o jediné jesle 
na území jižního obvodu. Mrňouskova mateřská škola má ce-
loroční provoz (otevřeno je denně od 6.30 do 17 hodin), jed-
ná se o akreditované zařízení zapsané v rejstříku Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a Moravskoslezského kraje. 
Více informací na tel. číslech 731 706 858 a 732 800 975, e-mailu: 
info@jesleostrava.cz nebo na www.mrnousekostrava.cz.  

Základní škola Krestova po-
řádá tradiční, dětmi i rodiči 
velmi oblíbený, Klub před-
školáčků. Je určen dětem, kte-
ré nastoupí ve školním roce 
2014/2015 do 1. třídy základní 
školy. 
Přestože se zdá, že k zasednutí 
do školních lavic zbývá ještě 
mnoho času, opak je pravdou. 
Praxe učitelů jednoznačně 
ukazuje, že prvňáček, chce-li 
být úspěšný, se musí na školu 
v předškolním věku cílevě-
domě připravovat tak, aby co 
nejvíce rozvinul celou svou 
osobnost, a to po stránce nejen 
fyzické, ale i psychické.
Děti, které se přihlásí do Klubu 
předškoláčků, se pravidelně 
ve dvoutýdenních intervalech 
scházejí s učiteli, poznávají 
prostory školy a při hravých 
činnostech rozvíjejí svou jem-
nou i hrubou motoriku, své 
poznávací schopnosti a doved-
nosti, získají dostatek důvěry 
ve známém prostředí. 
Takto připravené děti pak ne-
mají ze školy strach a nepři-

cházejí k zápisu s obavami, zda 
uspějí. V rámci Klubu před-
školáků je pro děti zdarma 
připraven kvalitní program, 
zaměřený nejen na výtvarnou 
i hudební činnost, ale i na roz-
voj komunikace, dosavadních 
znalostí, vědomostí a praktic-
kých dovedností, s důrazem 
na rozvoj samostatnosti. Děti 
si přitom zcela nenásilnou for-
mou zvykají na nové metody 
práce, učí se reagovat na nové 
pokyny vyučujících a připra-
vují se tak na pohodový a bez-
problémový vstup do 1. třídy, 
který nebude provázen stre-
sem či pláčem. 
Klub předškoláčků probíhá 
od října až do května příštího 
roku vždy každé druhé úterý 
v době od 15.30 do 16:15 ho-
din a přihlásit se do něj mohou 
děti, které se chystají v lednu 
2014 k zápisu do první třídy. 
Více informací je na letácích 
a webových stránkách www.
zskrestova.cz. Projekt je reali-
zován s fi nanční podporou sta-
tutárního města Ostrava. (d)

Na ZŠ Krestova opět začíná 
oblíbený Klub předškoláčků

Novinářská 3 (naproti OC FUTURUM), Ostrava-Mariánské Hory
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Polské žáky nadchla 
prohlídka vítkovických 
vysokých pecí

INZERCE

JIŽNÍ LISTY ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

To jsou jen některé aktivity, 
jež čekaly na dvacítku českých 
a stejný počet polských žáků 
účastnících se projektu ZŠ 
B. Dvorského s názvem Mezi-
národní reportéři.
Ve středu 9. října dvacet českých 
žáků převážně osmého ročníku 
zamířilo do Katovic, aby si tam 
prohlédli město i školu Gym-
nazjum Pawla Stellera, s nímž 
česká škola spolupracuje. Děti 
navštívily také nedalekou čis-
tičku odpadních vod a v pod-
večer se i s polskými kamarády 
vrátily zpět do Ostravy. 
Následující den žáci a učitelé 
z B. Dvorského vzali Poláky do 
Dolní oblasti Vítkovic, kde si 
mohli prohlédnout areál býva-
lých vysokých pecí a pokochat 
se vyhlídkou z jedné z nich. 
„Dětem se prohlídka technické 
památky tak líbila, že bylo těž-
ké dostat je odtamtud pryč,“ 
pousmála se paní učitelka Elž-
bieta Hamerlik, která své žáky 
doprovázela. 
Na oběd Poláky přivítali ve 
škole, aby si pak odpoledne 

mohli užít atmosféru Slezsko-
ostravského hradu i nákupy 
v Nové Karolině.
„Žáci měli díky tomuto projek-
tu možnost komunikovat s lid-
mi z jiné, byť nám velmi blízké 
kultury, dorozumívali se nejen 
svými jazyky, ale také anglic-
ky, prohlídka cizí školy a města 
zase o něco rozšířila jejich ob-
zor,“ shrnula smysl projektu 
jeho koordinátorka a zástupky-
ně ředitelky Vlasta Krmášková. 
„Rádi bychom poděkovali na-
šim polským partnerům za vel-
mi milé přivítání u nich doma 
a dík patří také městu Ostrava, 
bez jehož dotace by se projekt 
neuskutečnil,“ dodala.
V dlouholeté a osvědčené spo-
lupráci s Gymnazjem Pawla 
Stellera chtějí na ZŠ B. Dvor-
ského pokračovat. „V součas-
nosti se zabýváme myšlenkou 
vydání společné česko-polsko-
-anglické knihy pohádek, je-
jichž autory by byli jak naši, tak 
polští žáci,“ uzavřela zástupky-
ně ředitelky ZŠ B. Dvorského.
  (d)
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Delegace ze základních škol 
Mitušova 16, Volgogradská 6b, 
Alberta Kučery a Heleny Sali-
chové z Polanky nad Odrou za-
vítala začátkem října do Košic, 
které jsou partnerským městem 
Ostravy. Jejich slovenští ko-
legové ze ZŠ Povážská v čele 
s ředitelem Ľubomírem Hvoz-
dovičem pro ně připravili pest-
rý program. Zúčastnili se auto-
gramiády maratonských běžců 
v centru města, v místní aréně 
navštívili hokejový zápas, se-
tkali se se zastupiteli městské 
části Košice-Západ. Největším 
zážitkem ale byla účast v Mezi-
národním maratónu míru, kon-
krétně v kategorii minimaraton 
na 4,2 km.  
„Společně se žáky a jejich pe-
dagogickým doprovodem ze 
tří ostravských škol jsme si ob-
lékli žlutá trika s logem MMM, 
připevnili účastnická čísla a na-
stoupili na start. Někdo rychle-
ji, někdo volnějším tempem, ale 
každý nakonec proběhl cílem,“ 
uvedla Blanka Blahutová, zá-
stupkyně ředitele ZŠ Mitušova 
16. „Davy fanoušků podél trati, 
hudební skupiny a hlavně chuť 
to všem ukázat nás hnala k cíli. 

