
Slavnosti obvodu letos budou pestřejší
Výstava Branky, body, Ostrava!!!
Hromadné očkování psů proti vzteklině
Losový spolek „Milion“ ze Zábřehu n. O.
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Na Dubině je po letech 
znovu v provozu 

softbalové hřiště
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INZERCE

Nejzásadnější změnou je, že se do akce za-
pojí více organizací, a tím pádem i na návš-
těvníky čeká širší programová nabídka na 
různých místech. 
„V posledních letech akce přece jen po-
někud stagnovala, takže jsme chtěli přijít 
s něčím novým. Uvidíme, zda se tento ná-
pad osvědčí,“ řekl starosta Karel Sibinský. 
Příspěvková organizace obvodu Kulturní 
zařízení Ostrava-Jih (KZOJ) připravila ve 
svých zařízeních pestrý program. Zábřež-
ské Kino Luna bude promítat za symbolic-
ké vstupné 30 korun hned čtyři fi lmy. Ná-
zvy konkrétních představení jsou uvedeny 
v programové nabídce kina na straně 13.
„U příležitosti dokončení další etapy mo-
dernizace Kina Luna a instalace nového 
loga návštěvníkům rozdáme drobné pro-
pagační předměty s novým logem kina 
a dětem bonbóny,“ uvedla ředitelka KZOJ 
Sylva Kocurová. 
V Komorním klubu na Velfl íkově ulici se 

pak od 18 hodin uskuteční koncert fi lmové 
hudby a šansonů. I zde bude stát vstupen-
ka 30 korun. Před kulturním střediskem 
K-TRIO bude od 16 hodin Promenádní 
koncert s dechovou hudbou Kobeřanka.

Dům kultury Akord připravil od 14 ho-
din program na náměstí SNP v Zábřehu. 
Představí se v něm Dětské sborové studio 
Ostrava-Jih, Jaromír Adamec přednese Po-
ctu Waldemaru Matuškovi, písničky pro 
děti i dospělé zahraje kapela HEC. Chybět 
nebude vystoupení místních souborů a hu-
debníků, nejrůznější aktivity pro děti, jar-
mark. Vstup na akci, kterou bude provázet 
Roman Svoboda, je volný.
Do letošních Slavností obvodu Ostrava-Jih 
se zapojí také Středisko volného času Os-
trava-Zábřeh. Ve svém sportovně-rekreač-
ním areálu na Gurťjevově ulici bude od 9 
do 12 hodin připraven pro děti základních 
a mateřských škol zábavný program plný 
netradičních sportovních i tvořivých akti-
vit. Za splnění rytířských úkolů dostanou 
sladkou odměnu, těšit se mohou na luko-
střelbu, výuku šermu, slámový fotbal, ale 
vyzkouší si třeba i točení na kruhu a jiné 
tvořivé aktivity. Vyrobí si svého vlastního 
rytíře i princeznu a domů si odnesou vlast-
noručně vyrobenou korunku nebo štít. 
Děti i s pedagogickým doprovodem mají 
vstup zdarma.
  Michael Kutt y

Letošní Slavnosti obvodu budou pestřejší

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586 / Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451
Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 / Karviná-Ráj (naproti restauraci BRNO) Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063 / www.triumphoptical.cz

AKCE

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ

OPTIKA TRIUMPHTRIUMPH

BAREVNÝCH A MULTIFOKÁLNÍCH
NA VŠECHNY TYPY SAMOZABARVOVACÍCH

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST
SLEVY LZE SČÍTAT!!!

KVĚTEN
ČERVEN

-30 %
NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

SLEVAaž 40 %

BRÝLOVÝCH SKEL

V pořadí už 12. ročník Slavností obvodu Os-
trava-Jih, které se letos uskuteční v pátek 
20. června, se ponese v poněkud jiném du-
chu než v předchozích letech. 
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Na webových stránkách regionálního infor-
mačního portálu www.czregion.cz odstarto-
val 1. dubn osmý ročník Soutěže o nejkrás-
nější město a obec Čech a Moravy 2014. Také 
letos se do ní přihlásil městský obvod Ost-
rava-Jih. Pokud jej chcete podpořit, hlasujte 
na www.czregion.cz/ostrava-jih kliknutím 
na rámeček Přidej hlas! v hlasovacím zaříze-

ní pod prezentací města/obce, a to po opsání 
pěti čísel z obrázku. Hlasovat je možné ma-
ximálně jedenkrát za hodinu. Vyhrává měs-
to (obec), které získá nejvíce hlasů. Soutěž 
končí 31. října ve 12 hodin, výsledky budou 
zveřejněny 5. listopadu. V loňském roce se 
MO Ostrava-Jih umístil na pěkném 7. místě 
s počtem 15 946 hlasů.

Hlasujme společně pro náš obvod!
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Za prevencí do solné jeskyně

…Cílovou skupinou jsou senioři při domech 
s pečovatelskou službou, projekt jim umožňuje 
pobyty v solné jeskyni, které jsou založeny na účincích 
mikroklimatu…

19

Výstava Všechny děti malují

…Na vernisáži byl přítomen i starosta obvodu Ostrava-
-Jih Karel Sibinský a herec Pavel Kříž. Děti pobavily 
kousky klauna z Balónkova a interaktivní hračky ze 
sociálního podniku Krabičky…

8

Žáci i učitelé běželi maratón

…Maratón odstartoval známý basketbalista a dnes 
trenér Patrik Smažák, nechyběl ani bývalý český 
hokejový reprezentant David Moravec…

21

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v kalendáři si urči-
tě zatrhněte pátek 
20. června, kdy se 
uskuteční další ročník 
Slavností obvodu Os-
trava-Jih. Letos jsme 
tuto tradiční akci po-
jali jinak, vedle Domu 

kultury Akord se do jejich přípravy zapojilo 
i kulturní středisko K-TRIO, Kino Luna, 
Komorní klub a Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh. Věřím, že každý z vás si 
z pestré nabídky něco vybere. Programovou 
nabídku najdete na vedlejší stránce. 
Dětských hřišť není nikdy dost, a proto jsme 
rádi, že další se otevřelo na sídlišti Dubina. 
Je určeno hlavně pro softbal, obsáhlejší člá-
nek o tom, jak obtížné bylo jeho znovuobno-
vení, si můžete přečíst na straně čtyři.
S nastupujícím letním obdobím nabízíme 
spoustu pozvánek na zajímavé akce. Jednou 
z nich je třeba probíhající výstava Branky, 
body, Ostrava!!! v prostorách Ostravského 
muzea. Co návštěvníkům nabízí, se dočtete 
na straně jedenáct. Za návštěvu rozhodně 
bude stát akce nazvaná Společně pro 
bezpečnější Ostravu v okolí  DK Akord, 
která v pátek 20. června dopoledne bude 
předcházet už výše zmíněným slavnostem 
našeho obvodu. 
V tomto čísle Jižních listů přinášíme také no-
vinky pro milovníky cyklistiky, nejrůznější 
nabídku letních i příměstských táborů, další 
zajímavý článek v rubrice Pohled do historie 
nebo podrobné představení ZŠ V. Košaře. 
Přeji vám příjemné čtení.

Mgr. Karel Sibinský, starosta

Starosta 
Mgr. Karel Sibinský  tel.: 599 430 331
Místostarosta  
Mgr. Radim Miklas tel.: 599 430 205
Místostarosta 
Ing. Pavel Planka tel.: 599 430 410
Místostarosta 
František Dehner  tel.: 599 430 344
Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík  tel.: 599 430 268

Kontakty na vedoucí odborů 
a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih

Odbor vnitřních věcí 
Ing. Ludvík Mráz  tel.: 599 430 293

Odbor majetkový 
Bc. Drahomíra Hanzelková tel.: 599 430 420

Odbor právní tel.: 599 430 335

Odbor fi nancí a rozpočtu 
Ing. Jarmila Rennerová  tel.: 599 430 260

Odbor dopravy a komun. služeb
Ing. Radim Dostál  tel.: 599 430 270

Odbor výstavby a živ. prostředí 
Ing. Petr Halfar  tel.: 599 430 207

Odbor bytového a ostat. hospod. 
Ing. Alena Brezinová tel.: 599 430 288

Odbor investiční 
Ing. Miroslav Aust tel.: 599 430 382

Odbor soc. právní ochrana dětí
Mgr. Lenka Pavlíčková tel.: 599 430 465

Odbor sociální péče
Bc. Lenka Podolinská tel.: 599 430 450
Oddělení školství a kultury 
Ing. Sylva Sládečková tel.: 599 430 282
Oddělení kontroly a inter. auditu 
Ing. Jitka Blažková  tel.: 599 430 456
Oddělení kancelář starosty 
Světlana Chytrošová tel.: 599 430 331
Oddělení organizační  
Leona Charwotová  tel.: 599 430 289
Oddělení informačních systémů 
Ing. Roman Škubal  tel.: 599 430 316
Referát ekonomického rozvoje 
Ing. Roman Jirsa tel.: 599 430 356
Referát tiskového mluvčího 
Mgr. Michael Kutty tel.: 599 430 230

Kontakty na vedení obvodu

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih:  www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
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Kromě ženského týmu budou 
hřiště na Žižkovské ulici u re-
staurace Zlatý orel využívat 
i základní školy v okolí, které 
se zapojily do softbalové školní 
ligy. Původem americký sport 
s pálkami a rukavicemi si může 
zahrát i široká veřejnost, pro 
kterou softbalový klub připra-
vuje turnaje. 

Premiérová akce pro veřejnost 
se uskutečnila uplynulou ne-
děli. „Lidé si mohli vyzkoušet 
slowpitch, tedy rekreační for-
mu softbalu vhodnou pro za-
čátečníky a amatérské hráče. 
Na místě byli trenéři, kteří vy-
světlili pravidla hry a základní 
dovednosti, například jak hodit 
a chytnout míč nebo jak správ-
ně držet pálku,“ uvedla členka 
výboru Slávie OU Veronika Be-
zecná. 

Smyslem projektu, který vznikl 
za podpory sdružení Ostrava – 
Evropské město sportu 2014 je 
přiblížit softbal široké veřejnos-
ti a poskytnout herní zázemí 
pro všechny, které tento sport 
láká a chtějí si osvojit základní 
softbalové dovednosti. „V mi-
nulosti jsme uspořádali něko-
lik zápasů a zaznamenali jsme 
pozitivní ohlasy. Často se se-
tkáváme s lidmi, kteří si softbal 
někdy vyzkoušeli, například 
v hodinách tělesné výchovy, na 
táboře či fi remní akci. Nema-
jí ale vlastní pálky a rukavice, 
takže si nemohou rekreačně 
zahrát. I proto jsme se rozhodli 
zorganizovat sérii turnajů pro 
veřejnost, na nichž zajistíme jak 
potřebné vybavení, tak trené-
ry,“ upřesnila Bezecná. 
Věková hranice pro účast na 
turnaji je 10 let. Pro mladší 
děti jsou přichystány soutěže 
a průpravné softbalové aktivi-
ty. „Akce je vhodná také pro 
rodiny s dětmi. Zatímco rodiče 
budou hrát softbal, jejich po-
tomky pohlídáme a zajistíme 
sportovní program. Podrob-
nější informace zájemci najdou 
na našich webových stránkách 
a Facebooku,“ dodala.
SK Slávie OU pořádá od 25. do 
29. srpna vždy od 8 do 16 hodin 

softbalový kemp pro děti od 
6 do 15 let. Kemp se uskuteční 
formou příměstského tábora 
na hřišti a povedou jej zkušení 
trenéři. V ceně 550 korun jsou 
zahrnuty obědy v místní re-
stauraci Zlatý orel nebo v mís-
tě kempu, pitný režim a tričko 
kempu.  S sebou je třeba si vzít 
sportovní oblečení a obuv. Více 
informací poskytnou p. Krejči-
řík (tel.: 603 282 547) nebo p. Be-
zecná (tel.: 737 724 103), e-mail: 
skslavieou@seznam.cz.
Softbalová sezona na Dubi-
ně ofi ciálně odstartovala už 
7. května, kdy se uskutečni-
lo slavnostní otevření hřiště 
za přítomnosti místostarosty 
obvodu Ostrava-Jih Radima 
Miklase, ředitele Nadace OKD 
Martina Olši a projektového 
manažera Nikoly Vavrouse, 
zodpovědného za program Síd-
liště žije. Ten funguje právě pod 
Nadací OKD, která grantem 
ve výši 800 tisíc korun fi nanč-
ně podpořila rekonstrukci pů-

vodního hřiště, čímž umožnila 
návrat softbalu na Dubinu po 
dvanácti letech. Zahájení sezo-
ny se zúčastnil ředitel ZŠ V. Ko-
šaře Vladimír Durčák a vedoucí 
místního charitního střediska 
Michala Magone Jiří Hořínek. 
„Slavnostní otevření hřiště pro-
běhlo ve dvou fázích. Dopo-
ledne se akce zúčastnily na tři 
stovky žáků z blízké základní 
školy, pro které jsme připravili 
sportovní program a hry. Od-
poledne jsme přivítali kolem 
stovky lidí z řad veřejnosti, 
kteří dostali příležitost zahrát 
si zápasy a vyzkoušet si nejrůz-
nější softbalové aktivity,“ po-
psala průběh slavnostního ote-
vření organizátorka akce Lucie 
Kaplarczyková ze Slávie OU. 
Městský obvod Ostrava-Jih se 
na hřišti podílel bezplatným 
poskytnutím pozemků. „Ještě 
letos budeme realizovat oploce-
ní celého areálu,“ řekl místosta-
rosta Radim Miklas. 
 (d, kut)

Na sídliště Dubina se vrátil softbal
První etapa rekonstrukce softbalového hřiště na Dubině za pod-
pory Nadace OKD skončila a místní klub Slávie Ostravská univer-
zita odstartoval jarní sezonu. 

