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Porubské desatero: Myslivna, 
kulturák i Hlavní třída
Více na straně 3

Okolí bludného balvanu
projde rekonstrukcí
Více na straně 5

Na podomní prodejce
volejte městskou policii
Více na straně 4

Petru a Aleše baví bylinky
už dlouho
Více na straně 15

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Aprílové proměny kruhového 
objezdu na Hlavní třídě.
Snímky: Jiří Birke
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Vážení spoluobčané,
z  toho příběhu mám smí-

šené pocity. Na jedné stra-
ně jsem rád, že se ukázalo, jak 
dobře pracují městští policisté, 
že jim lidé důvěřují a  oceňují 
jejich práci a pomoc. Na dru-
hé straně mě vyděsilo, jak da-
leko dokážou zajít ti, kteří se 
živí od roku 2014 zakázaným 
podomním prodejem (což ne-
musí být jen zboží, ale i služ-
ba jako dodávky energií). Měs-
to tehdy zákazem vyšlo vstříc 
obyvatelům, které nabídky po-
domních prodejců obtěžovaly, 
nebo si stěžovali na jejich ag-
resivní praktiky. Byť zákaz pla-
tí tři roky, někteří už opět začí-
nají „vystrkovat růžky“.

Porubanka paní Lenka ráz-
ný postup proti jedněm tako-
vým mohla odnést zraněním. 
(Příběh si přečtete na následu-
jící straně.) Bojím se domýšlet, 
co se mohlo stát, kdyby neur-
valec zaútočil na staršího člo-
věka, u  kterého fyzický atak 
a  následný pád na chodník 
mohl mít i fatální následky.

Ten případ má taky třetí 
moment: paní Lenka za mnou 
přišla, zda bych třem konkrét-
ním strážníkům mohl veřejně 
poděkovat. Moc rád to udě-
lám. A jí děkuji nejen za srdna-
tost, s níž se šejdířům postavi-
la, ale i za to, že se se svou ne-
milou zkušeností svěřila, aby 
varovala ostatní.

Prosím, buďte na sebe opa-
trní. Nevpouštějte cizí lidi do 
domů. A pokud tam na ně pře-
ce jen narazíte, zavolejte na 
linku 156. Strážníci jsou připra-
veni Vám pomoci.

Ing. Petr Mihálik
starosta

Výsledný žebříček priorit podle počtu hlasů 

Priorita
Počet 

hlasů na 
setkání

Počet 
hlasů 

v anketě
Součet 
hlasů

Konečné 
pořadí

Zachování lokality u Myslivny jako klidové a relaxační zóny, 
doplnění přírodním mobiliářem 19 446 465 1

Zvýšení kulturní kvality – rekonstrukce KD Poklad 21 187 208 2
Zklidnění dopravy v horní části Hlavní třídy 5 178 183 3
Podpora veřejně přístupných kulturních akcí v Zámku 
Poruba 10 165 175 4

Stavba nové radnice v centru Poruby 6 120 126 5
Zamezit znečišťování prostředí psími exkrementy 2 110 112 6
Senior taxi 6 98 104 7
Prevence sociálněpatologických jevů, preventivní 
programy pro školy hrazené zřizovatelem (návaznost 
na protidrogový vlak)

11 77 88 8

Burza kroužků – prezentace činností kroužků ve veřejném 
prostoru 9 75 84 9

Zvýšení dotací na oblast sociální a zdravotní, podpora 
zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob 8 70 78 10

Rozmístění cykloboxů (např. u pošty, sportovní haly, 
polikliniky, na Alšově náměstí) 1 54 55 11

V blízkosti zastávek MHD umístit nádoby na nedopalky 
a informace o jejich likvidaci 0 53 53 12

Vybudování zázemí pro veřejná tržiště (WC, elektřina, 
voda) 0 51 51 13

Zastřešení prostoru u zastávky Vřesinská, zlepšení zázemí 1 44 45 14
Mobilní aplikace pro informování občanů místo místního 
rozhlasu 3 31 34 15

Koordinace spolupráce ZŠ a SŠ v oblasti přechodu žáků 
na střední školy 0 31 31 16

Odebírání produktů od zaměstnavatelů osob 
se zdravotním postižením (úřad) 2 15 17 17

Nabíjecí zásuvky pro elektrovozidla, elektrokola 5 13 18 18

Výsledky ankety: prioritami jsou 
Myslivna, kulturák i Hlavní třída
S trochou nadsázky by se 
dalo vysvětlit, že stejně 
jako mají své desatero 
věřící, má ho i náš 
městský obvod. Porubské 
desatero definuje deset 
oblastí nebo problémů, 
kterým by se podle 
občanů mělo vedení 
obvodu letos věnovat. 