Když se nám na krku houpala 
účastnická medaile, byli jsme 
těmi nejšťastnějšími,“ usmála 
se.
Cestou na východní Sloven-
sko česká výprava navštívila 
hrad Strečno, náměstí v Levo-
či a Spišský hrad, jeden z nej-
rozsáhlejších hradních areálů 
v Evropě zapsaný do památko-
vé rezervace UNESCO. 
„Během tří dnů mezi námi 
vznikla nová přátelství, pří-
tomní ředitelé škol i učitelé si 
vyměnili pracovní zkušenosti 
a už teď se domlouvají, co za-
jímavého pro své žáky připraví 
příště,“ dodala Blahutová. 
Spolupráce a výměnné akce 
mezi ostravskými a košický-
mi školami probíhají už delší 
dobu, letos na jaře pobývala 
slovenská delegace v morav-
skoslezské metropoli.  (d)

Návštěva školy nebo čističky odpadních vod v polských Katovi-
cích či prohlídka Dolní oblasti Vítkovic. 

Mezinárodní maraton 
míru v Košicích
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INZERCE

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Na náměstí SNP v Zábřehu před Domem kultury Akord se v pátek 
20. září uskutečnilo tradiční Vinobraní. Pro návštěvníky byl 
připraven bohatý program, ve kterém vystoupili populární travesti 
skupina Screamers, ostravský písničkář Mendoš s dětským pěveckým 
sborem Ko-Ko, dětská taneční skupina Respect Dance Crew, hned na 
úvod programu zahrálo divadélko Sluníčko představení O Budulínko-
vi a jiné pohádky se zvířátky. 
Připravena byla také biketrialová exhibice Metal Trials Show, bohatý 
jarmark a samozřejmě burčák. Večer pak vystoupil Elvis Presley Re-
vival Band, jeden z nejlepších imitátorů Elvise Vladimír Lichnovský 
s kapelou. Během odpoledního programu se představily také kapely, 
které zaujaly porotu hudební soutěže Fajn Fest 2013. Akce se konala 
pod záštitou starosty obvodu Karla Sibinského.  (kut)
  Foto: Jaroslav Elfmark
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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

Vinobraní před DK Akord se vydařilo

INZERCE

1. 11. Futsal – KFV Roub Vítkovice  20.15–22 hod. - 2. liga 
2. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice    10–17.30 hod.  - ženy B
3. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice   8–14.30 hod. -  starší žáci A 
3. 11. Tenis – Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě
  16–18 hod. - aktivita v rámci projektu Sport 

pro všechny na Dubině
9. 11.  Florbal – 1. SC Vítkovice
 9–14.30 hod. - přípravka Lvíčata  16 hod. - junioři 
10. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice 
 8–13.30 hod. - přípravka Tygříci  14.30 hod. - junioři 
 17 hod. - AutoCont extraliga muži
12. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice
 19 hod. - AutoCont extraliga muži
14. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice 19.30 hod. - Extraliga žen
15. 11. - 17. 11.  Malá kopaná žáků – TJ BANÍK OSTRAVA 
 Turnaj mladších žáků U12  
21. 11. Florbal – ČFBU
 11–13 hod. - trénink juniorské reprezentace ČR
22. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice 18 hod. - Extraliga žen
22. 11. Futsal – KFV Roub Vítkovice 
 20.45–22 hod. - 2. liga futsalu  
22. 11. Házená – TJ Sokol Hrabůvka 8–12 hod. - školní liga 
23. 11. Fotbal – FC Vítkovice 1919 
 8.30–18 hod. - turnaj mladších žáků U13
24. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice 10–17.30 hod. - dorostenci
30. 11. Florbal – 1. SC Vítkovice 15 hod. - junioři 
 18.15 hod. - AutoCont extraliga muži