„Když hřiště na Dubině přestalo fungo-
vat, přesídlili jsme do Koblova. Tam jsme 
ale neměli vhodné podmínky pro vybu-
dování odpovídajícího zázemí a nedařilo 
se nám najít v Ostravě jiný pozemek. Pro-
to nás těší, že jsme od Nadace OKD získali 
fi nanční podporu a softbal se díky tomu 
vrací na Dubinu,“ uvedla koordinátorka 
projektu Lucie Kaplarczyková.
Softbalový tým dostal grant vloni na jaře. 
Od té doby probíhá na hřišti, které se na-
chází v Žižkovské ulici naproti restaurace 
Zlatý orel, rekonstrukce. „I když zvelebo-
vání hřiště je během na dlouhou trať, to 
nejdůležitější pro běžný provoz je hotovo, 

takže už v květnu jsme začali s tréninky 
a odehráli jsme i první zápasy,“ řekla.
Pod hlavičkou klubu Slávie Ostravská 
univerzita v současné době funguje kro-
mě ženského týmu i smíšené družstvo 
dětí, které hrají zjednodušenou variantu 
softbalu, takzvaný bee ball. 
Tohoto projektu se účastní ZŠ V. Košaře, 
A. Kučery, F. Formana a B. Dvorského. 
Smyslem spolupráce je oslovit širší veřej-
nost a získat nové členy. „Zapojili jsme 
se do softbalové školní ligy a díky tomu 
jsme od České softbalové asociace zdarma 
získali potřebné vybavení. Naši žáci mají 
možnost trénovat a účastnit se zápasů 

v řadě českých měst. Nově zrekonstru-
ované hřiště bude školní tým využívat 
k pořádání turnajů,“ vysvětlila učitelka 
ZŠ V. Košaře Petra Palkovská.
Od lokality uprostřed sídliště s množ-
stvím základních škol si softbalový klub 
slibuje návrat do zlaté éry 90. let minulé-
ho století. Tehdy se na Dubině ještě v dre-
sech Hippos Ostrava hrál kromě softbalu 
i baseball. „V minulosti jsme měli na sto 
aktivních členů ve všech věkových kate-
goriích od dětí po dospělé. Doufáme, že se 
nám i díky zrekonstruovanému hřišti po-
daří tuto tradici obnovit,“ dodala závěrem 
Kaplarczyková.  (d)
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Akce Společně pro 
bezpečnější Ostravu
Dům kultury Akord pořádá každoročně koncem června bezpeč-
nostně preventivní akci nazvanou Společně pro bezpečnější Os-
travu. 
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V pátek 20. června od 9:30 ho-
din se před Akordem sejdou 
v jeden čas a na jednom místě 
všechny složky integrovaného 
záchranného systému. Návš-
těvníci tak uvidí v akci spolu-
práci všech jeho složek (Policie 
ČR, Městská policie Ostrava, 
hasiči, záchranná služba, Cel-
ní správa ČR, Horská služba 
ČR, Vazební věznice Ostrava). 
Chybět nebudou stánky růz-
ných organizací a fi rem, které 
podporují bezpečnost v Ostra-

vě – BESIP, Městská nemocnice 
Ostrava, RWE apod. Součástí 
programu bude prezentace 
možností, jak efektivně a zají-
mavě využít volný čas, např. 
ukázky street dance, bojových 
umění, trial show, týmové akti-
vity pro třídy s vyhodnocením 
těch nejlepších apod. Zábavný 
a poutavý program je konci-
pován pro všechny věkové ka-
tegorie. Vstup na akci, kterou 
bude moderovat Roman Svo-
boda, je zdarma.  (kut)

Pravidelnými hosty jarní schů-
ze Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih byli poli-
cisté. Přítomní zastupitelé a ob-
čané jim mohli klást otázky, ale 
této možnosti využilo jen málo 
z nich. 
Podle Ivana Markoviče, vedou-
cího oddělení Hrabůvka Policie 
ČR, vloni výrazně stoupl po-
čet trestných činů, ke kterým 
došlo na území obvodu. „Při-
čítáme to zejména amnestii, 
protože dvě třetiny trestných 
činů spáchali recidivisté,“ uve-
dl Markovič (na snímku vpra-
vo) s tím, že v letošním roce 
má trestná činnost ve srovná-
ní s loňským rokem prozatím 
sestupnou tendenci. „Vloni se 
jednalo hlavně o krádeže vozi-
del a vloupání do bytů, sklepů 
i rodinných domů,“ řekl Milan 
Kaloč, zástupce vedoucího od-
dělení Zábřeh Policie ČR.

Strážníci městské policie zase 
v hojné míře řešili přestupky 
v souvislosti se špatným par-
kováním motorových vozidel. 
Vedoucí oblasti Hrabůvka Pavel 
Honczek připomněl platnost 
omezení parkování dodávek 
nad 2,5 tuny v sídlištních zá-
stavbách. O této problematice 
jsme podrobněji psali v minu-
lém čísle Jižních listů, kde vyšel 
i přehled lokalit určených k par-
kování těchto vozidel.  (kut)

Počet trestných činů stoupl

GYNET Lékařské centrum 
10. června 2014

www.gynet.cz, tel.: 731 446 885, e-mail: ostrava@gynet.cz

  preventivní vyšetření - měření tlaku a krevní odběry zdarma
  19. 6. od 9–16 hod. zdarma diagnostika pleti - měření 

hydratace a tonizace pleti - konzultace s dermoporadkyní 
společnosti Pierre Fabre

  20.6. od 9–16 hod. - prezentace a  konzultace  s poradkyní 
dermokosmetické řady Bioderma

zveme Vás na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  19.–20. června 2014 

Po oba dny ochutnávka nových studených čajů řady Megafyt

MUDr. Alena Kudělková
MUDr. Hynek Kudělka, MBA

otevírají

ZDRAVOTNICKÉ 

ZAŘÍZENÍ 

OTEVŘENÉ VŠEM ! 

10101010.. čečečečervrvrvrvnananana 222201010101444
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Ostrava-Zábřeh, Kotlářova 8, za kostelem Sv. Ducha
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Krátce
  Hrátky se zvířátky
Obecně prospěšná společnost 
Spirála zve všechny děti a ro-
diče na zábavné odpoledne 
plné her, úkolů, divadla a zví-
řátek. Ve čtvrtek 29. května 
od 15 hodin se mohou zapojit 
do Hrátek se zvířátky, kte-
rá čekají v budově G-centra 
na náměstí SNP v Zábřehu. 
Různá maskovaná zvířátka si 
připravila své úkoly a soutě-
že, na hravé účastníky čeka-
jí malé odměny. Příchozí se 
mohou těšit také na pohádky 
v podání Loutkového divadla 
babky Miládky, které je klasic-
kým marionetovým divadlem 
s ručně vyráběnými loutkami 
a jarmarečním duchem. Akci 
fi nančně podpořil městský 
obvod Ostrava-Jih.

 Sběrný dvůr je otevřen denně
Od 1. dubna jsou v platnosti 
nové provozní doby sběrných 
dvorů, které na území města 
provozuje OZO Ostrava. Je-
diný sběrný dvůr v obvodu 
Ostrava-Jih je umístěn v ulici 
U Výtopny v Zábřehu a je ote-
vřen denně od 8 do 20 hodin. 

 Představení Sen o tanci
V Domě kultury města Ostra-
vy se v úterý 24. června usku-
teční představení Sen o tanci. 
V produkci umělecké agen-

tury Performing Arts Ostrava 
vystoupí spousta tanečních 
klubů, sdružení a škol. Před-
stavení se uskuteční v dopo-
ledních hodinách pro školy 
a večer od 18 hodin pro veřej-
nost. Už v sobotu 7. června od 
ranních hodin se v prostorách 
zábřežského DK Akord bude 
konat 3. ročník taneční soutě-
že Ostravská pyramida. Více 
o obou akcích na www.per-
formingarts.cz.

 Víkendová čajovna v „Běláku“ 
Moravský lesnický klastr ve 
spolupráci se společností Os-
travské městské lesy a zeleň 
připravily pro návštěvníky 
lesů další akci. Zájemci jsou 
zváni do neopakovatelné at-
mosféry lesní čajovny v Běl-
ském lese, kde jim bude před-
stavena pozoruhodná síla lesa 
a jeho plodů. Lidé si je budou 
moci ochutnat nebo k nim jen 
přivonět. V nabídce budou 
orientální delikatesy, horké 
i ledové čaje, živá hudba a do-
provodný program pro děti 
i dospělé. Lesní čajovnu lze 
navštívit v sobotu 31. května 
a v neděli 1. června vždy od 
9 do 21 hodin v areálu společ-
nosti Ostravské městské lesy 
a zeleň v Bělském lese na ul. 
A. Brože 2 v Zábřehu. Více na 
www.ostravskelesy.cz.

Vodní areál Jih je připraven!

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

6

V případě příznivého počasí 
může být otevřeno i dříve. „Sle-
dujeme až deset internetových 
portálů s počasím pro Česko 
i Polsko a rozhodnutí pad-
ne vždy v sedm hodin ráno,“ 
uvedla mluvčí společnosti Sa-
reza Hana Ryšánková s tím, že 
ceníky u všech koupališť zů-
stanou v letošní sezoně stejné 
jako vloni. Děti do šesti let mají 
do všech vodních areálů vstup 
zdarma, děti do 15 let, oso-
by s průkazem ZTP a senioři 
mají zlevněné vstupné. Rodiny 
s dětmi mohou využít speciál-

ní, až dvacetiprocentní slevy 
z ceny vstupného. 
V Ostravě-Zábřehu každoroč-
ně stoupá návštěvnost Vodní-
ho areálu Jih, který je vhodný 
pro všechny věkové kategorie 
a vejde se do něj na tři a půl 
tisíce návštěvníků. „Bazény 
jsou už nyní napuštěné a při-
praveni otevřít budeme už od 
23. května,“ uvedla v minulém 
týdnu Ryšánková. Koupaliště 
i sportoviště mají velmi dob-
rou dostupnost MHD i autem 
a parkoviště je zdarma. Více na 
www.sareza.cz.  (kut)

Společnost Sareza, která provozuje několik letních koupališť, 
letní sezonu ofi ciálně zahájí 1. června. 

INZERCE

Také letos na jaře se členové ZO Českého svazu ochránců přírody 
(ČSOP) Alces z Ostravy-Zábřehu vydali v rámci celosvětové kam-
paně Clean Up the World na úklid potoka Zábřežka. Zatímco vloni 
na podzim kromě tašek našli i kufr, minulý měsíc kromě plastových 
i skleněných lahví z břehů doslova vytahali dvě televize nebo válendu. 
Vše nakonec díky OZO Ostrava skončilo ve sběrném dvoře, kde sepa-
rovaný materiál posloužil k další recyklaci. 
„Je smutné, že po loňském podzimním úklidu ochránci přírody i další 
dobrovolníci na stejném úseku potoka opět nasbírali celý kontejner 
odpadků,“ posteskl si předseda ZO ČSOP Alces Jan Mayer. (d)

Zábřežka opět vydala svá tajemství
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Kilometry nových stezek, 
stojany i úschovny

Rady a informace pro ost-
ravské cyklisty - tz v. „vše na 
jednom místě“ - vydal před 
zahájením letošní cyklistic-
ké sezony v nákladu pět tisíc 
kusů Magistrát města Ost-
ravy. Abeceda ostravských 
cyklistů přichází s přehledem 
povinností cyklistů nejen na 
silnici, ale také v obytné a pěší 
zóně, s příklady míst, kam 
cyklista nesmí, jak to vypa-
dá s parkováním a odstavo-
váním kol v Ostravě. Čtenář 
dostane přesnou informaci, 
jak mít vybavené kolo i jak 
si ho evidovat u Městské po-
licie Ostrava. Tiskovina také 
obsahuje přehled webů, map 
i akcí pro cyklisty, které jsou 
pořádány v Ostravě. To vše je 

jen část z obsahu dvaatřiceti-
stránkové publikace pro malé 
i velké cyklisty. 
Při zakoupení ostravské cyk-
lomapy v pobočkách Ostrav-
ského informačního servisu 
obdrží kupující Abecedu ost-
ravských cyklistů bezplatně. 
V Ostravě je v současné době 
209 km cyklistických tras. 
Další budou postupně vybu-
dovány v následujících letech. 
Konečným cílem je 400 km 
kvalitních stezek a tras, které 
propojí jednotlivé části města, 
ale také bezpečně Ostravany 
vyvedou např. do Beskyd. 
Abeceda je také na stránkách 
města v elektronické podobě 
ve formátu pdf.

 Zdroj: www.ostrava.cz

INZERCE

Kromě toho milovníky pohybu 
na dvou kolech potěší i skuteč-
nost, že v městské hromadné 
dopravě jim letos přepraví kolo 
zdarma. Pokud mají dlouhodo-
bou časovou jízdenku.
„Velkou důležitost klademe 
na to, aby cyklistická dopra-
va fungovala jako alternativa 
pro dopravu do zaměstnání 
nebo do škol. Proto je pro nás 
důležitá cyklotrasa podél řeky 
Ostravice, která nám umož-
ní napojení jižní části města, 
Hrabové, Kunčiček na centrum 
města. Od příštího roku by už 
mohli lidé jezdit bezpečně ko-
lem řeky,“ popisuje ostravský 
cyklokoordinátor Martin Krejčí 
letošní prioritu.
Jen letos by Ostrava měla in-
vestovat do rozvoje cyklotras 
dalších 174 milionů korun. 
V rámci republiky se tak z to-
hoto důvodu ocitla na čelném 
místě. Jak bude město pokračo-
vat v budování tras pro cyklis-
ty v dalších letech, záleží podle 
primátora Petra Kajnara na 
prioritách budoucích zastupi-
telů. V plánech na následující 
dva roky je dalších 75 kilome-
trů tras pro cyklisty. Kromě 
stávajících 210 kilometrů cyk-
lostezek a pruhů pro cyklisty, 
vedoucích po chodníku nebo 

vozovce. „Dnes jsme prakticky 
v polovině toho, co v koncepci 
rozvoje dopravní infrastruktu-
ry máme schváleno. Pokud se 
podaří dobudovat těch 75 kilo-
metrů, tak budeme zhruba ve 
třech čtvrtinách toho, co plánu-
jeme,“ říká Krejčí.
Ale nejde jen o kilometry cyk-
lostezek. „Když jsme se loni 
na mezinárodní konferenci se-
tkali se zástupci měst ze Švéd-
ska, Irska, Anglie, Francie, tak 
nás upozorňovali, že to není 
jen o cyklistických trasách, ale 
i o komfortu pro cyklisty. První 
projekt, který chceme letos roz-
jet, jsou tři kryté úschovny pro 
kola pod zabezpečením kamer 
městské policie. Měly by vznik-
nout u nádraží Svinov, hlavní-
ho nádraží a na Mariánském 
náměstí,“ popisuje Krejčí.
Po městě by pak měly přibý-
vat také nové typy stojanů na 
kola, ve tvaru písmene U, jaké 
jsou například ve Vídni nebo 
Německu. „Dnes je problém 
nejen kolo zaparkovat, ale také 
ho tam poté i najít. Tento typ 
stojanu umožní, že kolo zde 
odstavíte bezpečně a hlavně se 
nepoškodí,“ vysvětlil Krejčí, 
který sám do centra dojíždí za 
prací z Dubiny.

 Zdroj: MS Deník, 17. 4. 2014

Dalších bezmála dvaatřicet kilometrů cyklistických tras by moh-
lo v Ostravě přibýt už v letošním roce. 

Magistrát města Ostravy vydal  
Abecedu ostravských cyklistů
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Sedm desítek prací hendikepovaných dětí mohou zájemci vidět na 
výstavě nazvané Všechny děti malují, kterou pořádá sdružení Dobrá 
šance v DK Akord. Projektem byla oslovena zařízení, která se věnují 
hendikepovaným nejen v Ostravě. Výstava potrvá do konce letních 
prázdnin.
Vernisáže se zúčastnili i starosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský a 
herec Pavel Kříž. Děti pobavily kousky Klauna z Balónkova a interak-
tivní hračky ze sociálního podniku Krabičky. Vystavena dílka jsou na 
prodej za dohodnutou minimální cenu. Kupující takto podpoří sdru-
žení Dobrá šance,“ uvedla organizátorka výstavy Vladimíra Dohna-
lová s tím, že patnáct porotou vybraných prací poputuje na prodejní 
výstavu do Bruselu v Ateliérs Stani. Zájemci o zakoupení výtvarných 
dílek mohou psát na dobrasance.os@email.cz. 
 Text a foto: Michael Kutt y

Všechny děti malují

Krátce
 Judisté pořádají akci pro děti
V neděli 1. června od 13 do 18 hodin po-
řádá 1. Judo Club Baník Ostrava ve svém 
středisku na ul. Mjr. Nováka 34 v Hra-

bůvce akci nazvanou Rozpohybování os-
travských rodin aneb dítětem v každém 
věku. „Půjde o prezentaci různých sportů 
s ukázkami a možností jejich vyzkouše-

ní,“ uvedl za pořadatele Radek Ďurina. 
Připraveny jsou soutěže o odměny, tram-
polína, skákací hrad, koně a další atrakce. 
Více na www.1jcbo.cz.