Zvýšení kulturní kvality – re-
konstrukce Domu kultury Po-
klad a zachování lokality u My-
slivny jako klidové a  relaxač-
ní zóny doplněné přírodním 
mobiliářem. Tyto dvě oblas-
ti vystoupily jako priority s čís-
ly jedna a dvě jak z hlasování 
na setkání k  Porubskému de-
sateru, které se konalo v břez-
nu v  Domově Slunečnice, tak 
z  následné ankety na webo-
vých stránkách obvodu.

„Hlasování ukázalo, že ob-
čany nejvíce trápí to, co bohu-
žel nedokážeme ovlivnit. To-
tiž rekonstrukci Domu kultury 
Poklad, který patří městu, i za-
chování lokality Myslivny pro 
relaxaci. Spoustu dalších témat 
ale řešit umíme a budeme," ko-
mentoval výsledky obou hlaso-
vání starosta Petr Mihálik.

Zatímco na setkání nejvíce 
účastníků hlasovalo za priori-
tu v podobě dokončení oprav 
domu kultury a  zachování lo-
kality Myslivna jako klidové 
a  relaxační zóny vybralo jako 
druhé nejdůležitější, z  ankety 
na webu si pořadí prohodily. 
V součtu hlasů pak bylo třetím 
nejpálivějším porubským pro-
blémem zvoleno zklidnění do-
pravy v horní části Hlavní třídy.

„To nás ve výsledcích in-
ternetového hlasování trošku 

překvapilo, stejně jako priori-
ta, která skončila s číslem čty-
ři, definovaná jako Podpora ve-
řejně dostupných kulturních 
akcí v Zámku Poruba. Jsou to 
věci, které se ,potkávají‘ s tím, 
jak o  obou věcech přemýšlí-
me, o nichž víme, že jsou zapo-
třebí, a u nichž už podnikáme 
první kroky k realizaci – napří-
klad v podobě zamýšlené re-
vitalizace Zámeckého parku,“ 
uvedla místostarostka Zuzana 
Bajgarová.

Zatímco v přímém hlasování 
se jako třetí nejdůležitější téma 
ukázala prevence sociálněpa-
tologických jevů a  preventiv-
ní programy pro školy, v inter-
netovém plebiscitu se umístila 
až osmá. Respondenti hlasující 
on-line na třetí místo vyzvedli 
zklidnění dopravy v horní části 
Hlavní třídy.  (jan)
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Zámecký park je unikátní a proměnu si zaslouží
Je Zámecký park 
zajímavá lokalita? A co 
by se mělo změnit, aby 
se stal vyhledávaným 
místem pro odpočinek? 
Na tyto a další otázky 
odpovědělo v anketě 
více než dvě stě lidí. 

„Prožila jsem v  těchto mís-
tech dětství, první lásky. Poz-
ději se toto opakovalo u mých 
dětí. Nyní se procházíme v par-
ku s  vnukem.“ „Chodil tam se 
mnou děda, když mě hlídal ja-

Která místa jsou v Zámeckém parku vaše oblíbená?
(počty odpovědí)

Co podle vás v Zámeckém parku chybí?
(počty odpovědí)

ko předškolní dítě. Jemu by-
lo tehdy něco přes sedmdesát 
let, sedával na lavičce, četl no-
viny a  já jsem si kreslila klací-
kem do písku na cestičce.“ To 
jsou jen dvě z desítek odpově-
dí na otázku „Máte Zámecký 
park nebo okolí spojené s něja-
kou vzpomínkou z minulosti?“, 
která byla součástí dotazníku 
k  proměně Zámeckého parku 
a jeho okolí. 