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc listopad

V červnu skončil tříletý česko-
-polský projekt „Informační 
systém kvality ovzduší v ob-
lasti polsko-českého pohrani-
čí ve Slezském a Moravsko-
slezském regionu“. Na jeho 
řešení spolupracovali Český 
hydrometeorologický ústav, 
Główny Instytutu Górnictwa 
w Katowicach, Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej 
- Panstwowy Instytut Badawc-
zy, Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska w Zabrzu, Vysoká 
škola báňská-Technická univer-

zita Ostrava a Zdravotní ústav 
se sídlem v Ostravě. V rámci 
projektu byly údaje o znečiště-
ném ovzduší poprvé zhodnoce-
ny stejnou metodikou pro celý 
přeshraniční region. Jedním 
z výsledků projektu je odhad 
vlivu jednotlivých typů zdrojů 
na koncentrace prašného aero-
solu PM10 v oblasti a rovněž 
odhad přeshraničního přenosu 
PM10 mezi Českem a Polskem. 
Výsledky jsou zveřejněny na 
internetových stránkách www.
air-silesia.eu.  (d)

Česko-polský projekt 
o znečištění ovzduší

STŘEDISKO BOJOVÝCH UMĚNÍ

  info: www.watejitsu.euKAŽDOU SOBOTU UKÁZKA NÁBORY

SSTT

KAŽDDOOUUU SSSOOOBBOTU UKKAŽD UU S BBOTU UKKAŽŽDOOUU SSSOOBBOTU UK

SSSSSS

➣ KARATE ➣ TCHAJ-ŤI ➣ ČCHI-KUNG ➣ ZÁPAS KARATE

➣ TATAMI ➣ ZRCADLA ➣ RING ➣ PYTLE atd...

Tel.: 608 208 409, www.watejitsu.eu

Plzeňská 16, Ostrava-Jih (za hotelem Vista), Lidická 9, 0strava 3 

Krátce
 Setkáni v klubu Kočička
Mateřská škola na ulici Ignáta 
Herrmanna zve rodiče s dět-
mi, které ještě nenavštěvují 
školku, do klubu Kočička. 
Děti se mohou těšit na setkání 
s novými kamarády, prohléd-
nout si třídy, zacvičit si, za-
zpívat nebo společně s rodiči 
zhotovit malý výrobek. Setká-
ní probíhají pravidelně každý 
poslední čtvrtek v měsíci od 
15 hodin v jednotlivých tří-
dách mateřské školy, posled-

ní říjnový den to bude ve třídě 
Žirafa.

 Další úspěch tanečníků
Michaela Gatěková a Jakub 
Mazůch z Akcentu Ostrava 
Sokola Vítkovice vyhráli na 
Tchaj-wanu Světové taneční 
hry v karibských tancích. Je-
jich vítězství je podle odborní-
ků největším úspěchem české-
ho tanečního sportu v historii. 
Překonali i své letošní stříbro 
v salse na Světových sportov-
ních hrách v Kolumbii
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Pojištění vozidel

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody

Cestovní pojištění

Životní a úrazové pojištění

Penzijní pojištění

OTEVŘELI  
JSME PRO VÁS  
NOVOU POBOČKU  
ČESKÉ POJIŠŤOVNY

HORNÍ 1471, OSTRAVA  
(OC NAPROTI „HLUBIŇÁKU“)
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INZERCE

JIŽNÍ LISTYSENIOŘI

Krásných sto let oslavila koncem září paní Rozalie Lichá. Rodačka 
z obce Perná na Valašsku posledních více než čtyřicet let žije v Do-
mově s pečovatelskou službou na Odborářské ulici v Hrabůvce. Paní 
Lichá pracovala jako dělnice ve Vítkovických železárnách. Vychovala 
dceru a syna, dnes se těší ze čtyř vnuků a pěti pravnuků. V jídle neby-
la vybíravá, ráda si dala i štamprličku slivovice. Hůř slyší, ale jinak se 
vzhledem ke svému věku těší poměrně dobrému zdraví.
K významnému životnímu jubileu jí přišel poblahopřát starosta Karel 
Sibinský, z jehož rukou převzala kytici a dárkový koš. 

Paní Lichá oslavila 
kulaté životní jubileum

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

Zdenka Charvátová 102 let

Irena Kryglová 100 let

Kateřina Staňková         93 let

František Galas   93 let

Emilie Veiková   92 let

Anna Strakošová   92 let

Marie Demlová    91 let

Emilie Hořáková    91 let

Ludmila Wőlfelová    90 let

Karel Kielar    90 let

Bronislava Podroužková 85 let

Antonín Blažek    85 let

Božena Kocurová    85 let

Vlastimila Konečná    85 let

Věra Pokorná    85 let

Stanislav Chytil    85 let

Zdeněk Válek   85 let

Chrudoš Valoušek    85 let

Zdeněk Horkel    85 let

Anna Chlepková    85 let

Eliška Pavlíčková   80 let

Sylva Večeřová    80 let

Marie Michňáková    80 let

Božena Morkesová    80 let

Karel Látal    80 let

Mojžíš Szöcs    80 let

Josef Morys     80 let

Ludmila Bubeníková    80 let

Marie Poláková    80 let

Zdenka Šaff erová    80 let 
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Paní Libuše se narodila v srpnu 
1945 v Hlubočci. Pracovala ve Vít-
kovických železárnách jako jeřáb-
nice. V roce 1995 odešla předčasně 
z práce a starala se o manželovu 
nemocnou maminku. Pan Jaroslav 
se narodil v prosinci 1941 v Ostra-
vě-Zábřehu. Vyučil se elektromon-
térem a celý život až do důchodu 
pracoval u Báňských strojíren.
Své „ano“ si řekli 5. října 1963. 
Roku 2003 paní Libušku postihla 
mozková příhoda a od té doby se 
jí manžel Jaroslav stal ještě větší 
oporou. V roce 1965 se jim narodila 
dcera Jaroslava a o sedm let později 
dcera Daniela. Bydleli v rodinném 

domě v Zábřehu, ale v roce 1979 se 
museli přestěhovat do panelového 
bytu ve Výškovicích.
Rodina se postupně rozrostla 
o vnoučata Lukáše, Janu a Hon-
zu. S dětmi manželé Žebrákovi 
rádi prožívali dovolené a poznávali 
české a slovenské kraje, později se 
vydali i do zahraničí. Rádi chodili 
do divadla a na plesy. 
Padesát let společného života si 
připomněli zlatou svatbou v ob-
řadní síni radnice. Jejich oddáva-
jící byla radní Ivona Klímová, ce-
remoniářkou Šárka Zubková. Vše 
pak stvrdili podpisem v pamětní 
knize.  Foto: Petr Grimm