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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Krátce
 Dotační program na podporu 
včelařství
Příspěvky na podporu včelař-
ství v MS kraji v roce 2014. Tak 
se jmenuje dotační program, 
jehož podmínky jsou zveřej-
něny na www.kr-moravsko-
slezsky.cz (veřejná správa – 
krajský úřad – úřední deska 
– dotace – vyhlášené dotační 
programy). Dotace bude po-
skytnuta začínajícím včela-

řům ve výši padesáti procent 
prokazatelně vynaložených 
nákladů, které vznikly a byly 
uhrazeny od 19. května do 
dne podání žádosti. Žadatelé 
budou moci podávat žádost 
o dotaci na podatelnu kraj-
ského úřadu od 30. 5. do 30. 6.  
Bližší informace o programu 
je možné získat na tel. čís-
lech 595 622 530, 595 622 532 
a 595 622 698.

INZERCE
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V úvodním projevu připomněl 
primátor Petr Kajnar druhou 
světovou válku a utrpení, které 
lidstvu přinesla. Právě posled-
ní dubnový den roku 1945 voj-

ska Rudé armády a 1. čs. 
armádního sboru dovrši-
la osvobozením Ostravy 
od německých okupan-
tů Ostravsko-opavskou 
operaci. „Vážím si sta-
tečnosti vojáků, kteří 
přinesli svobodu také do 
našeho města, naší země. 
Ani po téměř sedmdesáti 
letech na jejich památku 
nezapomínáme,“ ujistil 
přítomné Petr Kajnar. Ke 
shromáždění promluvili 

také velvyslanec Ruské federa-
ce v ČR Sergej Kiselev a váleč-
ný veterán, letec v britské RAF 
plukovník Pavel Vranský.

Ostrava oslavila 69. výročí osvobození
Vzpomínková akce u příležitosti 69. výročí osvobození města Os-
travy pořádaná statutárním městem Ostrava a Krajským vojen-
ským velitelstvím Ostrava proběhla 30. dubna u Památníku Rudé 
armády v Komenského sadech.

Před nastoupenými jednotka-
mi Armády ČR pak položili 
věnce a kytice k památníku 
představitelé Kanceláře prezi-
denta republiky, vedení kraje, 
města Ostravy, městských ob-
vodů, Armády ČR, organizací 
českých a polských válečných 
veteránů, zástupci politických 
stran, společenských organiza-

cí, diplomatických zastoupení 
Ruska a Polska v ČR i občané. 
Za městský obvod Ostrava-Jih 
položili věnec starosta Karel 
Sibinský s místostarostou Ra-
dimem Miklasem. Místosta-
rosta Miklas pak položil kytici 
také u zábřežských památníků 
v místech zvaných Břehy a Ko-
rýtko.  Snímky: Michael Kutt y
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Vítězové dopravní soutěže převzali ceny

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

Příjem nových pacientů
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

OČKUJEMEOČKUJEME proti 
klíšťové encefalitidě

S
C

-3
32

43
8/

5

Letošní pátý ročník soutěže, 
vyhlášené Aktivem BESIP, 
pracovní skupinou při odboru 
dopravy magistrátu, byl věno-
ván problematice poskytování 
první pomoci a chování při do-
pravních nehodách. Zúčastnilo 
se ho 143 soutěžících, správně 
na všech 16 otázek jich odpově-
dělo 108. Čím je soutěž zaujala? 
„Byla to výborná příležitost, jak 
si oživit informace a prověřit 
své znalosti. Pravidla posky-
tování první pomoci se časem 
mění, nad některými otázkami 
jsme hodně diskutovali i v ro-
dině,“ shodly se výherkyně, 
které ocenily také nápaditou 

interaktivní formu soutěže. Vy-
losované vítězkyně dopravně 
znalostní soutěže Aktivu BESIP 
převzaly ve středu 14. květ-
na hodnotné ceny a gratulace 
z rukou náměstka primátora 
Tomáše Suchardy. Všech pět 
vylosovaných žije v městském 
obvodu Ostrava-Jih.
Na slavnostní předání byli po-
zváni a ceny poskytnuté od-
borem dopravy získali: Pavla 
Pokorná, Ostrava-Výškovice - 
notebook HP ProBook 450; Ivo 
Krmášek ml., Ostrava-Zábřeh 
- tablet iPad 16 GB; Ondřej Za-
tloukal, Ostrava-Dubina - GPS 
navigace Holux Funtrek 132; 

Umět poskytnout první pomoc při dopravní nehodě je důležité. 
Určitě by to zvládly Pavla Pokorná, Petra Adámková a Alena Žáko-
vá z Ostravy. 

Zleva Pavla Pokorná, náměstek primátora Tomáš Sucharda, 
Alena Žáková a Petra Adámková.  Foto: Bohuslav Krzyžanek

Petra Adámková, Ostrava-Hra-
bůvka - mobilní telefon LG L70; 
Alena Žáková, Ostrava-Hra-

bůvka - MP3 přehrávač Energy 
Sistem 2508 Urban.

Zdroj: www.ostrava.cz

Krátce
 Zastupitelé odvolali radní
Zastupitelstvo městského 
obvodu Ostrava-Jih na svém 
dubnovém zasedání odvo-
lalo z funkce radní dvaapa-
desátiletou Evu Petraško-
vou (ČSSD). Ze třiačtyřiceti 
přítomných zastupitelů si 
hlasovací lístek vyzvedlo 
osmatřicet, v tajné volbě bylo 
pro její odvolání třiadvacet 
zastupitelů, proti devět, čtyři 
hlasy byly neplatné a dva líst-
ky nebyly vhozeny. V násled-
né volbě nového člena Rady 
městského obvodu Ostrava-
-Jih uspěla čtyřiadvacetiletá 
Ing. Aneta Serafi nová (ČSSD).

 ADRA hledá dobrovolníky
Dobrovolnické centrum 
ADRA Ostrava hledá dob-
rovolníky k dětem do Vítko-
vické nemocnice a osobám 
se zdravotním postižením do 
centra Čtyřlístek. Více infor-
mací na www.adraostrava.cz 
nebo na tel. čísle 605 784 584.

 Avízo bazar na Černé louce
Na výstavišti Černá lou-
ka v pavilonu A se v neděli 

1. června od 8 do 12 hodin 
uskuteční největší bazar dět-
ského zboží na severní Mora-
vě. Návštěvníci budou moci 
nakoupit nebo prodat dětské 
a kojenecké zboží, sportovní 
vybavení, kočárky, sedačky, 
židličky, vaničky, hračky, 
knížky a další zboží. Pro děti, 
které mají vstup zdarma, je 
hned od půl deváté připrave-
no vystoupení klauna Hopsa-
lína. Více informací na www.
avizobazar.cz.

 Poplatek za odpad do konce 
června
Letos poprvé Magistrát měs-
ta Ostravy nezasílá k úhradě 
poplatku za odpad poštovní 
poukázky. Ten musí obyvate-
lé města uhradit do 30. června 
2014 ve výši 498 korun na oso-
bu. Lze tak učinit hned něko-
lika způsoby: prostřednictvím 
SIPO, bankovním převodem, 
složenkou nebo v pokladně 
Magistrátu města Ostravy. 
Více informací na www.ost-
rava.cz/cs/o-meste/aktualne/
poplatek-za-odpad-do-konce-
-cervna.

V pátek 16. května se v hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů 
Zábřeh uskutečnil tradiční Den otevřených dveří. Kvůli velmi nepří-
znivému počasí se tentokrát nekonaly ukázky na venkovním cvičiš-
ti, takže účastníci museli vzít zavděk program uvnitř zbrojnice. Na 
snímku žáci ZŠ Chrjukinova společně se starostou Karlem Sibinským 
sledují instruktáž, jak poskytnout první pomoc. 

Foto: Michael Kutt y
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INZERCE

Přídomek město sportu je k Os-
travě automaticky přiřazován 
už celá desetiletí. Město má bo-
hatou sportovní tradici, mno-
hokrát se výborně osvědčilo 
jako hostitel špičkových spor-
tovních akcí na úrovni evrop-
ských a světových šampionátů. 
„V souvislosti s titulem Ev-
ropské město sportu jsme se 
rozhodli zmapovat činnost os-
travských sportovních oddílů, 
připomenout jejich úspěchy 
i úspěchy jednotlivců, kteří 
naše město reprezentovali či 
ještě stále reprezentují. Výsled-
kem je unikátní sbírka, která 
čítá bezmála čtyři stovky ex-
ponátů, a výstava pod názvem 
Branky, body, Ostrava!!!, která 
může být pro všechny i malou 
encyklopedií,“ řekl náměstek 
primátora Martin Štěpánek.
Těm, kteří o sportu vědí více, 
připomene nejzářivější oka-
mžiky a osobnosti s nimi spo-
jené těm, kteří o sportu vědí 
málo nebo nic, ukáže, jak širo-
kou sportovní nabídku Ostra-
va měla i má a jak sport přispěl 
k jejímu dobrému jménu.
Vzhledem k omezeným pro-
storám muzea však výstava ne-
dokáže a ani nemá ambici uká-
zat na jednom místě úplně vše 
ani informovat o všem, co se ve 
městě ve sportu událo. Určitě 
však pokládá dobrý základ pro 
další ambicióznější projekty na 
tomto poli.
Poprvé v historii představí vý-
stava na jednom místě všechny 
sporty, kterým lidé v Ostravě 
věnují svůj volný čas a mnozí 
celý život. Poprvé se veřejně 
prezentuje unikátní soubor 
trofejí, medailí a plaket získa-
ných slavnými sportovci, kteří 
v ostravských barvách závodili 
a uspěli na olympijských hrách, 
světových a evropských šam-
pionátech a dalších prestižních 
kláních. Poprvé tak budou na 
jednom místě medaile hokejis-

tů z OH v Naganu, fotbalových 
reprezentantů z OH v Moskvě 
či trofeje atletických legend 
Jana Železného a Heleny Fi-
bingerové, unikátní střelecké 
trofeje Martina Tenka, Davisův 
pohár a mnoho dalšího.
Návštěvníci mohou zhlédnout 
i škálu sportovního náčiní, 
vybavení a oděvů od kon-
ce 19. století po současnost. 
Šaty, v nichž se na tenisových 
dvorcích hrálo v roce 1889, luk 
legendární Heleny Šáchové 
vedle toho, kterým střílela pa-
ralympička Markéta Sidková 
na OH v Londýně v roce 2012. 
A také tretry neporazitelného 
Usaina Bolta, který v Ostravě 
už téměř „zdomácněl“.
To je jen střípek z toho, co ná-
vštěvník Ostravského muzea 
až do konce června na výstavě 
Branky, body, Ostrava!!! najde. 
Výstava přináší „jen“ ochut-
návku, protože ostravská spor-
tovní historie i současnost je 
nesmírně bohatá a je nutné při-
znat, že její precizní zmapování 
je prací, která může trvat roky. 
Mnoho materiálu se ztratilo, 
mnoho důležitých faktů ode-
šlo s jejich pamětníky, protože 
nebyly zaznamenány, mnohé 
jsou ještě skryty v archivech 
a jejich zpracování je běh na 
velmi dlouhou trať.
Tým autorů výstavy - a lze říci, 
že jich byly desítky z mnoha 
klubů, oddílů, organizací, z řad 
novinářů, muzejníků, archivá-
řů, jimž patří dík - si v roce, kdy 
je Ostrava Evropským městem 
sportu, dal za cíl připravit zá-
klad pro tuto dlouhodobou prá-
ci. „Dalším krokem bude kniha, 
která dovolí věnovat kaž dému 
ze sportů větší prostor a čtenáři 
poskytne více údajů. Budeme 
rádi, když se kolektiv autorů 
a spolupracovníků rozšíří třeba 
o návštěvníky výstavy,“ dodal 
náměstek Štěpánek. 
 Zdroj: www.ostrava.cz

Výstava Branky, body, Ostrava!!!
Ostrava se už téměř půl roku chlubí titulem Evropské město spor-
tu 2014.

!!! AKČNÍ CENY !!!
PARKOVNÉHO V PARKOVACÍCH GARÁŽÍCH 
AKCE OD 1. 6. 2014 DO 31. 8. 2014

GARÁŽE DUBINA, Horní 284/65, Ostrava
Tel.: 596 626 256, Mob.: 602 183 267

Platnost  Běžná cena Sleva Cena po slevě

1 měsíc   860,- Kč -10% 770,- Kč

1 rok 9.430,- Kč -20% 7.540,- Kč

Ceny se týkají nevyhrazených stání a jsou uvedeny včetně DPH.
Možnost vyhrazeného stání za příplatek.