Ten vyplnilo 231 Porubanů 
a jejich názory a podněty po-
skytly obvodu další informace 

pro budoucí projekty na oži-
vení celého území. A  co dal-
šího z  dotazníku vyplynulo? 
Nejčastěji lidé park využívají 
k procházkám, relaxaci a kon-
taktu s přírodou a za nejoblí-
benější místa považují rybník 
a  zámek. V  parku jim chybí 
lepší chodníky, lavičky a her-
ní prvky pro děti. Za největ-
ší problém pak responden-
ti považují bezpečnost. Měst-
ský obvod chce lokalitu parku 

a  jeho okolí v  budoucnu vý-
razně proměnit, tak aby se 
stala chloubou Poruby. Jed-
ním z kroků je například umís-
tění horkovodu pod zem či 
snaha vykoupit garáže a  vy-
místit sběrnu.

Kompletní výsledky dotaz-
níkového šetření jsou zveřej-
něny na stránkách poruba.
ostrava.cz v  sekci O  Porubě 
a podsekci Proměny veřejné-
ho prostoru v Porubě.  (mot)

Na podomní prodejce raději zavolejte 
městské policisty na linku 156

Byť byl podomní prodej na-
řízením města už v  roce 2013 
zakázán, stále se najdou „od-
vážlivci", kteří zkoušejí obchod-
nické štěstí obcházením po 
bytech. 

Nepříjemnou zkušenost, kte-
rá vyvrcholila jejím fyzickým 
napadením, v  minulých dnech 
s podomními obchodníky udě-
lala žena ze čtvrtého porubské-
ho obvodu. Díky rychlému zá-
sahu městských strážníků na-
štěstí vše dobře dopadlo.

Paní Lenka má blízký vztah 
se svou sousedkou seniorské-
ho věku. Když se onoho veče-
ra ozval zvonek, domnívala se, 
že sousedka něco potřebuje, 
takže bezelstně otevřela. „Ko-
lem 19. hodiny na mě zazvonila 
podomní prodejkyně a nabíze-
la služby ohledně plynu a elek-
třiny. Když jsem se jí zeptala, 
zda má nějaké povolení, tak mi 
slečna sdělila, že mi do toho nic 

není. Rozčílila jsem se a paní ve 
vchodě zamkla. Ihned jsem vo-
lala na městskou policii. V živo-
tě by mě nenapadlo, že tito li-
dé jsou tak sehraní a  kolega 
od slečny mě napadl,“ popsala 
paní Lenka v dopise starosto-
vi Poruby. Muž, který prodejky-
ni doprovázel, jí prý vrazil pěs-
tí do obličeje takovou silou, až 
upadla. Městští strážníci pod-
le jejích dalších slov oba vý-
tečníky zadrželi a celou situa- 
ci vyřešili. Uvedla, že se jed-
nalo o  strážníky Pavlu Prečo-
vou, Filipa Škrobánka a Václa-
va Živného, kterým by chtěla 
poděkovat.

„Buďte opatrní a  nevpouš-
tějte do domů osoby, které ne-
znáte. Pokud už se takový člo-
věk do vchodu přece jen dosta-
ne, zavolejte strážníky na linku 
156,“ důrazně doporučil Michal 
Maršo, mluvčí Městské policie 
Ostrava.

Strážníci, kteří dorazí na mís-
to, ověří totožnost člověka, 
jenž se do domu vloudil. „Po-
kud zjistí, že se jedná o podom- 
ní prodej, mohou v  blokovém 
řízení uložit pokutu až do výše 
pěti tisíc korun. Nejsou-li splně-
ny podmínky blokového řízení, 
podezření ze spáchání přestup-
ku, včetně důkazních prostřed-
ků, strážníci předávají k projed-
nání příslušnému správnímu or-
gánu,“ upřesnil mluvčí.

V případě paní Lenky se jed-
ná o  Úřad městského obvodu 
Poruba. „Fyzickým osobám, 
které poruší zákaz podomního 
prodeje a  dopustí se přestup-
ku, lze uložit pokutu až do vý-
še 30 tisíc korun,“ řekl Jan Fia-
la, vedoucí oddělení přestupků. 
„Jestliže takový zákaz poru-
ší podnikatel a  dopustí se tak 
správního deliktu, je možné ulo-
žit pokutu až do výše 200 tisíc 
korun.“ (jan)