ZLATÁ SVATBA Libuše a Jaroslava Žebrákových

V hlavním sále kulturního střediska K-TRIO se 1. října u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo tradiční setkání vedení obvo-
du se členy Klubů seniorů. Připraven byl bohatý program, na harmo-
niku zahrál Bohumil Rončka, k tanci pak skupina Klasik, ovace více 
než stovky seniorů sklidil také folklorní soubor Morava. Nechybělo bo-
haté občerstvení. Akci už posedmnácté uspořádal Odbor sociální péče 
ÚMOb Ostrava-Jih. Mnohé z žen i přes svůj pokročilý věk vyzvaly 
k tanci starostu obvodu Karla Sibinského.   Text a foto: M. Kutt y

Seniorky tančily se starostou

INZERCE

JIŽNÍ LISTY SENIOŘI

Krátce
  Jubilejní sňatky
Slavíte 50, 60, 65, nebo dokon-
ce 70 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@ovajih.
cz) i několik měsíců předem. 
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INZERCE

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
4. 11.
F. Formana 31, 18
M. Fialy 2
V. Jiříkovského 30, 56
J. Maluchy 49, 81
J. Matuška 30
J. Škody 4
V. Košaře 4,25
A. Gavlase 20

5. 11.
Tlapákova 2, 23
J. Kotase 17
A. Kučery 15
F. Hajdy 10, 26
Krestova 16, 42
Mjr. Nováka 10, 37
Veverkova 3
Oráčova 1

6. 11.
Dr. Martínka 24, 15, 
45, 59
Horní 100
Dr. Šavrdy 12
Vaňkova 52
L. Hosáka 27
V. Vlasákové

B. Václavka
Cholevova 5
Z. Vavříka 1

7. 11.
J. Herolda 2
Mitušova 7, 73
Krakovská 21
U Lesa 21
Plzeňská 3, 13
Horní 12, 48, 56, 86
Holasova 14

11. 11.
Plavecká 2
U Prodejny 25
Klegova 74
Provaznická 9, 49, 72, 
79
Horní 37
Dvouletky 44
Jubilejní 16, 56, 95

12. 11.
U Haldy 12
Odborářská 26
Hasičská 26
Zlepšovatelů 14, 48
Edisonova 15, 69

Moravská 108
Letecká 1
Závodní 34
Chalupníkova 62
Bastlova 13

13. 11.
Pospolitá 19
Starobělská 13
Dolní 37, 16, 74
Závoří 21
Hulvácká 20
Dolní 82, 97
Nová 20
V Poli 16
Tarnavova 7

14. 11.
Horymírova 6, 18, 
118
Zimmlerova 27, 49, 
50
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 16
Tylova 11, 35

18. 11.

U Studia 1
Středoškolská 4
V Troskách 20
Písečná 4
Jugoslávská 35, 51
Za Školou 10
Pavlovova 23
garáže Rudná za ČD 
Plzeňská 10
Strelkovova 7
Sologubova 9

19. 11.
Bolotova 23
Gončarovova 11
Baranovova 6
Prošinova 1
Sarajevova 1
Strelkovova 1
Gurťjevova 27
Čujkovova 48, 36, 29
Výškovická 51
Gorochovova 2

20. 11.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 10
Výškovická 101

Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 14, 
21
Svazácká 32, 48
P. Lumumby 26, 54, 
80

21. 11.
Svornosti 11, 23, 41
Husarova 14
Staňkova 22, 6
29. dubna 3, 21
Jičínská 5, 25
Srbská 17
Výškovická 184

25. 11.
Výškovická 129, 153, 
159
Lužická 3
Lumírova 66, 44, 24
Výškovická 178
Proskovická 27, 41, 
63
Drůbeží 2

26. 11.
K Odře 2, 13
Výškovická 136, 160

Břustkova 12
Šeříkova 5, 25
Na Výspě 7
Venclíkova 43
Kubalova 57
Petruškova 16, 20

27. 11.
Volgogradská 118, 
137, 50, 87, 33, 22
Výškovická 106, 96, 
72
Řadová 30, 70
Kotlářova 36

28. 11.
Svornosti 10
Horymírova 10
Výškovická 64, 172
Horní 11
J. Herolda 2
B. Četyny 6
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
J. Matuška 9
Dr. Martínka 1
U Haldy 58

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

  3. 11. HC Slavia Praha
17. 11. PSG Zlín
22. 11. HC Sparta Praha
26. 11. Piráti Chomutov
29. 11. HC VERVA Litvínov
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CENA
VSTUPENKY