S
C

-3
40

70
0/

1
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace 
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, 
Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712,  www.kzoj.cz

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1., 8., 15., 22., 29. 6. v  17.00 h TANEČNÍ VE-
ČERY, živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, předpro-
dej KD K-TRIO.
5. 6. v 17.30 h BARVY A NAŠE PODVĚ-
DOMÍ, víte o tom, že barvy mohou ovlivnit 
naše pocity, náladu i zdraví? Jaké barvy nám 
dělají dobře? To se dozvíte na posezení u čaje 
se spisovatelkou Janou Hochmannovou. Hos-
tem pořadu bude vizážistka Anna Kührová.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
5. 6. v 19 h SHIRLEY VALENTINE – bravurní 
herecký koncert Simony Stašové. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS.
18. 6. v 18 h NABARVIT, OSTŘÍHAT, ZA-
VRAŽDIT…? Představte si, že si jdete upra-
vit vlasy do kadeřnictví a místo toho, aby vás 
ostříhali, vám zahrají divadlo. Nebo naopak, 
vyrazíte za kulturou do divadla a najednou 
se ocitnete uprostřed kadeřnického salonu 
„U Fannyho „. Hraje divadlo U Lípy. Předpro-
dej KD K-TRIO
20. 6. v 16 h – PROMENÁDNÍ KONCERT 
v rámci Slavností obvodu Ostrava-Jih, k po-
slechu hraje dechová hudba KOBEŘANKA. 
Vstup zdarma.
21. 6. v 9.00–13.00 h REIKI II . STUPEŇ, 
jemná metoda přirozeného léčení vhodná pro 
každého zájemce. Umožní člověku pracovat 
na sobě, zlepšit své zdraví, vztahy a rozvinout 
vlastní potenciál. Pokračovací kurz vede tera-
peutka a mistr Reiki Zuzana Galusková. Nutná 
rezervace. Předprodej a informace KD K-TRIO.
28. 7. – 1. 8. od 9.00 do 13.00 h, LÉTO PRO SE-
NIORY, sportovně relaxační týden pro zpří-
jemnění letních dnů v pohodovém prostředí 
Komorního klubu. Každý den nový program, 
relaxační a rehabilitační techniky pro podporu 
zdraví, SM systém, refl exní terapie, léčení s an-
děly, použití ušních a čakrových svíček, en-
kaustika. Procházka s výukou nordic wal-
kingu. Nutná rezervace. Předprodej, informace 
a přihlášky KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
TROCHU JINÝ SVĚT 2. – výstava fotografi í – 
Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Po-
rubě, obor fotograf
DOLOMITY – výstava fotografi í Kamila Übe-
lauera – restaurace K-TRIO 
 DĚTEM
2. 6. v 17.00 h, A TOHLE UŽ UMÍME, děti 
z tanečních a hudebních kurzů pořádaných 
Kulturním zařízením Ostrava-Jih zvou rodiče, 
kamarády i veřejnost na své závěrečné vystou-
pení. Předprodej a informace KD K-TRIO.
16. 6. v 17.00 h, ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 

SHOW, těšit se můžete na začínající, mírně po-
kročilé i velmi pokročilé tanečníky v dětských, 
juniorských i hlavních věkových kategoriích, 
které trénují pod vedením Moniky Krupové.
Předprodej a informace KD K-TRIO.                                                                    
16. června od 15.00 hodin zahájen ZÁPIS DO 
KURZŮ s bohatou nabídkou pohybových 
a vzdělávacích kurzů. Neváhejte a zavčas si 
vyberte kurz vhodný pro vás, nebo vaše dítě.  
Pro děti - Pohybová výchova pro předško-
láky, Výuka hry na kytaru, saxofon, key board, 
akordeon, Výtvarný kroužek,  Břišní tance, Hip 
Hop, Disco dance, Taneční klub MINI.

 PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA PRO DĚTI 
14.–18. 7. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - tá-
bor je vhodný pro děti od 6 do 13 let. Na ka-
ž dý den je pro děti připraven pestrý program, 
který má rekreační charakter. Sportovní akti-
vity, vycházky do okolí Ostravy, tvůrčí dílna, 
celodenní výlet, plavání aj. Pedagogický dozor 
je zajištěn v době od 7 do 16 hodin. Cena za-
hrnuje veškeré náklady na dopravu, vstupné, 
pobyt, odměny, dozor, pitný režim v budově 
a připojištění dětí. Předprodej KD K-TRIO, tel.: 
596 739 107, www.kzoj.cz
21.–25. 7. od 8.00 do 16.00 h, LETNÍ TANEČNÍ 
SOUSTŘEDĚNÍ, týden plný tance, hudby, 
soutěží, batt ly a taneční video projekce pod ve-
dením Moniky Krupové je určen dětem od 7 do 
15 let se zájmem o taneční styly Disco dance 
a street dance. Předprodej, informace a při-
hlášky KD K-TRIO.
11.–15. 8. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR -  tá-
bor je vhodný pro děti od 6 do 13 let. Na ka-
ž dý den je pro děti připraven pestrý program, 
který má rekreační charakter. Sportovní akti-
vity, vycházky do okolí Ostravy, tvůrčí dílna, 
celodenní výlet, plavání aj. Pedagogický dozor 
je zajištěn v době od 7 do 16 hodin. Cena za-
hrnuje veškeré náklady na dopravu, vstupné, 
pobyt, odměny, dozor, pitný režim v budově 
a připojištění dětí. Předprodej KD K-TRIO, tel. 
596 739 107, www.kzoj.cz.
 KURZY
16. června od 15.00 hodin zahájen ZÁPIS DO 
KURZŮ pro dospělé
Kalanetika, P-Class, Pilates s Bosu, Cvičení-
-prevence bolesti zad - SM systém, Cvičení pro 
seniory, Jóga, Fitness jóga, Linie, Body form, 
Body styling, Taneční pro manželské páry 
a partnerské dvojice, Irské tance, Břišní tance, 
Latina dance, Zumba.
Astrologie, Astrologie a tarot, Refl exní terapie 
pro každého, Cesty k uzdravení, Úprava digi-
tální fotografi e, Výuka anglického jazyka. 
Podrobný seznam kurzů najdete i na www.
kzoj.cz. Předprodej a informace KD K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB

Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
6. 6. v 19 h CAFÉ INDUSTRIAL - emocemi na-
bitý koncert s interakcí s publikem, při kterých 
vznikají a zároveň zanikají nové písně. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS v den akce na místě od 
18.30 hodin.
20. 6. v 18 h FILMOVÉ MELODIE A ŠANSON 
program v rámci Slavností obvodu Ostrava-Jih 
Program: J. Kainar, J. Malásek, A. Piazzolla, 
Y. Tiersen, R. Blahník, J. Šlitr, účinkují Soňa 
Jungová – zpěv, Iveta Monsportová – akor-

deon, Regina Bednaříková – klavír. Předprodej 
KD K-TRIO v den akce na místě od 17.30 hodin.

KINO LUNA 

Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
AKTUÁLNÍ  INFORMACE O PROGRAMU 
KINA  www.kzoj.cz 
ZMĚNA  PROGRAMU VYHRAZENA.
Od čtvrtka 29. 5. do neděle 1. 6. v 18.00 hod.: 
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE (Justin Bieber´s 
Believe, USA 2014). Hudební dokument, české 
titulky, ml. přístupný, 92 minut. Jednotné 
vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 29. 5. do neděle 1. 6. ve 20.00 hod.: 
SOUSEDI (Neighbors, USA 2014). Kome-
die, české titulky, od 12 let, 96 minut. Jednotné 
vstupné 120 Kč.
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. v 16.00 hod.: 
KHUMBA 3D (Khumba, Jižní Afrika 2013). 
Animovaný/dobrodružný/rodinný, 3D formát, 
české znění, ml. přístupný, 85 minut. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.
Neděle 1. 6. ve 14.00 hod.: KHUMBA 2D 
(Khumba, Jižní Afrika 2013). Animovaný/dob-
rodružný/rodinný, bez 3D brýlí, české znění, ml. 
přístupný, 85 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
Pondělí 2. 6. v 17.30 hod.: 10 PRAVIDEL JAK 
SBALIT HOLKU (ČR 2014). Komedie režiséra 
Karla Hanáka, ml. přístupný, 100 minut. Jed-
notné vstupné 60 Kč.
Pondělí 2. 6. v 19.30 hod.: STOLETÝ STAŘÍK, 
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL (Švéd-
sko 2013). Dobrodružná komedie podle stejno-
jmenného bestselleru, české titulky, od 12 let, 
114 minut. Jednotné vstupné 60 Kč.
Od úterý 3. 6. do středy 4. 6. v 17.00 hod.: RIO 
2 – 3D (Rio 2, USA 2014). Animovaná kome-
die, 3D formát, české znění, 101 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 100 Kč.
Úterý 3. 6. v 19.30 hod.: HANY (ČR 2014). Dnes 
v noci je vše dovoleno. Komedie/drama, ml. ne-
přístupný, 90 minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 4. 6. v 19.30 hod.: WALESA: ČLOVĚK 
NADĚJE (Walesa. Czlowiek z nadziei, Polsko 
2013). Příběh muže, který i nám vrátil svobodu. 
České titulky, ml. přístupný, 127 minut. Vstupné 
90 Kč.
Od čtvrtka 5. 6. do neděle 8. 6. v 17.45 hod.: ZA-
KÁZANÉ UVOLNĚNÍ  (ČR 2014). Komedie 
Jana Hřebejka o únosu nevěsty, který se dost ne-
povedl. Od 12 let, 102 minut. Jednotné vstupné 
110 Kč.
Od čtvrtka 5. 6. do neděle 8. 6. ve 20.00 hod.: 
NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D (Edge of Tomorrow, 
USA 2014). Akční/sci-fi , 3D formát, české titulky, 
od 12 let, 113 minut. Vstupné 130 Kč.
Od pátku 6. 6. do neděle 8. 6. v 15.30 hod.: RIO 
2 – 2D (Rio 2, USA 2014). Animovaná komedie, 
české znění, 101 minut. Vstupné 90 Kč.
Pondělí 9. 6. v 17.30 hod.: POJEDEME K MOŘI 
(ČR 2014). Rodinný fi lm, režie Jiří Mádl, ml. pří-
stupný, 90 minut. Jednotné vstupné 60 Kč. 
Od pondělí 9. 6. do čtvrtka 12. 6. ve 20.00 hod.: 
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (ČR 2014). Komedie  
Jana Hřebejka, od 12 let, 102 minut. Jednotné 
vstupné 110 Kč.
Středa 11. 6. v 18.00 hod.: DETEKTIV DOWN 
(Detektiv Downs, Norsko/ČR/Dánsko 2013). 
Komedie, české titulky, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 80 Kč. 
Od pátku 13. 6. do neděle 15. 6. v 15.30 hod.: 
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 2D 
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(Malefi cent, USA 2014). Rodiné fantasy, české 
znění, ml. přístupný, 97 minut. Základní 
vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
Od pátku 13. 6. do neděle 15. 6. v 17.30 hod.: 
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D 
(Malefi cent, USA 2014). Rodinné fantasy, 3D 
formát, české znění, ml. přístupný, 97 minut. 
Základní vstupné 155 Kč, děti 135 Kč.
Od pátku 13. 6. do pondělí 16. 6. v 19.30 hod.: 
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ (Grace of Mo-
naco, USA 2014). Životopisný/drama, české ti-
tulky, ml. přístupný 103 minut. Vstupné 110 Kč.
Pondělí 16. 6. v 17.00 hod.: BABOVŘESKY 2 
(ČR 2014). Divácky úspěšná komedie Zdeňka 
Trošky. Ml. přístupný, 110 minut. Jednotné 
vstupné  60 Kč.
Úterý 17. 6. v 19.30 hod.: ŠPINAVÝ TRIK 
(American Hustle, USA 2014). Drama/krimi-
nální, české titulky, ml. nepřístupný, 138 mi-
nut. Vstupné 80 Kč.
Středa 18. 6. v 18:00 hod.: RANHOJIČ (The 
Physician, USA 2014). Dobrodružný, histo-
rický velkofi lm, české titulky, od 12 let, 150 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 19. 6. do neděle 22. 6. v 15.30 hod. 
(mimo 20. 6.): JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – 2D 
(How to Train Your Dragon 2, USA 2014). Dob-
rodružný  animovaný fi lm pro celou rodinu 
v českém znění. 105 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.                
Od čtvrtka 19. 6. do neděle 22. 6. v 17.30 hod. 
(mimo 20. 6.): JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – 
3D (How to Train Your Dragon 2, USA 2014). 
Animovaná komedie, 3D formát, české znění, 
105 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
Od čtvrtka 19. 6. do pondělí 23. 6. v 19.30 hod. 
(mimo 20. 6.): VŠIVÁCI (ČR 2013). Drama/ko-
medie s hvězdným hereckým obsazením, od 
12 let, 98 minut. Vstupné 110 Kč. 

PÁTEK 20. 6. SLAVNOSTI OBVODU OSTRAVA-JIH
v 15.30 hodin: LEGO PŘÍBĚH 2D (Lego: The 
Movie, USA 2014). 
Animovaná komedie, bez 3D brýlí, české znění, 
94 minut. Vstupné 30 Kč.
v 17.15 hodin: KRÁSKA A ZVÍŘE (Beauty and 
the Beast, Francie 2014). 
Fantasy/rodinný, české znění, ml. přístupný, 
112 minut.  Vstupné 30 Kč.
v 19.30 hodin: BONY A KLID 2 (ČR 2014). 
Volné pokračování kultovní „vekslácké ba-
lady“. Od 12 let, 90 minut. Vstupné 30 Kč.
ve 21:30 hodin: NOČNÍ KINO - GRAVITACE 
3D (Gravity, USA 2013).
Sci-fi / akční, formát 3D, ml. přístupný, 92 mi-
nut. Vstupné 30 Kč.

Pondělí 23. 6. v 17.30 hod.: JEDNA ZA 
VŠECHNY (The Other Woman, USA 2014). 
Komedie, české titulky, od 12 let, 109 minut. 
Jednotné vstupné 60 Kč.
Od úterý 24. 6. do středy 25. 6. v 17.00 hod.  
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – 3D (How to Train 
Your Dragon 2, USA 2014). Dobrodružný ani-
movaný fi lm pro celou rodinu v českém znění, 
105 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
Od úterý 24. 6. do středy 25. 6. v 19.30 hod.: 
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY (Fault in our Stars, 
USA 2014). Nejvtipnější smutná lovestory po-
dle světového knižního bestselleru. České ti-
tulky, od 12 let, 125 minut. Vstupné 120 Kč.
Od čtvrtka 26. 6. do pondělí 30. 6. v 15.30 hod.: 
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – 2D (How to Train 
Your Dragon 2, USA 2014). Dobrodružný ani-

movaný fi m pro celou rodinu v českém znění. 
105 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
Od čtvrtka 26. 6. do neděle 29. 6. v 17.30 hod.: 
TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D (Transfor-
mers: Age of Extinction, USA 2014). Nehrozí 
nám válka, hrozí nám zánik. Akční/sci-fi , 3D 
formát, české znění, 140 min. Vstupné 150 Kč, 
rodinná sleva 130 Kč.
Od čtvrtka 26. 6. do neděle 29. 6. ve 20.00 hod.: 
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU 
(A Million Ways to Die in the West, USA 2014). 
Komedie, české titulky, ml. nepřístupný, 
116 minut. Jednotné vstupné 120 Kč.
Pondělí 30. 6. v 17.30 hod.: LÁSKA, SOU-
DRUHU (August Fools, ČR/Finsko 2014). Ko-
medie, české titulky, od 12 let, 105 minut. Jed-
notné vstupné 60 Kč.
Pondělí 30. 6. v 19.30 hod.: GRANDHOTEL 
BUDAPEŠŤ (The Grand Budapest Hotel, VB/
Německo 2014). Komedie, české titulky, od 
12 let, 100 minut. Jednotné vstupné 60 Kč.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz/www.facebook.com/dkakord
3. 6. / 15:00  SENIOR KLUB 
Country speciál s kapelou Albatros
V letní zahradě DK Akord. Vstup zdarma.

5. 6./19:00 
SCREAMERS: ŠEST STATEČNÝCH
Nová show travesti skupiny Screamers: Skan-
dální a burleskní program nejenom z prostředí 
westernového saloonu v podání „divokých“ 
koček divokého a nespoutaného západu. Do-
voleno je téměř vše, až na techtle mechtle 
s umělkyněmi :-) Vstupné 320, 250 a 200 Kč.

6. 6./19:00  Pam Valentine:
LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
Divadlo Devítka
Mladí manželé netuší, že dům, do kterého se 
nastěhovali, je stále „obýván“ tragicky zesnu-
lými původními majitely. Romantická duchař-
ská komedie ostravských ochotníků. 
Vstupné 90 Kč.