Úřaduje i ve čtvrtek
Nejen Porubané mají mož-

nost obrátit se s  připomínka-
mi, podněty nebo stížnostmi či 
z  jakéhokoliv jiného důvodu na 
svého senátora. Ten „náš“, Pe-
ter Koliba, má obvodní kance-
lář ve Slavíkově ulici 6068/18. 
Nyní rozšířil úřední hodiny: kro-
mě pondělí (od 15 do 18 hodin) 
ho můžete v  kanceláři zastih-
nout i ve čtvrtek od 9 do 12 ho-
din. Kontaktovat ho můžete rov-
něž na čísle 603 500 636 nebo  
e-mailem na adrese mraizlova@
centrum.cz.  (jan)

Hlasujte o filmech
O  oblíbené letní kino ne-

přijdete ani letos. A  stejně ja-
ko dříve, i tentokrát je výběr fil-
mů ve vašich rukou. Na strán-
kách poruba.ostrava.cz a  na 
facebooku obvodu najdete čty-
ři kategorie a v každé z nich de-
set filmů. A na vás bude, abyste  
z  každé kategorie vybrali je-
den. Letní kino začíná 21. 6., dal-
ší promítání budou 26. 7., 9. 8.  
a 6. 9. (mot)
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Máte nápad, jak vylepšit své okolí, a chcete, aby se stal skutečností?
Chcete se podílet na proměně místa, které máte rádi?

května
1.

května

dood

31.

Vaše návrhy
budeme přijímat

1.500.000
na vaše nápady pro Porubu

Přihlaste svůj návrh do projektu Zelená Porubě
a pokud ho další lidé podpoří, my ho uskutečníme!  

Potřebujete poradit?
Ptejte se nás!
zelenaporube@moporuba.cz
tel.: 725 079 919

www.zelenaporube.cz
www.fb.com/zelenaporube

Proměna Pustkoveckého údolí dostává jasnější obrysy. Měs-
to Ostrava v lokalitě v minulém roce provedlo podrobný prů-
zkum rostlin a  živočichů, kteří tam žijí, a odborníci zkoumali 
i vodní poměry. A na základě těchto průzkumů pak magistrát 
připravil investiční záměr, který ukazuje konkrétní návrhy revi-
talizace tohoto nádherného parku. Autorem záměru je ateliér 
Fontes, který do něj zapracoval veškeré požadavky lidí, které 
vzešly z dřívějších plánovacích akcí a workshopů s veřejností.

Výstupy investičního záměru jste si mohli prohlédnout kon-
cem dubna na Dni Země. Pokud se o nich chcete dozvědět ví-
ce, přijďte si o nich popovídat 11. května od 17.30 hodin do jí-
delny Základní školy Karla Pokorného, která stojí v soused-
ství Pustkoveckého údolí. Na setkání se budete moci vyjádřit 
ke všem návrhům. Dozvíte se také podrobnosti o tom, v jaké 
fázi jsou práce na komunitním centru, které vznikne pod touto  
školou.  (mot)

Proměna Pustkoveckého údolí 
vstupuje do další fáze

Rodiče dětí narozených v letech 2003 až 2012 mají jedineč-
nou příležitost stát s nimi u historického okamžiku – u začát-
ku činnosti nového fotbalového týmu, 1. FC Poruba. Založili ho 
bývalý známý fotbalista Milan Duhan (mj. TJ Baník Ostrava, SK 
Hradec Králové nebo FC Karviná) a hráč futsalu Marek Pohore-
lli. Své „doma“ klub najde ve Sportovním areálu Poruba. „Mys-
líme si, že si Poruba zaslouží vlastní fotbalové družstvo. Bude-
me teď dělat nábor chlapců a dívek narozených v letech 2003 
až 2012 a  věříme, že týmy sestavíme. Když se nábor podaří 
podle našich představ, přihlásíme se už na sezonu 2017/2018 
do příslušných soutěží,“ uvádí Milan Duhan. Rodiče získají více 
informací na tel. č. 777 023 537 nebo na e-mailu duhan.milan@
tiscali.cz.  (jan)

Fotbalisté založili nový tým

Památník obětem války dostane novou podobu
Každoročně si Porubané 
připomínají význačná data 
u památníku u bludného 
balvanu na Vřesinské 
ulici. Ten se nyní změní.

Také letos si Poruba 28. dub-
na připomněla výročí osvobo-
zení obce. Letošní připomín-
ka se naposledy uskutečni-
la u „starého“ památníku. Nyní 
projde výraznou proměnou. 