150 Kčwww.hc-vitkovice.cz 2013/2014
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ROMAN SZTURC

manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
marcela.cernikova@ceskydomov.cz

kontakty
manažer obchodního týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 13. 11. 2013
www.ceskydomov.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
proběhne ve čtvrtek 14. 11. 2013 a 9. 1. 2014

Těšíme se na Vaši návštěvu od 14:30 do 18:00 
Prohlédnete si školu s více než stoletou historií, která žije moderními změnami 
současných trendů vzdělávání. Získáte informace o studijních oborech a pravidlech 
přijímacího řízení oborů: 

• 63-41-M/02 obchodní akademie
• 18-20-M/01 informační technologie

Dozvíte se vše o zapojení školy do evropských projektů, o možnosti získání mezi-
národního IT certifi kátu ECDL, certifi kátu právního systému CODEXIS a účetního 
software MONEYS3, složení mezinárodních zkoušek SCATE z angličtiny a o bohatých 
mimoškolních aktivitách našich studentů. 

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 

Polská 6/1543, tel.: 597 317 791 - 3
www.oa-poruba.cz, e-mail: info@oa-poporuba.cz 
www.facebook.com/OA.Poruba 
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Jejich sedmý ročník navštívilo 
během dvou dní třináct tisíc 
lidí, kteří ve „třetinkách“ vypili 
přes 250 hektolitrů piva. Akci 
posvětilo svou účastí dvaa-
dvacet vybraných regionálních 
minipivovarů. Ty veřejnosti 
představily přes čtyřicet druhů 
„živých“ nepasterizovaných 
nefi ltrovaných piv, celkem 
osmi typů. Největší zastoupení 
měl tradiční spodně kvašený 
český ležák - světlý, polotmavý, 

tmavý. V nabídce byla i piva 
svrchně kvašená - pšeničná, 
tz v. „weizeny“, piva ovocná, 
ochucená, piva z nakuřovaných 
sladů, piva z vídeňského sla-
du, silnější pivní speciály i piva 
typu ale, stout, bitt er vše ve 
stupňovitosti 11°-30°.
Akci tradičně zahájil příjezd 

sv. Václava na koni, kterého 
doprovázel jako purkrabí sta-
rosta domovského obvodu Jih 
Karel Sibinský. V bohatém do-
provodném programu se mj. 
představily ostravské kapely 
Buty a Marow, dále Marsyas, 
Ztracené iluze, zámeckou scé-
nu ozdobili kejklíři a komedi-
anti, rytířský turnaj, nechyběly 
atrakce pro děti.
„Tradiční zářijový termín akce 
nám dává šanci bilancovat a na 
konci hlavní pivovarnické sezó-
ny představit široké veřejnosti 
pestrou, barevnou škálu druhů 
a typů piv z letošního výstavu 
minipivovarů,“ uvedl hlavní 
pořadatel akce Radovan Kou-
delka ze Zámku Zábřeh. 
O produkci domácích minipi-
vovarů je mezi lidmi stále větší 
zájem, proto také jejich počet 
i výrobní kapacita a profesiona-
lita narůstá. Na severní Moravě 
a ve Slezsku i v blízké spádové 
oblasti jich aktivně vaří pivo už 
téměř třicet, v celé České repu-
blice pak téměř dvě stovky. 
„Vaření piva má u nás his-
toricky velice silnou tradici, 
z toho my, minipivovarníci, 
 vycházíme. Sázíme na rostoucí 
znalosti a zkušenosti sládků, 
dokážeme pracovat se špič-

Letošní Svatováclavské slavnosti piva 
byly nejúspěšnější ve své historii
Svatováclavské slavnosti piva na Zámku Zábřeh, které letos byly 
současně oslavou Dne českého piva, se staly nejúspěšnějšími 
v historii.

kovými technologiemi. Jsme 
schopni uvařit prakticky všech-
ny známé domácí i světové dru-
hy piv i ze speciálních surovin. 
Malé, střední i velké pivovary 
působí vedle sebe. Minipivova-
ry pak na ploše asi jednoho pro-
centa objemu celkového trhu. 
Vítězem je pak jednoznačně 
spotřebitel konzument, který si 
může vybírat,“ dodal Radovan 
Koudelka ze Zámku Zábřeh, 
v jehož prostorách sídlí pivovar 
Pikard. 
Lidem na severní Moravě a ve 
Slezsku chutnají hlavně silnější 
a hořká piva. Obecně 12° pivo 
se silnějším chmelením, s vyš-
ší hranicí hořkosti IBU je tady 
největším favoritem. To svědčí 
hlavně tradičnímu českému 
spodně kvašenému ležáku. Ve-
lice oblíbené jsou pivní speciály 

se stupňovitostí 13° a více. Ženy 
pak inklinují spíše k pivům leh-
čím, medovým, bylinkovým, 
pšeničným a ochuceným. Regi-
onální minipivovary letos po-
sílily svou pozici v rámci pivní 
turistiky a cestovního ruchu. 
„Evidujeme rostoucí zájem ze 
strany domácích návštěvní-
ků, hostů z Polska nebo třeba 
i z Ruska. Řada minipivovarů 
neustále zvyšuje přidanou hod-
notu doprovodnými službami, 
jako je kvalitní gastronomie, 
ubytovací kapacita či služby 
lázeňství a wellness,“ shrnul 
závěrem Koudelka. Dvoudenní 
akci na Zámku Zábřeh připra-
vilo Kulturní zařízení Ostrava-
-Jih a konala se pod záštitou sta-
rosty obvodu Karla Sibinského. 