7. 6./10:00
ŽIVÝ ŽIVOT - sdružený přednáškový den
4 přednášky – 4 zajímaví lidé: Vít Swaczyna - 
léčitel, masér, Vladimír Chobola – tantra, Pe-
ter Fridrich - Feng-Šuej, Vladimíra Šubertová 
– RAW strava + zdravý oběd v ceně. 
Vstupné 550 Kč

16. 6./19:00  
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: 
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA 
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Divadlo v Dlouhé
Komediálně laděná divadelní pocta velkému 
dramatikovi. Tři herci sehrají v jednom večeru 
celé dílo velkého divadelního barda, všech jeho 
37 her a 154 sonetů. Autorovu genialitu ilustrují 
pomocí současných kulturních fenoménů…
Režie: Jan Borna a kolektiv
Hrají: Miroslav TÁBORSKÝ, Jan VONDRÁ-
ČEK a Martin MATEJKA
Vstupné 450, 420, 380 a 200 Kč
20. 6./9:00
SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVU

Dynamické ukázky a prezentace bezpečnost-
ních a záchranných složek (policie, hasiči, zá-
chranáři). Aktivity a soutěže pro děti, mlá-
dež i dospělé. Novinky v programu! Horská 
služba, vězeňská služba, celní správa a další.
Moderuje Roman Svoboda (z TV pořadu Na 
stopě). Vstup zdarma.

20. 6./14:00
SLAVNOSTI OBVODU OSTRAVA-JIH
Hudba, zábava, jarmark.
Program: 
Dětské sborové studio Ostrava-Jih
kapela HEC - písničky pro děti i dospělé
a další. Moderuje Roman Svoboda (z TV po-
řadu Na stopě). Vstup zdarma.

 VÝSTAVA
VŠECHNY DĚTI MALUJÍ
Výtvarné práce dětí s hendikepem, ve spolu-
práci se sdružením Dobrá šance
www.os-dobrasance.eu
Výstava trvá do konce srpna.

FOTO FEST
Další ročník soutěže amatérských fotografů na 
téma NEBEZPEČNÁ OSTRAVA – Jak ji vidím 
já. Více na www.fotofest.eu.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
www.svczabreh.cz
3. 6. Bavíme celou rodinu – přehlídka činnosti 
dětí v zájmových kroužcích pro rodiče, DK 
Akord, info: p. Nováček
20. 6. Slavnosti obvodu Ostrava-Jih – Rytířské 
slavnosti, vstup zdarma, sportovně rekreační 
areál, info: p. Volek

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel.:  596 7 68 565
19. 6. Podchodem vchod – akce pro veřejnost, 
info: p. Kornasová

Pobočka Zálom, V Zálomu 1, tel.: 724 034 750
18. 6. Děti dětem – netradiční den dětí. Akce 
pro veřejnost. Výuka cirkusových dovedností 
pro malé i velké v bývalé základní škole. Vy-
stoupení dětí z kroužku UMÍK. Akce ve spolu-
práci se společností Cirkus trochu jinak, info: 
p. Červená
17.–20. 6. Fotbal pro rozvoj – mezinárodní 
sportovně-vzdělávací projekt, info: p. Červená
Nabídka a přihlášky na pobytové i příměst-
ské letní tábory 2014, info: recepce a www.sv-
czabreh.cz.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice     
www.arena-vitkovice.cz
1. 6. ve 20 hod. LUCIE  2014.  ČEZ ARÉNA
2. 6. ve 20 hod. LUCIE  2014. ČEZ ARÉNA
12. 6. ve 14:00 hod. ČOKOLÁDOVÁ TRETRA.   
Městský stadion
16. 6. v 16:00 hod. HOD KLADIVEM.  
Městský stadion
17. 6. v 15:30 hod. ZLATÁ TRETRA OSTRAVA.  
Městský stadion     
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Krátce
 „Dakarská“ rallye v knihovně
Už podruhé zve výškovická 
pobočka Knihovny města Os-
travy všechny fanoušky tatro-
váckých aut na komentova-
nou videoprojekci z náročné 
rallye po Sahaře Africa Eco 
Race 2014. Letošní 6. ročník 
rallye byl pro TOM Racing 
Livescore Team v čele s pilo-
tem vozu TATRA 815 4x4 DA-
KAR Tomášem Tomečkem 
a navigátorem Vojtěchem 
Morávkem úspěšný, v celko-
vém pořadí si dojeli pro vítěz-
ství. Akce se koná ve čtvrtek 
5. června v 16.30 hodin, při-
staven bude i závodní vůz.

 Ostravský SPORTFEST – zábava 
pro celou rodinu
AHOL – Střední odborná 
škola a statutární město Os-

trava zvou na netradiční 
sportovní akci. První ročník 
ostravského SPORTFESTU se 
uskuteční v sobotu 31. květ-
na od 13 hodin v prostorách 
AHOL–SOŠ a školního hřiště 
na náměstí Jiřího z Poděbrad 
ve Vítkovicích. Na své si při-
jdou milovníci netradičních 
sportů (vodní fotbálek, ská-
kací boty, sumo, pétanque, 
slack line) i ti, kteří pečují 
o svou kondici (jóga, trampo-
líny, cvičení na míči) a vyzná-
vají zdravý životní styl. Boha-
tý program je připraven pro 
děti každého věku i pro vy-
znavače zdravé stravy. S se-
bou je nutné vzít jen sportov-
ní oděv a obuv. Více na www.
ahol.cz/home/sos/; přihlášky 
na Facebooku AHOL-Střední 
odborná škola.

V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavleče-
ním a šířením nebezpečné nákazy - vztekliny, proběhne hromad-
né očkování psů proti vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih.
Poplatek za naočkování psa je dotován obcí. Zvířata musejí být 
opatřena náhubkem a vodítkem. Očkovací průkaz s sebou. Očko-
vání se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy starší 
šesti měsíců. Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovate-
le povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze 
očkovací průkaz psa. Vystavení nového očkovacího průkazu bude 
za poplatek možné i na místě. Bližší informace podá odbor vý-
stavby a životního prostředí, referát životního prostředí, tel. čísla: 
599 430 224, 599 430 378, 599 430 207.

Hromadné očkování psů proti vzteklině pro majitele psů bydlící v obvodu Ostrava-Jih
DATUM a HODINA: MÍSTO OČKOVÁNÍ:
úterý 3. června 2014
  8 - 9.30 hodin
10 - 12 hodin               
13.30 - 15 hodin

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

čtvrtek 5. června 2014
8 - 12, 13 - 15 hodin

Veterinární klinika Vítkovice
(u nádraží ČD Ostrava-Vítkovice) 

pátek 6. června 2014
8 - 12, 13 - 15 hodin

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé 
MŠ, nyní Majetkové správy Ostrava-Jih) 

V sobotu 29. března uspořádalo občanské sdružení Samostatný kme-
nový a klubový svaz Dakota ve spolupráci s Ostravskými městský-
mi lesy a zelení už pátý ročník Sázení stromků v Bělském lese. Pro 
pětadvacet dobrovolníků měl revírník připraveno 180 vzrostlejších 
stromků, které měly být vysázeny v„dubovém háječku“. Po odvedené 
práci následoval razantní úklid studánky u Koliby, kterou „Dakoťáci“ 
získali pod svou patronaci a budou ji každý týden chodit kontrolovat 
a udržovat. Fotky ze sázení stromků jsou na www.dakotaci.cz.  (d) 
 Foto: S.K. a K.S. Dakota

Sázení stromků v Bělském lese

Jste Ostravané či Ostraváci, je 
vám 55+ a ledacos (si) pama-
tujete? Tak přesně vás oslovu-
jeme! Knihovna města Ostravy 
(KMO) přichází s projektem 
nazvaným Paměť Ostravy, kte-
rý má zadržet kouzlo mizející 
razovite Ostravy. Díky pamět-
níkům budou zachyceny ne-
jen významné dny, nýbrž také 
obyčejný, všední život na Ost-
ravsku. 
Budeme společně s vámi shro-
mažďovat a skenovat vaše his-
torické fotografi e, fotografovat 

stará místa v nové době a srov-
návat je. Naučíme se upravovat 
fotografi e a s využitím aplika-
cí je „rozhýbat“. Můžeme také 
natáčet vzpomínky nechodí-
cích pamětníků na diktafon 
a pak je přepisovat do audio 
formátu nebo je prostě zapsat 
slovně. V období od dubna do 
listopadu 2014 mohou účastníci 
společně s knihovnicemi a kni-
hovníky pracovat na zachycení 
vzpomínek, v prosinci proběh-
ne společné setkání s prezenta-
cí výsledku veřejnosti. 

Chceme tak nejen zvýšit PC 
gramotnost generace 55+, ale 
také vytvořit přátelské skupi-
ny pracující na společném díle. 
Byli bychom rádi, kdyby trvání 
obojího mělo delší charakter 
než jen několikaměsíční trvání 
projektu. Abychom usnadnili 
spolupráci občanů s knihov-
nou, určili jsme čtyři pracoviš-
tě, ve kterých se budou skupiny 
scházet a podílet se na společ-
ném díle: pobočka Ostrava-
-Poruba, Vietnamská 1541; Os-
trava-Výškovice, 29.  dubna 33; 

Ostrava-Michálkovice, Sládeč-
kova 90 a ústředí KMO u Sýko-
rova mostu (28. října 2). Zapo-
jit se můžete kdykoli od první 
schůzky v polovině dubna.  In-
formace získáte na kterémkoliv 
pracovišti KMO. Projekt za-
jišťuje Mgr. Jarmila Burešová, 
KMO, tel.: 599 522 222, email 
buresova@kmo.cz. Projekt Pa-
měť Ostravy může být usku-
tečňován díky fi nanční dotaci 
z rozpočtu statutárního měs-
ta Ostravy z oblasti kultury. 
 Knihovna města Ostravy

Projekt Paměť Ostravy je výzvou pro pamětníky
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Jak ale tento příběh začal? Snad každý má v dětství své 
sny o tom, co by chtěl dělat. Já jsem je měl také. Časem se 
rozplynuly, avšak jeden zůstal. Má vášeň pro automobily 
se proměnila v podnikání v tomto fascinujícím a ne zrov-
na jednoduchém oboru. 

Jako první jsem začal s prodejem japonské značky 
Mazda. V této značce jsem našel hodnoty, které vyzná-
vám v soukromí i v naší společnosti, jako jsou kvalita, 
spolehlivost, tradice, poctivost, individuální přístup ke 
každému zaměstnanci či zákazníkovi. Mnozí si možná 
ještě pamatují náš první autosalon na Prokešově náměs-
tí naproti Nové radnice. Vznikl v roce 1992 v prostorách 
policejní jídelny, kterou jsme sami zrekonstruovali. Pro-
stor dodnes slouží prakticky v nezměněné podobě dalším 

fi rmám. Servis jsme zřídili v Cihelní ulici. Postupem času 
se zvyšoval tlak na poskytované služby a bylo nutné spo-
jit autosalon a servis do jednoho objektu. V centru města 
to nebylo možné, proto jsme v roce 1996 vybudovali au-
tocentrum v Hrabové, kde sídlíme dodnes. 

Tak jako se vyvíjí člověk, vyvíjela se i společnost Auto-
laros Speed. Proto časem přibyl do naší rodiny další člen, 
automobilka Hyundai. Tato značka dodala naší fi rmě další 
vlastnosti, které jsou v životě důležité – dynamičnost, dra-
vost, ale i pokoru a úctu. A tak jako se splnil můj sen, je 
společnost Autolaros Speed připravena splnit i vaše sny. 
Velice si vážíme vaší důvěry a těšíme se na spolupráci.  

  Ing. Jiří Láša,
 jednatel Autolaros Speed 

Při prodeji nového vozu jsme vám 
schopni doporučit nejen vhodný typ 
a model automobilu, ale také zajistit 
nejvýhodnější nabídku leasingu nebo 
splátkového prodeje včetně vyřízení 
veškerých formalit, uzavření povinné-
ho ručení i havarijního pojištění a pře-
vod bonusů, vykoupení ojetého vozu 
na protiúčet a samozřejmě zajistíme 
také registraci nového automobilu. 

Náš servis automobilů je vybaven 

nejmodernější technologií. Současně 
jsme smluvním servisem většiny pojiš-
ťoven, což pozná zákazník především 
při zkráceném termínu oprav na mini-
málně možnou dobu. Jsme montážní 
a plnící středisko přestaveb automobi-
lů na plyn, zajišťujeme STK a měření 
emisí. Disponujeme vlastní autopůj-
čovnou a odtahovou službou. Všech-
ny tyto služby zajišťujeme vlastními 
silami a nevyužíváme dodavatele. Za 

naši práci ručíme, ohlídáme si kvalitu 
a také za ni neseme odpovědnost, aby 
byl náš zákazník vždy spokojený.

Rok 2011 byl pro Autolaros Speed 
mezníkem v prodeji fi remním zákazní-
kům. Od společnosti Hyundai nám byl 
udělen jako jednomu z mála partnerů 
Hyundai v České republice titul Hy-
undai Front Dealer. Stali jsme se Fleet 
Business Centrem – centrem pro kom-
plexní služby fl eetovým zákazníkům.   

První autosalon Autolaros Speed na rohu 
Prokešova náměstí a ulice 30. dubna.

 Autocentrum společnosti Autolaros Speed se nachází 
v Ostravě-Hrabové u Makra

Autolaros Speed s.r.o.
Krmelínská 9/748

720 00  Ostrava-Hrabová  

www.autolaros.cz

prodejní oddělení Hyundai tel. 597 089 290 
prodejní oddělení Mazda tel. 597 089 270 
spojovatelka tel. 597 089 280 
servis tel. 597 089 282
náhradní díly tel. 597 089 283
odtahová služba non-stop tel. 606 285 186

Společnost Autolaros Speed se zabývá prodejem 
a servisem vozů Hyundai a Mazda již 22 let. 

Za tuto dobu jsme se dostali do pozice největšího 
prodejce vozů Hyundai a Mazda na Moravě.