„Dlouho jsme uvažovali, jak 
památník vylepšit. Nabízela se 
částečná rekontrukce, ale na-
konec jsme se rozhodli pro zá-
sadní proměnu, která místu 
vtiskne důstojnější a  atraktiv-
nější ráz,“ uvedl starosta Petr 
Mihálik.

„Místo u bludného balvanu 
je unikátní v tom, že na jednom 
místě spojuje tři zcela rozličné 
věci: památníky obětem obou 
válek, které symbolizují smrt, 
druhý největší bludný balvan 
v  Česku, který je připomín-

kou neživé přírody, a  památ-
nou lípu, která zase předsta-
vuje přírodu živou. Uvažovali 
jsme, co z  toho upřednostnit, 
a  nakonec jsme se rozhodli 
nechat všechny tyto aspekty 

Podlaha bude z  pohledo-
vě výrazného plechu. „Ten zná-
zorňuje jednak neživou přírodu, 
jednak válku, protože z kovu se 
vyrábějí zbraně. Sloupy pone-
sou jména obětí. V noci, nasví-
cené, budou jako svědkové his-
torie zářit do okolí. Místo bude 
obsahovat i  informace o  bal-
vanu a  lípě,“ řekl David Kotek, 
který by chtěl, aby prostor ne-
byl určen jen pietě. „Chceme 
vytvořit upravený veřejný pro-
stor, který se může stát místem 
setkávání lidí i  při jiných příle-
žitostech než dosud,“ dodal 
architekt.

Rekonstrukci předcháze-
ly složité administrativní úko-
ny, protože úprava památníků 
vyžaduje souhlas města, kra-
je a ministerstva obrany. Návrh 
byl schválen i letopiseckou ko-
misí a Československou obcí le-
gionářskou. Rekonstrukce za-
čne v květnu a vyjde na tři mi- 
liony korun.   (mot)

Památník na Vřesinské ulici získá zcela novou podobu.
  Vizualizace: Projektstudio EUCZ

vedle sebe,“ přiblížil koncept 
proměny památníku architekt 
David Kotek z  Projektstudia 
EUCZ, který je společně s ko-
legou Petrem Kundrátem au-
torem projektu.
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Rozměrný odpad z domácností patří 
do velkoobjemových kontejnerů
Rozměrnější odpad 
z domácností mohou 
obyvatelé Poruby od 
15. do 26. května odkládat 
do velkoobjemových 
kontejnerů, které budou 
v této době rozmístěny 
v ulicích obvodu. 

Městský obvod 
Poruba nabízí 
k pronájmu:
Parkovací stání 

Stání v  tabletovém dvou-
podlažním parkovišti na ulici 
Plk. Rajmunda Prchaly,
• v objektu je zákaz parkování 

vozidel na plynná paliva,
• pronájem na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní dobou,
• výše nájemného činí 1000 Kč/

měsíc + DPH – pro fyzické 
osoby, 2500 Kč/měsíc + DPH 
pro podnikatele a právnické 
osoby,

• výše úhrady za služby spoje-
né s užíváním 100 Kč/měsíc 
+ DPH.

Bližší informace o  pronájmu  
poskytne Eliška Prymusová, 
tel. č. 599 480 750 nebo e-mail 
eprymusova@moporuba.cz.

Garáže
Stavby garáží bez č. p./č. ev. 

v areálu řadových garáží v uli-
cích Slavíkově, Nad Porubkou 
a Dvorní, 
• doba pronájmu neurčitá, s vý-

povědní dobou tři měsíce,
• podlahová plocha 15–18 m2,
• cena nájemného bude zve-

řejněna po 3. květnu 2017 na 
úředních deskách, webu po-
ruba.ostrava.cz i facebooko-
vém profilu obvodu.

Nájemce bude vybrán for-
mou výběrového řízení na zá-
kladě nejvyšší cenové nabídky. 
Před podpisem nájemní smlou-
vy musí nájemce uhradit jisto-
tu ve výši tříměsíčního nájem-
ného. Bližší informace o všech 
pronájmech poskytne Eliška 
Prymusová, tel. č. 599 480 750 
nebo e-mail eprymusova@ 
moporuba.cz.