(kut, d), snímky: Michael 
Kutt y, Ladislav Mácha

 

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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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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JIŽNÍ LISTYPOHLED DO HISTORIE

Zakládání rybníků
Kořeny zdejšího rybníkářství 
sahají až na samý počátek pat-
náctého století, kdy podle do-
chované listiny byly v Zábřehu 
nad Odrou tři rybníky. V této 
době začínají rybníky ve větší 
míře vznikat na celém území 
Moravy a Čech. Svého vrcholu 
však rybníkářství dosáhlo až 
ve století šestnáctém, na jehož 
konci počet zábřežských rybní-
ků vzrostl na bezmála dvacet. 
Rybníkářství se tehdy stalo 
jednou z nejvýnosnějších pod-
nikatelských aktivit šlechty. 
Samotné vybudování menších 
rybníků nebylo v této době ná-
ročné a investice se brzy vrátila 
z prodeje ryb poddaným a na 
okolní trhy. 

Kde se rybníky nacházely?
Zatímco dříve se rybníky za-
kládaly spíše osamoceně, 
v 16. století byly budovány celé 
rybniční soustavy. V Hrabův-
ce vznikla soustava rybníků 
v prostoru dnešní haldy u Mís-
tecké ulice. Ve Výškovicích byla 
rybniční síť vybudována v pro-
storu mezi řekou Odrou a zá-
padním okrajem Proskovické 
ulice a také v Zábřehu vznikla 

celá soustava rybníků táhnoucí 
se od severního okraje Bělské-
ho lesa (v místech pozdější-
ho sídliště Stalingrad) kolem 
dnešní ulice Horní až k samot-
né obci Zábřeh. Další rybníky 
se nacházely volně roztroušeny 
v centrech obcí a jejich nejbliž-
ším okolí. V 16. století bychom 
tak například v Zábřehu na-
šli rybníky pojmenované jako 
Nebeský, Živný (nebo Zifný), 
Záhumeník, Bratrskej a mnohé 
další, v Hrabůvce pak napří-
klad Mazurovec nebo Hraneč-
ník. Zábřežská soustava ryb-
níků byla zásobována vodou 
z potoku Zábřežka. Ten pra-
menil v Bělském lese a poblíž 
současné křižovatky u radnice 
ÚMOb Jih se spojoval s poto-
kem Živ (někdy také Ziff ), při-

V obvodu byla dříve spousta rybníků
Podzim s sebou každoročně přináší výlovy rybníků v okolí Ostra-
vy. Málokdo však už dnes ví, že také na území našeho obvodu bylo 
ještě před sto lety možné nalézt několik rybníků, a že v dávnější 
minulosti bychom malých i velkých rybníků v Hrabůvce, Zábřehu 
a Výškovicích našli více než padesát.

V místech dnešní Tylovy ulice se 
rozprostíral velký rybník Záhumeník

Hráz bývalého rybníku pod zámkem v Zábřehu 

INZERCE

tékajícím z polí mezi Novou 
Bělou a Hrabovou. 

Ryby 
V rybnících se chovali přede-
vším kapři, k násadě se ale 
přidávaly také štiky a líni. 
Vzhledem k tomu, že ryby byly 
rozšířenou postní stravou v ob-
dobí církevních svátků, probí-
haly na zdejších rybnících výlo-
vy často těsně před Vánocemi 
a před velikonočními svátky. 
To, jak takový vánoční výlov 
vypadal, ukazuje vyprávění 

zachycené v hrabovské 
kronice, které popisuje 
období druhé poloviny 
19. století, kdy rybní-
ky byly často majet-
kem bohatých sedláků: 
„Předvánoční týden byl 
netrpělivě očekávaný. (...) 
Všechno mužské pokolení 
v dávno dobře namaště-
ných vysokých botech, 
těžkých beranicích a s ru-
kavicemi na špagátě kolem 

krku od časného rána se shromáž-
dilo kolem haltéřů s neckami, va-
nami a rybářskými stoly. Sousedé 
chalupníci pomáhali svému sedlá-
kovi ryby vybírat, třídit a naklá-
dali do beček na voze, aby ještě za 
ranného šera, často v třeskutém 
mraze, bylo možno vyrazit živým 
klusem do Ostravy na trh. (…) 
Prodavači z města přijeli někdy až 
pozdě večer promrzlí a mokří jako 
hastrmani. Všichni zasedli v hos-
podě k družné besedě, až hospo-
dyně přišly pro ty chlopy, aby bez 
újmy na zdraví mohli se druhého 
dne chopit téhož programu.“

Zánik rybníků
Kolem rybníků byly vybudo-
vány hráze a strouhy, jejichž 
opravy prováděli poddaní 
v rámci svých robotních povin-
ností. V dobách, kdy rybníkář-
ství prosperovalo, probíhaly 
opravy pravidelně a o rybníky 
bylo řádně pečováno. V průbě-
hu 18. a 19. století však nastal 
postupný úpadek tohoto od-
větví, které už přestalo být vý-
nosné jako dříve. 
Se zánikem roboty se péče 
o rybníky stala nákladnější, 
poptávka po rybách se zmen-
šovala a jejich cena klesla, 
mimo jiné v důsledku dovozu 
levnějších mořských ryb. Udr-
žovat rybníky se proto přestalo 
vyplácet.
Protože hráze sloužily často 
také jako polní cesty, bez oprav 
je časem rozjezdily povozy 
a rozšlapal dobytek. Vznik-
lé bahno bylo splavováno do 
rybníků, které se postupně 
zanášely a ztrácely tak svůj 
původní účel. Mnohé rybníky 
byly postupně zcela zrušeny, 
vysušeny a využity jako země-
dělská půda. 
Přesto, že rybníky zanikly vět-
šinou více než před sto lety, 
některé stopy připomínající 
rybníkářskou minulost naše-
ho obvodu dodnes zůstaly. Až 
půjdete kolem zábřežského 
zámku, všimněte si například 
hrází malého rybníku, který se 
nacházel v jeho těsné blízkosti 
a sloužil k přezimování rybí 
násady. 