Jsme tady pro vás již 22 let 
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Na poslední dubnový den si coworkingové centrum Viva připravilo 
oslavu svých druhých narozenin. Zaměstnanci centra zvolili nekon-
venční formu propagace, aby vzbudili maximální zájem kolemjdou-
cích, u kterých sondovali, zda vědí o programech a akcích, které Viva 
pořádá. Připraven byl koncert, v prostoru před vstupem do centra 
teklo proudem pivo i káva z rodinné pražírny, grilovaly se klobásky 
a steaky.  Foto: Michael Kutt y

Na pěší zóně u kulturního stře-
diska K-TRIO v Hrabůvce se 
poslední dubnový den usku-
tečnilo tradiční stavění májky. 
Postarali se o to členové Sboru 
dobrovolných hasičů Zábřeh. 
K poslechu zahrála skupina 
WIND, nechyběly netradiční 
soutěže pro děti i dospělé nebo 
ukázka hasičské techniky. Na 
akci, která byla realizována za 
fi nanční podpory městského 
obvodu Ostrava-Jih, se přišli 
podívat i starosta obvodu Karel 
Sibinský s místostarostou Ra-
dimem Miklasem. 
 Foto: Ladislav Mácha

INZERCE

V sobotu 31. května se uskuteč-
ní 1. ročník ostravského AVON 
Pochodu. Pochod proti rako-
vině prsu startuje ve 13 hodin 
z Hlavní třídy v Porubě. Už 
o dvě hodiny dříve ale u kruho-
vého objezdu začne doprovod-
ný program a zábavné soutěže 
pro děti. 
Účastníci se mohou těšit na vy-
stoupení Moniky Absolonové, 
Markéty Konvičkové, Daniela 
Mrózka a také na bubenickou 
show Jumping Drums, ener-
gický tanec skupiny Trend, pro 
nejmenší je připraven klaun 
Hopsalín a další atrakce. 
Součástí programu budou roz-
hovory s předními lékařskými 
odborníky Moravskoslezského 

kraje a s odvážnými ženami 
z občanského sdružení Onko-
-Amazonky. Podporu celé akci 
poskytly statutární město Ost-
rava a městský obvod Poruba.
Vstupenkou na Avon Pochod 
v Ostravě, Praze i dalších měs-
tech České republiky je tričko 
proti rakovině prsu, které lze 
zakoupit za 399 korun u Avon 
Lady/Gentlemanů a na www.
zdravaprsa.cz. Autorkou dám-
ské tuniky je talentovaná stu-
dentka Vyšší odborné školy 
oděvního návrhářství v Pra-
ze 7 Lucie Bendlová. Výtěžek 
z prodeje trička jde na veřejnou 
sbírku. Na projekty boje proti 
zákeřné nemoci bylo vysbíráno 
více než 82 milionů korun.  (d)

Ostravský Avon Pochod 2014

Díky nadprůměrně teplé zimě 
s většinou dobrými rozpty-
lovými podmínkami bylo za 
celou zimní sezonu vyhlášeno 
pouze pět smogových situa-
cí, způsobených zvýšenými 
koncentracemi suspendova-
ných částic frakce PM10, kon-
krétně v aglomeraci Ostrava/
Karviná/Frýdek-Místek bez 
Třinecka s celkovou délkou 
156 hodin a v Zóně Morav-
skoslezsko (Moravskoslezský 

kraj bez aglomerace O/K/F-M 
a Třinecka) s celkovou délkou 
23 hodin. Oproti minulým se-
zonám nebyla vyhlášena žád-
ná regulace vybraných zdrojů. 
Nejdelší smogová situace na-
stala v březnu, trvala celkem 
63 hodin. V průměru se v ČR 
snížil počet dní s překročením 
průměrné denní koncentrace 
suspendovaných částic frakce 
PM10 50 μg m-3 o 6 % oproti 
sezoně 2012/2013.  (d)

Znečištění ovzduší v zimní 
sezoně 2013-2014

Pobočka Střediska volného 
času Ostrava-Zábřeh, která 
sídlí v budově bývalé ZŠ V 
Zálomu, připravila pro děti na 
dobu letních prázdnin pestrou 
nabídku příměstských táborů. 
Tradiční Sportcamp, kde se 
bude hrát fl orbal, fotbal, ale 
především si děti vyzkouší 
i nové netradiční sporty, vystří-
dá novinka. „Tou je tábor pro 
všechny šikovné kluky i holky 
Vlaky, vláčky, mašinky, který 
připravujeme ve spolupráci 
s naším kroužkem železniční 
dopravy,“ řekla Lenka Červe-
ná ze SVČ. V dalším týdnu děti 
zažijí dobrodružství výtvarné-
ho tábora Cesta kolem světa. 

„Vyrábět budeme indiánský 
lapač snů, děti naučíme čínský 
tanec draka a nebo se vydáme 
hledat faraónův poklad,“ nastí-
nila program Červená. Ti, kteří 
jsou připraveni prožít spoustu 
dobrodružství a cestou po-
znat místní kuchyni, se mohou 
přihlásit na příměstský tábor 
Všechny vůně světa, kde si děti 
vyzkouší připravit netradiční 
dobroty podle receptů z celého 
světa. 
Více informací o příměstských 
táborech na www.svczabreh.cz. 
Přihlášky jsou k dispozici na re-
cepci střediska V Zálomu 1 ka-
ždý pracovní den do 18 hodin.
  (d)

Příměstské tábory V Zálomu

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Nabízím:

>  osobní trenink přímo ve vašem 

domě či bytě

>  trénink s fi tness pomůckami

>  zdravotní trénink dětí, které maji 

špatné držení těla

>  nápravná cvičení pro lepší pohyb 

a zdraví 

a mnohé další služby. 

bbí íí

VÁŠ OSOBNÍ TRENÉR AŽ DO DOMU VÁŠ OSOBNÍ TRENÉR AŽ DO DOMU 

Podrobné informace jsou dostupné 
na mých webových stránkách
web: http://vojtechmeier.cz/

e-mail: info@vojtechmeier.cz

mobil: 728 510 268
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ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE

APROMED – Opavská 6116, Ostrava Poruba 
Ošetřujeme pouze objednané pacienty:

tel.: 732 119 057, 724 831 838, 775 138 348 
e-mail: ortopedieporuba@seznam.cz 

Stará Bělá, Blanická 1068, út 15.30-18.30 bez objednání

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

Čekací doba k TEP 6-12 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.

www.ortopedie-ostrava.cz
email: ortopedie.audax@gmail.com
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Nejrizikovější skupinou jsou 
novorozenci a děti do jednoho 
roku věku, které může černý 
kašel ohrozit na životě. Varov-
ná čísla proto přiměla Vítko-
vickou nemocnici, patřící do 
skupiny AGEL, otevřít novou 
ambulanci diagnostiky a léčby 
černého kašle. Jejím hlavním 
cílem je zvýšit záchyt černého 
kašle zejména v populaci Mo-
ravskoslezského kraje a zahájit 
včasnou léčbu. 
„Plošné očkování populace 
zavedené u nás v roce 1958 
odsunulo černý kašel do role 
přehlížené infekce. I přes stá-
vající vakcinační program je 
patrné, že černý kašel se v po-
pulaci nadále vyskytuje, a jeho 
výskyt dokonce roste,“ upozor-
nila lékařka dětského oddělení 
Vítkovické nemocnice MUDr. 
Nikola Šebestová (na snímku) 

s tím, že i lékaři Vítkovické ne-
mocnice se vloni setkali hned 
s několika dětmi s podezřením 
na onemocnění černým kaš-
lem. „Během dalších deseti let, 
než budou zavedeny účinnější 
vakcíny, se toto množství prav-
děpodobně zněkolikanásobí. 
Proto jsme se rozhodli otevřít 
novou ambulanci diagnostiky 
a léčby černého kašle,“ dodala. 
Zdrojem šíření infekce jsou 
nejčastěji adolescenti a dospělí 
s ne příliš charakteristickými 
až atypickými projevy déle tr-
vajícího kašle. 
„Cílem nové ambulance je zvý-
šit záchyt nemoci prostřednic-
tvím včasné diagnostiky, tak 
abychom mohli nemocného 
případně izolovat a zamezit 
dalšímu šíření mezi jedinci,“ 
naznačil plány primář dětského 
oddělení MUDr. Jan Boženský 

Vítkovická nemocnice otevřela novou ambulanci

s tím, že poznat nástup černé-
ho kašle nemusí být vždy jed-
noduché, zvláště pokud se ne-
projeví typickým kokrhavým 
kašlem, ale jen „obyčejným“, 
dlouhotrvajícím pokašláváním. 
„Řada dospělých ho pak může 
mylně u sebe nebo u svých dětí 
považovat za běžné nachlazení, 
a aniž by o tom věděli, stávají 
se přenašeči vysoce infekční 
nemoci,“ varoval Boženský. 

Podle něj v rámci nové ambu-
lance bude jeho pracoviště úzce 
spolupracovat se Zdravotním 
ústavem v Ostravě.
Nová ambulance je součástí 
pneumologického pracoviště 
dětského oddělení. Vyšetření 
se bude provádět na základě 
doporučení lékaře po předcho-
zí telefonické domluvě na čísle 
595 633 551.
  (d)

Přestože mnozí považují černý kašel za nemoc minulosti, rostou-
cí výskyt nakažených svědčí spíše o opaku. Jen vloni onemocně-
lo v České republice černým kašlem 1233 lidí. 

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Odpadová společnost OZO 
Ostrava vydává v rámci dlou-
hodobého šíření povědomí 
o správném nakládání s odpa-
dy novou aktualizovanou mapu 
ostravských sběrných dvorů. V 
mapách jsou přehledně uvede-
ny všechny potřebné informace 
o tom, kde který sběrný dvůr 
občané najdou a jaká je jejich 
nová platná provozní doba, 

jaký druh odpadu z domácnos-
ti v nich mohou občané bez-
platně odevzdat, ale třeba i to, 
co se následně s odevzdaným 
odpadem děje a k čemu je dále 
využit. Nechybí v ní ani infor-
mace o doplňkových službách 
jednotlivých sběrných dvorů.
Na podporu využívání ostrav-
ských sběrných dvorů a k bližší-
mu seznámení obyvatel s jejich 

službami společnost odstar-
tovala soutěž Pochoďáky. Jde 
o sérii čtyř nedělních turistic-
kých pochodů, které účastníky 
zavedou do zajímavých a pro 
mnohé neznámých lokalit Os-
travy. Soutěž o hodnotné ceny 
je určena jak pro jednotlivce, 
tak i pro rodiny s dětmi a kon-
čí 1. června. Podrobnější infor-
mace o Pochoďácích zájemci 

najdou na webových stránkách 
a Facebooku OZO Ostrava. 
Nové mapy sběrných dvorů bu-
dou k mání také 7. června na dni 
otevřených dveří OZO Ostrava, 
kde kromě dalšího programu 
vyvrcholí i soutěž Pochoďáky 
předáním hodnotných cen těm, 
kdo uspěli v jednotlivých po-
chodech, i celkovým vítězům.
  (d)

Vyšla nová mapa ostravských sběrných dvorů

Krátce
 Zajímavé akce v Mrňousku
Mrňouskova mateřská školka 
na Edisonově ul. v Hrabůvce 
pořádá akce pro děti nejen 
ze školky a jesliček Mrňou-
sek. Vždy v úterý se konají 
pohybové aktivity a hry pod 
vedením zkušené lektorky 
Cvičíme spolu. Každou stře-
du je na programu kroužek 
Tvoření s angličtinou, jedná se 
o tvořivé dílny pro děti a pro 
rodiče spojené s angličtinou. 

Od 7. července do 22. srpna 
budou probíhat Prázdninové 
kempy pro malé zvídavé mr-
ňousky, pro které bude při-
praven pestrý týden plný zá-
bavy. Přípravu akcí podpořil 
a na jejich realizaci fi nančně 
přispěl městský obvod Ostra-
va-Jih. Zájemci o kroužky se 
mohou hlásit na info@mrnou-
sekostrava.cz. Bližší informa-
ce na webu www.mrnousek -
-ostrava.cz.
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
2. 6.
F. Formana 31, 18
M. Fialy 2
V. Jiřikovského 30, 56
J. Maluchy 49, 81
J. Matuška 30
J. Škody 4
V. Košaře 4, 25
A. Gavlase 20

3. 6.
Tlapákova 2, 23
J. Kotase 17
A. Kučery 15
Fr. Hajdy 10, 26
Krestova 16, 42
Mjr. Nováka 10, 37
Veverkova 3
Oráčova 1

4. 6.
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

5. 6.
J. Herolda 2

Mitušova 7,73
Krakovská 21
U Lesa 21
Plzeňská 3,13
Horní 12, 48, 56, 86
Holasova 4

9. 6.
Plavecká 2
U Prodejny 17
Klegova 74
Provaznická 9, 49, 72, 
79
Horní 37
Dvouletky 44
Jubilejní 16, 56,93

10. 6.
U Haldy 12
Odborářská 26
Hasičská 26
Zlepšovatelů 14, 48
Edisonova 15, 69
Moravská 108
Letecká 1
Závodní 34
Chalupníkova 62
Bastlova 13

11. 6.
Pospolitá 19
Starobělská 13
Dolní 37,16,74

Závoří 21
Hulvácká 17
Dolní 82, 97
Nová 20
V Poli 16
Tarnavova 7

12. 6.
Horymírova 6, 18, 118
Zimmlerova 27, 49, 50
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 16
Tylova 11, 35

16. 6.
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

17. 6.
Bolotova 23
Gončarovova 11

Baranovova 6
Prošinova 1
Sarajevova 1
Strelkovova 1
Gurťjevova 27
Čujkovova 48, 36, 29
Výškovická 51
Gorochovova 2

18. 6.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 10
Výškovická 101
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 14, 21
Svazácká 32, 48
P. Lumumby 26, 54, 80

19. 6.
Svornosti 11, 23, 41
Husarova 14
Staňkova 22, 6
29. dubna 3, 21
Jičínská 5, 25
Srbská 17
Výškovická 184

23. 6.
Výškovická 129, 153, 
159
Lužická 3
Lumírova 66, 44, 24
Výškovická 178

Proskovická 27, 41, 63
Drůbeží 2

24. 6.
K Odře 2, 13
Výškovická 136, 160
Břustkova 12
Šeříkova 5,25
Na Výspě 7
Venclíkova 43
Kubalova 57
Petruškova 16, 20

25. 6.
Volgogradská 118, 137, 
50, 87, 33, 22
Výškovická 106, 96, 72
Řadová 30,70
Kotlářova 36

26. 6.
Svornosti 10
Horymírova 10
Výškovická 64, 172
Horní 11
J. Herolda 2
B. Četyny 6
Zd. Bára 2
A. Poledníka 2
J. Matuška 9
Dr. Martínka 1
U Haldy 58

2. 6. Florbal – Boosters s. r. o.
  8-16 hod. - Big Shock! Středoškolský florbalový turnaj 

smíšených týmů

7. 6. Zápas ve volném stylu – TJ Sokol Vítkovice
  7-20 hod. - 13. ročník Memoriálu J. Klepca v zápase ve 

volném stylu 

13.-14. 6. Florbal – FBC Ostrava 
  13. 6. – 12-22 hod. - mezinárodní turnaj Republic Cup 

2014
  14. 6. – 7-22 hod. - mezinárodní turnaj Republic Cup 

2014

20. 6. Basketbal – SBŠ Ostrava
  8-15 hod. - turnaj pro žáky základních škol z obvodu  

Ostrava-Jih 
  
21. 6. Basketbal – SBŠ Ostrava
  7-16 hod. - turnaj pro registrované hráče a hráčky z růz-

ných oddílů

25. 6. Sportovní dopoledne – ZŠ logopedická
 8.30-11.30 hod. - sportovní dopoledne

28. 6. - 6. 7. Basketbal – BK Ostrava
 7-22 hod. - ME v basketbalu veteránů

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc červen

Krátce
 Nábor házenkářek
Oddíl házené TJ Sokol Hra-
bůvka hledá dívky do pří-
pravky a dalších družstev. 
Přihlásit se mohou každé 
úterý a čtvrtek od 15 do 16.30 
hodin na tréninku ve Spor-
tovním centru Dubina. Oddíl 
je mistrem České republiky 

v mladších i starších žačkách 
a v mladším dorostu, je pravi-
delným fi nalistou mezinárod-
ních dorosteneckých soutěží. 
Bližší informace podá p. To-
máš Bárta (tel.: 777 733 947), 
nebo na handball@email.cz 
a webových stránkách www.
hazenahrabuvka.cz.

tel.: 553 034 357, 
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

„ZABIJÁK
BŘICHA“
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

800 888 120 www.faircredit.cz

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

Paní Jaroslava se narodila 
v únoru 1946 v Pečkách v ko-
línském okrese. Vyučila se 
tkadlenou, po přestěhování do 
Ostravy nastoupila jako dělnice 
do tehdejších Hutních montáží. 
Tam se seznámila s panem Jin-
dřichem a 18. dubna roku 1964 
vstoupili do svazku manžel-
ského na tehdejším Obvodním 
národním výboru Ostrava-
-Zábřeh. K jejím zálibám patří 
zahrádka, luštění křížovek, 
návštěva divadla a četba. Vzor-
ně se také stará o nemocného 
manžela.
Pan Jindřich se narodil v říjnu 
1938 v Soběchlebech v okre-
se Přerov. Vyučil se svářečem 
a začal pracovat v Hutních 
montážích, kde působil až do 
důchodového věku. K jeho 

koníčkům patří četba encyklo-
pedií, dokumenty o zvířatech 
a přírodě, sledování sportov-
ních přenosů, dříve hrával ko-
panou za Petřvald u Nového Ji-
čína. Jeho zdravotní stav mu už 
neumožňuje aktivně provozo-
vat jeho nejmilejší koníčky, kte-
rými jsou cestování a zahrádka. 
Manželům se během sedmi let 
narodily tři dcery: Jindřiška, 
Jaroslava a Lada. Dnes se radu-
jí z vnoučat Marka, Kateřiny, 
Markéty, Sáry, Denisy a Tere-
zy.  
Padesát let společného života si 
připomněli v obřadní síni rad-
nice. Oddávajícím jejich zlaté 
svatby byl místostarosta Fran-
tišek Dehner a ceremoniářkou 
Šárka Zubková.