Do velkoobjemových kon-
tejnerů se mohou odkládat 
předměty z  běžného cho-
du domácnosti, které se pro 
svůj rozměr nevejdou do po-
pelnic nebo kontejnerů na 
komunální odpad. Nepatří 
do nich ale stavební suť, ne-
bezpečný odpad (autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpou-
štědla, motorové oleje aj.), 
bioodpad, elektrospotřebi-
če nebo počítače. Kontej-
nery se staví na určená mís-
ta kolem 7. hodiny, odváženy 
jsou následující den kolem 
14. hodiny. Harmonogram je-
jich rozmístění je zveřejněn 
na webu poruba.ostrava.cz 
v  růžové sekci Občan pod 
odkazem Sběrné dvory 
a velkoobjemové kontejnery.

Velkoobjemový odpad lze 
odložit také ve sběrném dvo-

ře v  areálu Nad Porubkou. 
Otevřen je od pondělí do ne-
děle od 8 do 20 hodin. Spo-
lečnost OZO Ostrava také 
nabízí svoz odpadu z  místa 
bydliště za poplatek ve vý-

ši 50 až 400 korun podle ob-
jemu. Službu lze objednat na 
tel. č.  800 020 020 od pon-
dělí do pátku od 7 do 14 ho-
din. Více informací najdete na  
www.ozoostrava.cz.  (red)

Každý, kdo má trvalý po-
byt na území města Ostravy 
(byť tady třeba fakticky neby-
dlí), má povinnost zaplatit do 
30. června poplatek za komu-
nální odpad. Činí 498 korun na 
osobu a kalendářní rok. Žádná 
výzva k zaplacení ani platební 
výměr už Ostravanům doruče-
ny nebudou.

Poplatek je možné uhra-
dit bankovním převodem, slo-
ženkou, prostřednictvím SIPO 
nebo v  hotovosti v  poklad-
ně Magistrátu města Ostra-
vy. Číslo bankovního účtu je 
30015-1649297309/0800. 
Variabilní symbol zjistíte na  
www.ostrava.cz v oranžové sek-
ci Úřad pod odkazy Potřebuji si 

vyřídit – Poplatky a  finance – 
Poplatek za komunální odpad. 
Tam najdete podrobné infor-
mace o tom, kdo je od poplatku 
osvobozen, nebo co se může 
stát, když ho nezaplatíte. Rov-
něž je vám k  dispozici služba 
call centra na čísle 844 121 314 
a  e-mail komunalniodpad@ 
ostrava.cz. (jan)

Opatření jsou různá, a  jsou 
taky různě účinná. Poruba už 
druhým rokem sází na odchyt.

V současné době se s ptá-
ky, kteří obtěžují především 
tím, že všude trousí, potýka-
jí nejen města, ale i menší ob-
ce. Na tom, že se holubům ve 
městech tak daří, se podílí do-
stupnost potravy a  možnost 
úspěšně zahnízdit. Holubí pár 

pak vyvede mladé i několikrát 
za rok. „Vyzýváme vlastníky 
bytových domů, aby pomohli 
omezit výskyt holubí populace 
instalací ochranných hrotů, za-
mezením přístupu holubů do 
půdních prostor, odchytem do 
odchytových klecí a  podob-
ně,“ reagoval na fakt, že s  ja-
rem opět začaly úřadu přichá-
zet stížnosti na znečišťování 

prostředí holuby, místostaros-
ta Petr Stachura. „Městský ob-
vod Poruba se snaží snížit vý-
skyt těchto ptáků odchytem 
do odchytových klecí, kte-
rý zajišťuje základní organi-
zace Českého svazu ochrany 
přírody při ZŠ Frýdecká Haví-
řov. Také by pomohlo, kdyby 
lidé holuby nekrmili,“ doplnil  
místostarosta.   (jan)

Problém holubi: Poruba sází na odchyt

Nezapomeňte zaplatit za komunální odpad

Neodkládejte objemný odpad vedle popelnic, vytváříte tak černou 
skládku – jako například ten, kdo „vylepšil“ kontejnerové stání ve Čka-
lovově ulici poblíž střediska přírodovědců. Snímky: ÚMOb Poruba