Text a foto: Tomáš MajlišS
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JIŽNÍ LISTY ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

V současnosti má škola 570 
žáků vyučovaných ve 22 tří-
dách. Součástí školy jsou jí-
delna, družina a klub, od roku 
2002 také mateřská škola Rez-
kova. V budově školy se kromě 
běžných tříd nacházejí odborné 
učebny (fyzika, chemie, jazyko-
vé a počítačové učebny, školní 
kuchyňka, školní dílny) a záze-
mí pro tělesnou výchovu (dvě 
tělocvičny). Učebny jsou mo-
derně vybaveny, ve všech jsou 
umístěny dataprojektory, což 
vyučujícím při výuce umožňuje 
využívat celou řadu výukových 
programů a digitálních mate-
riálů. Ve dvou počítačových 
učebnách probíhá výuka infor-
matiky a výpočetní techniky.
V uplynulých pěti letech škola 
získala z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost fi nanční prostředky 
na čtyři projekty, které byly 
ve škole postupně realizová-
ny. Vybudována byla školní 
knihovna, informační cent-
rum a internetová studovna. 
Knihovna umožňuje výběr 
z celé řady knih a časopisů díky 
rozsáhlému knižnímu fondu. 
Činnosti organizované kni-
hovnou napomáhají k rozvoji 
čtenářské gramotnosti žáků 
a přispívají k vytvoření návyku 
pravidelného čtení. Ve studov-
ně mohou žáci využívat ency-
klopedie, výukové programy 
a počítače při přípravě na vý-
uku. 
Tradiční jsou akce pořádané 
školní knihovnou (Čtvrtek není 
jen den v týdnu, Čtení sluší kaž-
dému, Do knihovny za zvířát-
ky, Křeslo pro hosta, Pasování 
na čtenáře), karneval pořádaný 
školní družinou, třídní besídky, 
tvůrčí dílny, výtvarné a pěvec-
ké soutěže. Pravidelně se konají 
projektové dny vždy zaměřené 

na zajímavé téma (Den Evro-
py, Šance pro život, Média nás 
baví, Člověk mez lidmi, Ob-
čan). Škola organizuje výjezdo-
vé zážitkové semináře zaměře-
né na rozvoj environmentální, 
osobnostní a sociální výchovy. 
Žáci školy se podílejí na vydá-
vání školního časopisu Zelené 
listy. Jeho redakční rada letos 
získala ocenění Nejlepší školní 
časopis.

Školní vzdělávací program na-
zvaný Společně na Horymírce 
vede žáky k rozvíjení klíčových 
kompetencí a potřebných do-
vedností ve všech oblastech. 
Anglický jazyk je vyučován od 
1. ročníku, výuka druhého ci-
zího jazyka (německého nebo 
ruského) probíhá od 7. ročníku. 
Od 6. ročníku je žákům nabíze-
na možnost zvolit si zaměření 
na informatiku a výpočetní 
techniku a rozšířit si tak znalos-
ti a dovednosti v oblasti počíta-
čové grafi ky, tvorby webových 
stránek a programování. Pří-
rodovědná a technická oblast 
vzdělání je rozvíjena i povinně 
volitelnými předměty (praktika 
biologická, fyzikální a chemic-
ká, technické kreslení a tech-
nické činnosti). Právě na zkva-

Představujeme základní školy  – ZŠ Horymírova
Základní škola Horymírova zahájila svou činnost 1. 9. 1988, kdy 
byl otevřen jeden její pavilon. Plné zprovoznění školy nastalo až 
o rok později. Žáky základní školy jsou především děti žijící v ob-
lasti tzv. Starého Zábřehu. Školní budova postupně získává nový 
vzhled, od letošního roku příchozí vítá veselá barva čelní fasády.

litnění výuky v předmětech 
přírodovědných a technických 
je zaměřen v současné době re-
alizovaný projekt Věda a tech-
nika klíč k budoucnosti, který 
díky fi nanční podpoře z Evrop-
ského sociálního fondu (ESF) 
a státního rozpočtu ČR umožnil 
vytvořit potřebné zázemí a vy-
bavení. Pro výuku pracovních 
činností vznikla nová dřevo-
dílna vybavená truhlářskými 
hoblicemi a moderním nářa-
dím. Pro výuku chemie, fyziky 
a přírodopisu byly pořízeny 
nové pomůcky a učebna che-
mie vybavena digestoří. Díky 
prostředkům z projektu mají 
vyučující chemie a fyziky nově 

vybavený kabinet moderním 
zařízením a pomůckami.
Škola nezapomíná na rozvoj en-
vironmentální výchovy a zdra-
vého životního stylu žáků. Cí-
lem environmentální výchovy 
je povzbudit v dětech zájem 
o přírodu, ekologii a vybudo-
vat v nich pozitivní vztah k ži-
votnímu prostředí. Na počátku 
školního roku je vždy vypraco-
ván ekologický plán, podle nějž 
pak na obou stupních školy 
probíhají akce – tradiční a pra-
videlně se opakující (např. vý-
stava domácích mazlíčků k pří-
ležitosti Dne zvířat, soutěž žáků 
v ZOO, Den Země, apod.). Pro 
žáky připravujeme také spous-
tu nových akcí, na 1. stupni 
například projekty Ostrava, 
Školák, Povodí Odry, Rodina, 