Foto: rodinný archiv

ZLATÁ SVATBA 
manželů Londýnových

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

Žofi e Galetová 95 let
Anděla Ladovská 94 let
Marie Drábková 93 let
Jarmila Vichnarová 92 let
Zdenka Salapatková 92 let
Hildegarda Zbořilová 91 let
Jan Mareš 90 let
Lubomír Valošek 90 let
Jarmila Galasová 90 let
Marie Fedincová 90 let
Lydja Žurková 90 let
Žofi e Maretová 90 let
Jarmila Bolková 90 let
Karel Kubatý 90 let
Anna Polášková 90 let
Ladislav Bražina 85 let
Jiřina Chmelová 85 let
Vladimír Drozd 85 let
Zdenka Grossmannová 85 let

Irena Úředníčková 85 let
Milada Stachníková 85 let
Františka Šigutová 85 let
Drahomíra Šafářová 85 let
Věra Janečková 85 let
Alfred Petrzik 80 let
Anežka Slavíková 80 let
Alena Reková 80 let
Milada Rozbrójová 80 let
Josef Kurovský  80 let
Mária Poláková 80 let
Ilona Dřímalová 80 let
Helena Bulawová 80 let
Mojmír Hes 80 let
Marie Kopiecová 80 let
Anastazie Žídková 80 let
Jindřiška Szobiová 80 let
Ilona Kinštová 80 let

JIŽNÍ LISTY SENIOŘI

Sportovní klub CDU SPORT – 
VOLNÝ ČAS připravil projekt 
s názvem Prevence viróz pro 
seniory při DPS jako outdooro-
vá aktivizační činnost. K tomu-
to účelu daroval odboru soci-
ální péče ÚMOb Ostrava-Jih 
čtyřicet kusů osobních kartiček 
pro seniory, díky kterým mo-
hou navštěvovat solnou jeskyni 
ve sportovním centru na Char-
vátské ulici ve Výškovicích.
Cílovou skupinou jsou senio-
ři při domech s pečovatelskou 

službou, projekt jim 
umožňuje pobyty 
v solné jeskyni, kte-
ré jsou založeny na 
účincích mikrokli-
matu, kdy žádoucího 
účinku je dosaho-
váno vdechováním 
vzduchu prosycené-
ho suchými solnými 
částicemi.
Osobní kartička seni-

ora umožňuje čtyři bezplatné 
vstupy v celkové hodnotě 400 
korun. „V případě úspěchu 
projektu bychom chtěli vybu-
dovat bezbariérový přístup do 
solné jeskyně,“ uvedl Miroslav 
Cibulec ze sportovního klubu. 
Více o tělovýchovném projektu 
pro sportování a aktivní trá-
vení volného času na www.-
-cdusport.cz/projekt-sportov-
niho-centra-cdu-sport.htm. 
Informace podá i p. Cibulec na 
tel. čísle 608 707 025.  (d)

Aktivně za prevencí 
do solné jeskyně
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoliv v Ostravě, 
nejlépe okolí centra, Poruba, 
Hrabůvka, Výškovice. Balkón 

není podmínkou, rychlé jednání – 
platím hotově, cenu respektuji. 

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
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Vyšší odborná škola (VOŠ) AHOL uspořá-
dala už 17. ročník mezinárodní konference 
Žijeme v Evropské unii. 

První den se v prostorách hotelu Park Inn 
Ostrava konaly přednášky na téma Cesta 
k úspěchu mladého člověka. Více než de-
sítka zajímavých osobností (např. ředitel 
hotelu Petr Frýdl, podnikatel v oblasti ob-
chodu a marketingu Aleš Richter, ostrav-
ský zpěvák Patrik Kee nebo zakladatelka 
coworkingového centra VIVA Ostrava 
Renata Ptáčníková) zaplněnému sálu pou-
tavým způsobem popisovala své životní 

Soukromou ZŠ logopedickou zařadilo Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
do sítě škol k 25. červenci 1994. 
Hned 1. září téhož roku bylo v pronajatých 
prostorách učiliště NH na Pavlovově ulici 
v Zábřehu zahájeno vyučování. Trvalým 
sídlem školy se od 1. prosince 1994 stala 
budova na ulici Aviatiků. Ve školním roce 
1997/1998 byly v budově školy vybudo-
vány tři nové podkrovní třídy pro žáky 
prvního stupně a pro potřeby dalších žáků 
byly upraveny třídy v nově získané budo-
vě školy na Adamusově ulici v Hrabův-
ce. V roce 1999 se dětem druhého stupně 
otevřely dveře původní obecné školy na 
Paskovské ulici v Hrabové. S počátkem 
školního roku 2000/2001 došlo k ustálení 
každoročního provozu školy a k prozatím 
poslednímu rozšíření výukových prostor. 
Zmiňované tři budovy se staly neměnným 

sídlem školy. K budově druhého stupně si 
škola pronajala část přilehlé fary, ve které 
byla zřízena školní dílna, rehabilitace, ku-
chyň s jídelnou, dílna pro dívky a specia-
lizovaná počítačová učebna. Počet žáků 
v tomto roce vystoupal k dnešním 150.
Prvotní vize počítala s vytvořením vzdě-
lávacího programu a prostředí, kde by 
žákům souběžně se základním vzdělá-
váním „na stejném místě a ve stejný čas“ 
byla poskytována i odborná logopedická 
péče. Jako nejlepší řešení se zdálo zapoje-
ní učitelů s kvalifi kací logopeda do běžné 
výuky žáků. Už po krátké době se ukázalo, 
jak zásadní rozdíl může nastat, učí-li žáky 
s vadou řeči číst a psát elementarista, kte-
rý je sice vstřícný a má základní představu 
o řečových vadách, a tím, věnuje-li se jim 
učitel, který je současně odborníkem na lo-
gopedii, problematice rozumí do hloubky 

a v souvislostech. Děti, které dnes do školy 
přicházejí, jsou mnohdy velmi dobře rozu-
mově nadané, ale slovní projev jejich nadá-
ní zcela neodpovídá. 
Problém může být nejen ve výslovnosti 
hlásek, ale také ve vyjadřovacích doved-
nostech. Nejsou-li myšlení a řeč v rovnová-
ze, je pravděpodobné, že dítě se s tím bude 
potýkat po celý život. Vedle propracova-
ných a osvědčených postupů rozvoje řeči 
a vyjadřování se škola snaží hledat nové 
cesty rozvoje myšlení. Na 1. stupni začala 
vyučovat matematiku podle metody profe-
sora Hejného, která je místo nudného a ste-
reotypního nácviku založena na aktivním 
hledání řešení problémových úloh. Tento 
přístup děti nejen baví, ale současně je učí 
i logicky a systematicky myslet. Více infor-
mací včetně specifi k školy na www.zs-klo-
kanek.cz.  (d)

ZŠ logopedická slaví kulaté výročí svého založení

Cesta k úspěchu mladého člověka

Ředitelka VOŠ AHOL Michaela Drozdová 
s ředitelem hotelu Park Inn Ostrava Petrem 

Frýdlem.

Projekt Generace ruku v ruce

příběhy. „Konference byla určena 
hlavně žákům základních, středních 
a vyšších odborných škol, kterým 
jsme chtěli ukázat, že také obyčejní 
lidé mohou dosáhnout uspěchu,“ 
vysvětlila volbu letošního tématu 
ředitelka VOŠ AHOL Michaela Droz-
dová. Druhý den byly na programu 
workshopy v prostorách školy. Kon-
ference se konala také pod záštitou 
starosty MO Ostrava-Jih Karla Sibin-
ského, fi nanční dotaci poskytlo statu-
tární město Ostrava.

Text a foto: Michael Kutt y

Žáci a učitelé ZŠ MUDr. Emílie Lukášové 
v Hrabůvce se rozhodli zpestřit několik 
odpolední svým babičkám a dědečkům 
a připravili si pro ně ukázky činnosti škol-
ních zájmových kroužků. Vznikl tak pro-
jekt, který byl podpořen dotací statutární-
ho města Ostrava s názvem Generace ruku 
v ruce. Nejen rodiče a prarodiče žáků, ale 
i další senioři z okolí měli možnost navští-
vit několik akcí. V dubnu zahájilo cyklus 
společných workshopů rytmické vystou-
pení kroužku zumby následované malým 
koncertem školního pěveckého sboru. Jar-
ní velikonoční dílnička zase představila 
šikovnost žáků v oblasti výtvarných čin-

ností. Společně si mohli vyzkoušet zdobení 
kraslic nebo výrobu nejrůznějších veliko-
nočních dekorací. Do třetice si připravily 
vystoupení děti z dramatického kroužku. 
Ve školní klubovně předvedly dramatiza-
ce Erbenovy balady Vodník, recitaci veršů 
pak střídaly zajímavě ztvárněné Ezopovy 
bajky a Dívčí válka. „Rádi jsme přivítali 
příslušníky starší generace na půdě naší 
školy a budeme se snažit v podobných ak-
cích pokračovat. Chceme našim babičkám 
a dědečkům nabídnout možnost strávit 
příjemně svůj volný čas jinde než na před-
váděcích a prodejních akcích,“ uvedla ře-
ditelka školy Petra Kalousková.  (d)

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA
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V pátek 9. května uspořádali 
pedagogové ZŠ a MŠ Mitušova 
8 v Hrabůvce spolu s vedením 
školy projektový den Mitušova 
8 běží maratón. Byl to den proti 
počítačům, tabletům a chyt-
rým telefonům. 

Maratón odstartoval známý 
basketbalista a dnes trenér Pat-
rik Smažák, nechyběl ani býva-
lý český hokejový reprezentant 
David Moravec. Na tartanovém 
oválu školního hřiště startovalo 
131 vybraných žáků. 
Všichni měli reprezentační trič-
ka a své startovní číslo, které 
dokumentovalo pořadí, v ja-
kém postupně úsek maratón-
ské trati, dlouhé 42 km, poběží. 
Závěrečné okruhy běželi učite-
lé i školník a fi nišmanovi, žáku 
deváté třídy, předávala štafetu 

běžící ředitelka školy Marie Si-
korová. 
„Maratónskou trať jsme spo-
lečně zaběhli za dvě hodiny, 
třicet jedna minut a dvacet čtyři 
sekund. Tímto během jsme se 
rozhodli dětem a jejich rodičům 
naznačit, že kromě počítačů, 
tabletů a chytrých telefonů je 

tady také kultura, živé divadlo, 
příroda, hory a také sportovní 
vyžití. Jsem ráda, že se dětem 
štafetový maratón líbil a že se 
po doběhu svého okruhu cítím 
skvěle,” řekla těsně po době-
hu Marie Sikorová (na snímku 
vpravo).  (d)
 Foto: Josef Zajíc

Žáci i učitelé běželi maratón Krátce
 ZŠ Provaznická pořádá 
desetiboj pro všechny 
generace
Ve čtvrtek 5. června od 
15 hodin pořádá ZŠ Pro-
vaznická v rámci projektu 
Ostrava – Evropské město 
sportu odpoledne s názvem 
Desetiboj pro všechny ge-
nerace. Na všechny čekají 
zábavné sportovní aktivity, 
soutěže, orientační běh ge-
neračně rozdílných dvojic 
Hrabůvkou s plněním vědo-
mostních a dovednostních 
úkolů. V případě nepříz-
nivého počasí bude termín 
přeložen, nový termín akce 
bude na www.zsprovaznic-
ka.cz. Zváni jsou všichni, 
kdo rádi sportují a přitom se 
baví. Tento projekt je fi nan-
cován z rozpočtu statutární-
ho města Ostravy.

KODYM        DVOŘÁK        P.B.CH.       KOLLER

Partner koncertů: Mediální partneři: Partneři scény:

2x  1. a 2.června
OSTRAVA - ČEZ ARÉNA

Vstupenky:

92x130_nase ostrava.indd   1 04.04.14   13:01

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  11. 6. 2014
www.ceskydomov.cz
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Založení spolku
Losový spolek „ Milion“ ze Zá-
břehu byl založen před sto lety 
v červnu 1914. Podobné losové 
spolky vznikaly v té době také 
v mnoha jiných obcích a všech-
ny měly stejný cíl - společným 
nákupem losů zvýšit šanci na 
možnou fi nanční výhru. 
Zakládajícími členy spolku 
„Milion“ byli vážení zábřež-
ští občané. Předsedou se stal 
obecní tajemník Bedřich Beneš, 
místopředsedou nadučitel Jo-
sef Riedel, účetním ředitel hos-

podářské školy Klement Pavlů. 
Ve spolkovém výboru bychom 
našli také další učitele, úřední-
ky nebo katechetu. Zakladatelé 
v žádosti o povolení spolku vy-
jádřili přesvědčení, že činnost 
bude mít blahodárný vliv na 
život členstva, které povede 
k odpovědnosti a spořivosti 
díky pravidelnému odkládání 
peněz určených na nákup losů 
do spolkové pokladny.