Můj region, na 2. stupni projek-
ty Krajina kolem nás, Šance pro 
život a Pomáhej a ochraňuj, Po 
stopách naučné stezky a Člověk 
mezi lidmi. V rámci projektu 
ESF proběhly třídenní přírodo-
vědné expedice v Beskydech. 
Žáci školy jsou úspěšní ve vědo-
mostních, dovednostních a vý-
tvarných soutěžích a výborná 
umístění získávají ve sportu. 
Velmi oblíbené jsou soutěže 
ve fotbale, fl orbale a vybíjené. 
O tom svědčí už pěkná sbírka 
sportovních trofejí. Samozřej-
mostí jsou každoroční lyžařské 
výcvikové kurzy na 2. stupni. 
V rámci estetických výchov nás 
nejvíce potěšily úspěchy v sou-
těži Malovaná písnička a Barev-
ný podzim. Mladí výtvarníci 
naší školy získali v těchto sou-
těžích přední ocenění. 
Žáci navštěvující školní druži-
nu nebo školní klub tráví volný 
čas v různých kroužcích (vý-
tvarném, sportovních hrách, 
fl orbalu, keramice, fl étničce) 
a účastní se pořádaných aktivit. 
V odpoledních hodinách pů-
sobí v objektu školy sportovní 
jednoty a ZUŠ Sologubova, kte-
ré nabídku volnočasových akti-
vit vhodně doplňují. Mnohých 
akcí se se svými dětmi účastní 
rodiče a přispívají tak k rozvoji 
spolupráce se školou. Každo-
ročně je pořádána Drakiáda 
a vánoční i jarní tvůrčí dílny. 
Pravidelně spolupracujeme 
s blízkými mateřskými školami. 
Pro děti jsou pořádány soutěže, 
divadelní představení. Ukáz-
kové hodiny malým budoucím 
školákům naznačí, že se do prv-
ní třídy mohou jen těšit.
Cílem školy je vytvářet pro 
všechny žáky potřebné zázemí, 
bezpečné a příjemné prostředí, 
které je dokáže – pokud možno 
po všech stránkách – připravit 
pro další vzdělávání i praktický 
život. Webovou prezentaci ško-
ly najdete na www.zshorymi-
rova.cz.

Podklady připravila: 
Mgr. Marie Lukovská, 

ředitelka ZŠ Horymírova



Nově otevřená pobočka
OD Kotva, Ostrava – Zábřeh

Po - Pá: 10:00 - 16:30

 www.bytyjih.cz

Prostor
pro Váš inzerát

733 204 938

Prodej bytu 2+1 v dr. vl., 
Ostrava, ul. Volgogradská

Ostrava - Zábřeh
Byt 2+1, 56 m2

585 000 Kč

+  BYTY JIH = specialista na Ostravu - Jih!

+  Nízká cena za prodej bytu vč. právních služeb od 26.800 Kč

+  Inzerce bytu na nejnavštěvovanějších portálech zdarma

+  Inzerce prodeje bytů na BytyJih.cz zdarma

+  Tištěná inzerce, přes 168 tis. oslovených čtenářů

+  Inzerce pronájmu bytů pro Ostrava - Jih zdarma a bez provize

+  Pro prodávající a kupující slevy na rekonstrukce bytů až 30% z ceny 

+  Pro klienty slevy u smluvních partnerů

Bezplatná poradna při

Výměně bytu, Hrozící exekuci, Zadlužení,
Dělení majetku, Likvidaci pozůstalosti 

Prodej bytu 2+1 v os. vl., 
Ostrava, ul. Baranovova

Ostrava - Zábřeh
Byt 2+1, 54 m2

685 000 Kč

Pronájem bytu 0+1, Ostrava, 
ul. Čujkovova

Ostrava - Zábřeh
Byt 0+1, 32 m2

5 000 Kč / měsíc

Prodej bytu 2+1 v os. vl., 
Ostrava, ul.Šponarová

Ostrava - Hrabůvka
Byt 2+1, 52 m2

699 000 Kč

Prodej bytu 2+1 v dr. vl., 
Ostrava, ul.Gerasimovova

Ostrava - Zábřeh
Byt 2+1, 56 m2

435 000 Kč

Prodej bytu 3+1 v dr. vl., 
Ostrava, ul.Výškovická

Ostrava - Výškovice
Byt 3+1, 72 m2

739 000 Kč

Prodej bytu 3+1 v dr. vl., 
Ostrava, ul.Nor. Frýda

Ostrava - Dubina
Byt 3+1, 72 m2

578 000 Kč

Pronájem bytu 1+1, Ostrava, 
ul. A.Gavlase

Ostrava - Dubina
Byt 1+1, 39 m2

5 800 Kč / měsíc

Prodej bytu 1+1 v os. vl., 
Ostrava, ul. A.Gavlase

Ostrava - Dubina
Byt 1+1, 39 m2

440 000 Kč

Akce do 20. 11. 2013: Posudek třžní ceny bytu a členského podílu v družstvu. Původní cena 1 800 Kč nyní 870 Kč.
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