Jak vyhrát
Spolek měl fungovat poměrně 
jednoduchým způsobem. Kaž-
dý z členů měsíčně přispíval 
částkou 4 koruny, čímž se na 
spolkovém jmění podílel jed-
ním dílem. V případě zájmu 
mohl každý člen odvádět mě-
síčně 8, 12 nebo i více korun, 
díky čemuž se pak na spolko-
vém jmění podílel dvěma, tře-
mi či více podíly. 
Každý nový zájemce o členství 
se stal vlastníkem knížky, do 
které si nechával zaznamenávat 
výši zaplacených příspěvků. 
Z vybraných peněz pak spolek 
kupoval losy rakouské státní 
loterie, známé pod názvem 
Lotynka. V případě výhry do 

Losový spolek „Milion“ ze Zábřehu
Snaha zbohatnout je mezi lidmi stejná dnes jako před sto lety 
a podobné jsou i cesty k bohatství. V dnešním článku si připome-
neme krátkou existenci Losového spolku „Milion“ ze Zábřehu nad 
Odrou, jehož členové usilovali o výhru ve státní loterii.

Slosování

Dobové losovací osudí

2000 korun na jeden los se celá 
vyhraná částka použila na ná-
kup dalších losů. Pokud byla 
výhra větší než 2000 korun, po-
užily se 2000 korun na nákup 
losů a přebytek se připsal čle-
nům na knížku. Výplata však 
neměla probíhat okamžitě, ale 
pouze jednou za pět let, kdy 
si členové měli rozdělit zisk 
podle toho, kolik měl který za-
koupených dílů. 

Jak vyhrát
První výplaty se ale členové 
spolku již nedočkali. Několik 
dnů po založení spolku spá-
chal v Sarajevu Gavrilo Princip 
atentát na následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d’Este, 
který se stal záminkou pro vy-
volání první světové války. 
Během jednoho měsíce se tak 
celá Evropa ocitla ve válečném 
konfl iktu, který zasáhl nejširší 
vrstvy obyvatelstva. 
Podle dochovaných zpráv mu-
selo na frontu narukovat téměř 
osmdesát procent členů loso-
vého spolku „Milion“, z nichž 
se mnozí zpět do Zábřehu již 
nevrátili. Válečné události 
a hromadný odliv členů spol-
ku vedly ještě v průběhu války 
k tomu, že zbylí členové přesta-
li vyvíjet další činnost a spolek 
zanikl. 
 Tomáš Majliš

Krátce
 Stipendium pro žáky ZUŠ
Dechový orchestr Ostrava přijímá při-
hlášky do stipendijního programu pro 
podporu mladých hráčů na dechové 
a bicí nástroje. Úspěšné žadatele podpoří 
stipendiem ve výši až poloviny standard-
ního školného na základní umělecké ško-
le, kterou podpořený hráč aktivně navště-
vuje. Žáci se současně stávají aktivními 
členy dechového orchestru, který hraje 
zejména symfonickou dechovou hudbu, 
muzikálové melodie, jazzové a popové 
skladby. Termín pro přijetí přihlášek je 16. 
června 2014, více informací na stránkách 
www.orchestrostrava.cz/stipendium. 

 Dakota připravuje dětské tábory
Samostatný kmenový a klubový svaz Da-
kota pořádá během letních prázdnin dět-
ské tábory. Budou se konat v Bobrovecké 
dolině ve slovenských Západních Tatrách 
ve třech termínech, jeden z nich s vlast-
ním programem je určen společně pro ro-
diče s dětmi. Letní tábor je na programu 
i v Hustopečích nad Bečvou. „Dakoťáci“ 
připravují také příměstské tábory v Ost-
ravě pro děti od šesti do patnácti let. Bě-
hem devíti pětidenních turnusů je zajištěn 
program plný výletů a her, děti mohou 
přespávat v indiánském stanu týpí nebo 
chodit na noc domů. V ceně 1450 korun 

je zahrnuta doprava na výlety, vstupné, 
strava, ubytování a mnoho dalšího. Mís-
tem konání je areál klubovny Na Mýtě 
v Hrabůvce. Více na www.dakotaci.cz, 
gres@atlas.cz a tabory@dakotaci.cz.

 Zastávka má nový přístřešek
Cestující využívající autobusovou za-
stávku MHD Výškovice na stejnojmenné 
ulici budou mít při čekání na svůj spoj 
větší komfort. Městský obvod totiž na 
zastávce, odkud vyjíždí např. linka č. 55 
ve směru do Staré Bělé, nechal postavit 
přístřešek, který je bude chránit v případě 
nepříznivého počasí.
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Představujeme základní školy  – ZŠ V. Košaře
Základní škola Václava Koša-
ře byla postavena jako první 
školní budova v nejmladším 
a největším ostravském sídli-
šti Dubina. 
Vyučování bylo zahájeno 
1. 9. 1987 pouze v jednom pa-
vilonu pro školní družinu. 
Postupně se dostavěly ostatní 
budovy a přibývalo žáků. Ve 
školním roce 1992/93 už škola 
patřila mezi největší v kraji. 
Počet žáků kulminoval o tři 
roky později, kdy se v 52 tří-
dách vyučovalo 1429 žáků. 
V současnosti navštěvuje ško-
lu, která je tvořena čtyřmi pa-
vilony, 375 žáků. Od 1. ledna 
2003 je její součástí i mateřská 
škola s 95 dětmi, která je umís-
těna v samostatné budově na 
ulici J. Maluchy 105. V pavi-
lonu tělesné výchovy jsou dvě 
moderně vybavené tělocvič-
ny. Kromě výuky tělocviku 
zde v odpoledních hodinách 
probíhají tréninky různých 
tělovýchovných jednot a klu-
bů, do kterých docházejí i žáci 
školy - např. fotbal, fl orbal, 
volejbal, mažoretky aj. Také 
zde vyučuje ZUŠ Dr. Leoše Ja-
náčka (klavír, housle, bicí aj.), 
se kterou ZŠ V. Košaře dlou-
hodobě spolupracuje. Ke škole 
patří i odloučené pracoviště 
na ulici J. Matuška, ve kterém 
je školní družina a jedna třída 
MŠ. K těmto budovám patří 
i nově vybavené dětské hřiště. 
Součástí školy je školní jídelna, 
kde si mohou strávníci vybrat 
z nabídky dvou jídel.
V ZŠ V. Košaře se žáci vyučují 
podle školního vzdělávacího 
programu Naše škola. V rámci 
naplňování tohoto programu 
se učitelé snaží využívat mo-
derní formy a metody výuky 
a připravit žáky na navazující 
studium a úspěšné uplatnění 
v dalším životě. Na 1. stup-
ni je manuální zručnost žáků 
zlepšována v rámci navýšení 
hodin pracovní činnosti, vý-
tvarné a tělesné výchovy. Na 

2. stupni se škola zaměřuje na 
výuku informatiky, která pro-
bíhá mj. i v rámci povinně voli-
telného předmětu. Vyučování 
probíhá v kmenových třídách 
a účelně zařízených odborných 
učebnách vybavených počítači 
a interaktivními tabulemi. Ve 
dvou moderních učebnách PC 
škola v minulých letech jako 
první v obvodu zavedla výu-
ku jazyků s pomocí počítačů. 
Nabízí také výuku angličtiny 
už od 1. ročníku 
a od 7. ročníku pak 
možnost výběru 
druhého cizího ja-
zyka (německého 
či ruského). V prv-
ních třídách se čte-
ní vyučuje dvěma 
metodami: analy-
ticko-syntetickou 
a metodou sfu-
mato, se kterou mají učitelky 
velmi dobrou zkušenost. Žáci 
2. stupně si mohou vybrat ze 
široké škály povinně volitel-
ných předmětů: konverzace 
v anglickém jazyce, sportovní 
hry, biologická praktika, do-
mácnost, semináře z českého 
jazyka, matematiky a informa-
tiky. 
Čtenářskou gramotnost mo-
hou žáci rozvíjet díky zapoje-
ní školy do celorepublikového 
projektu Celé Česko čte dětem 
a také díky bohatému kniž-
nímu fondu školní knihovny, 
která slouží žákům o přestáv-
kách i v odpoledních hodinách. 
Prostřednictvím počítačového 
vybavení knihovny mohou 
žáci získávat potřebné infor-

mace nejen k výuce. Žákům se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami se věnují kvalifi kovaní 
pedagogové formou ambulant-
ní reedukační péče. V rámci 
volnočasových aktivit mohou 
žáci pracovat v keramickém, 
šachovém, tanečním, sportov-
ním, turistickém, dramatickém 
kroužku a dalších.
Škola se také profi luje svými 
ekologickými aktivitami. Je za-
pojena do výukových progra-

mů v OZO Ostrava, 
Lesní škole, Stanici 
mladých přírodo-
vědců, Ostravském 
muzeu a v ZOO 
Ostrava sponzoru-
je pandu červenou, 
pravidelně slaví ve 
škole Den Země. 
Součástí výuky 
jsou pravidelné 

ozdravné pobyty v Jeseníkách 
a v Beskydech, kam vyjíždějí 
žáci 1. stupně a žáci 2. stupně 
se účastní lyžařských kurzů 
nebo školních výletů. V rámci 
péče o předškoláky se tradičně 
pořádá od listopadu do dubna 
Školička, kde se mohou děti 
seznámit s budoucí učitelkou 
a prostředím školy. Škola spo-
lupracuje s městskou i repub-
likovou policií, pedagogicko-
-psychologickou poradnou, 
SPC, Renarkonem, Bílým no-
sorožcem a dalšími organiza-
cemi. Žáci s oblibou navštěvují 
Divadlo loutek, kulturní domy 
K-TRIO a Akord, Dolní oblast 
Vítkovic apod. Ve škole pracu-
je Rada žáků, která pořádá pro 
své spolužáky spoustu zajíma-

vých akcí, projektových dnů 
a spoluvytváří také časopis 
Školák, který oslavuje sedm-
náct let své existence.
Vzdělávací potřeby se daří na-
plňovat a zkvalitňovat z pro-
středků ESF v rámci projektu 
EU Peníze školám. Škola taktéž 
získává prostředky z Minister-
stva školství, mládeže a tělový-
chovy, Magistrátu města Os-
travy a ÚMOb Ostrava-Jih. Je 
zapojena do programu Ovoce 
do škol na podporu zdravé vý-
živy, spolupracuje s nezisko-
vými organizacemi na projek-
tech Kola pro Afriku a Unicef. 
V rámci prevence rizikového 
chování je ve škole zavedeno 
školní poradenské pracoviš-
tě, v němž spolupracují školní 
psycholožka, školní metodička 
prevence sociálně patologic-
kých jevů a výchovná porad-
kyně. Součástí školy je i fun-
gující SRPŠ, se kterým škola 
spolupracuje na pořádání řady 
akcí pro žáky a jejich rodiče. 
Díky fi nančním prostředkům 
z ÚMOb Ostrava-Jih se po-
stupně daří modernizovat a re-
vitalizovat vnitřní i vnější pro-
story školy. V příštím školním 
roce, v rámci zkvalitnění vy-
učovacího procesu, ZŠ V. Ko-
šaře zavádí v prvních třídách 
rozšíření výuky v jednotlivých 
předmětech o práci s tablety. 
Výuka tělesné výchovy se na-
víc zaměří na míčové hry, atle-
tiku a především softbal, který 
se do školy vrací po patnácti le-
tech. Někteří žáci se zapojili do 
školní softbalové ligy a škola 
v rámci projektu Sídliště žije ve 
spolupráci s klubem Slávie OU 
Ostrava provedla rekonstrukci 
hřiště. Díky tomuto projektu 
budou mít děti a mladí lidé 
v této lokalitě možnost aktivně 
trávit volný čas.
Veškeré informace o základní 
škole včetně fotodokumentace 
lze najít na www.kosare.cz.

Podklady připravil: 
Mgr. Vladimír Durčák, 

ředitel školy
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Je pro Vás klidný spánek pouze sladkým snem? Obtěžuje Vás štěkot sousedova psa? Vadí Vám hluk z rušné ulice? Chcete 

si večer pustit svou oblíbenou muziku, ale Vaši sousedi nesdílí stejný zájem o podobný žánr či zvolenou hlasitost? Pokud 

jste alespoň jednou odpověděli „ano“, nezoufejte. V MPL Stavebninách pro Vás máme revoluční řešení, kterým jsou modré 

akustické konstrukce Rigips!

 Speciální modré akustické sádrokartonové desky Rigips se montují jako 

vnitřní příčky, podhledy a předstěny v interiérech. Jejich hlavním přínosem, 

kromě zdravotní nezávadnosti, je minimalizace hluku z ostatních místností 

či sousedních bytů. U těchto desek navíc dokáže sádra pozitivně ovlivňovat 

vnitřní mikroklima svou schopností přijímat a vydávat vzdušnou vlhkost. 

Systémy společnosti Rigips tak v jednom výrobku garantují zvukovou 

izolaci, protipožární odolnost a impregnaci do vlhkého prostředí. Díky 

těmto špičkovým vlastnostem je možné také bezproblémové odhlučnění 

i v koupelně či na toaletě. 

Myslíte si, že tímto výčet výhod modrých akustických sádrokartonových 

desek Rigips končí? Zdaleka ne. Při výrobě tohoto špičkového materiálu 

byly využity nejmodernější technologie. Proto mají desky také minimální 

tloušťku a rychle se instalují. Změna dispozic ve Vašem bytě tak nebyla nikdy jednodušší. Realizaci zvládne opravdu každý, 

kdo má s instalací sádrokartonu byť jen minimální zkušenost!

Stále věříte, že je něco podobného absolutně nereálné? Přijďte se přesvědčit do MPL Stavebnin! Věříme, že Vás naše 

nabídka modrých akustických sádrokartonových desek Rigips mile překvapí a Váš klidný spánek se stane splněným snem.

Jaké jsou tedy unikátní vlastnosti modrých akustických SDK desek Rigips?

 vyš ší vzduchová neprůzvučnost (izolace proti hluku) 

 snadno rozpoznatelné podle modré barvy (snadná kontrola) 

 díky malé tloušťce konstrukce (7,5 cm) zůstává větší užitná plocha místností 

 malá hmotnost modré akustické konstrukce 

 jedinečné řešení pro rekonstrukce i novostavby 

 hladký, zdravotně nezávadný, ekologický materiál 

 snadné vedení instalací v dutině konstrukce 

 rychlost výstavby suchou cestou 

 nízké pořizovací náklady (výborný poměr cena/kvalita)

Jelikož víme, že si naši zákazníci zaslouží vždy něco navíc, pomyslnou třešničkou na dortu jsou také zaváděcí akční 

ceny, které však platí pouze do 30. 6. 2014! V případě zájmu Vám rádi zajistíme také samotnou montáž kvalifi kovanými 

profesionály i poradenský servis obchodně-technického zástupce společnosti Rigips.

Potřebujete více informací? Chcete se izolovat od jakéhokoli hluku a objednat si toto zboží? 

Kontaktujte nás na fi edor@mplostrava.cz nebo na telefonním čísle 733 614 408.

ZBAVTE SE HLUČNÝCH SOUSEDŮ!
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