Kontakty ÚMOb Poruba
Adresa: 
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
Telefon: 599 480 111
Fax: 599 480 212
E-mail: posta@moporuba.cz
ID dat. schránky: xpkbv55 
Úřední hodiny: 
pondělí a středa
 8.00–12.00 a 13.00–17.00
úterý, čtvrtek, pátek
       8.00–12.00
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Spolek Ostravský Kamínek  
spolu s EU otevírá ve Svinově 

MIKROJESLE KLUBÍK
Kapacita 4 děti v 1 chvíli.
Pro děti od šesti měsíců do čtyř let.
Možná celodenní (6:30-16:00)  
i nepravidelná docházka.
S možností vlastního jídla.
Při splnění podmínek zdarma.
www.mikrojesleklubik.webnode.cz

Koupím byt 1–3 + 1
v osobním vlastnictví

nebo družstevní kdekoliv v Ostravě,
nejlépe oklí centra, poruba, Hrabůvka, 

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

Pošlete SMS, RK nevolat!

Telefon 603 757 592
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22000 ooosstrroovvůů 

aa ppoobbbyyytttooovvýýcchh 

mmíísstt vv ŘŘŘeeeccckku

SS nnááámmmmii jjeee  ŘŘŘeeeccckkkoo bbllíížžž, 
nnneežž sssiii mmmyyysssllíítteee

Letecky z Prahy, Brna, Ostravy

Autobusem na Vaši 
dovolenou z nástupních míst: 

Ostrava, Frýdek-Místek, 
Český Těšín, Třinec, Žilina

Pokud při nákupu zájezdu 
do 30.6. uvedete prodejci 

či v e-mailu heslo: PRIO, budete 
mít navíc nástupní místo 
bez příplatku – ZDARMA!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...aaaaaaaeeeeeeeooooooolllllllluuuuuuusssssss...ccccccczzzzzzz
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  3. 5.
 zápisy dětí do porubských  
 mateřských škol (v provozní  
 době školek)
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO,  
 Vietnamská 1541
14.00 Respektovat a být respektován –  
 seminář, RC Kaštánek,  
 ZŠ Ukrajinská 1533
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985

  4. 5.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Období těhotenství, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička,  
 ZŠ J. Šoupala 1609

  5. 5.
15.00 Rope Skipping – workshop,  
 DDM, M. Majerové 1722

  6. 5.
  9.00 Pohár vítězství – střelecká  
 soutěž, Střelnice Skalka Poruba,  
 ulice Vřesinská
17.00 Nebe – koncert skupiny a křest  
 alba Souřadnice, Planetárium  
 Ostrava, K Planetáriu 577

7. 5.
15.00 Ostrava Steelers x Příbram  
 Bobcats – česká liga amerického  
 fotbalu, SAP, Skautská 6093

8. 5. 
10.00 Běh osvobození Ostravy  
 (registrace na www.tjliga100.cz)

9. 5.
15.00 Maminkám – tvůrčí dílna, KMO,  
 Podroužkova 1663 
17.30 Baníkovská školička,  
 ZŠ J. Šoupala 1609

10. 5.
  9.00 Pamětnické setkání u příležitosti  
 750. výročí první písemné  
 zmínky o Ostravě – besedy  
 s videoprojekcí a prohlídkou  
 putovní výstavy, zimní zahrada  
 DPS Astra, I. Sekaniny 1812
14.00 Respektovat a být respektován –  
 seminář, RC Kaštánek,  
 ZŠ Ukrajinská 1533
16.00 Mamince k svátku – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

11. 5.
16.30 Kurz předporodní přípravy:  

 Porod – 1. část, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička,  
 ZŠ J. Šoupala 1609

12. 5. 
19.30 Arrows Ostrava x Technika  
 Brno – extraliga baseballu, areál  
 Arrows Ostrava, Průběžná 6178

13. 5.
  8.00 O krále/královnu zeleného stolu  
 – turnaj ve stolním tenise, DDM,  
 Polská 1624 
  9.30 Rodinný duatlon – závod  
 rodinných týmů v běhu a v jízdě  
 na kole, Skalka Family Park,  
 Vřesinská 2138 (registrace na  
 www.rodinny-duatlon.cz)
10.00 Trefa do černého – turnaj ve  
 střelbě ze vzduchovky, DDM,  
 Polská 1624 

15.–18. 5.
16.00 Vystoupení ke dni matek I. až IV.  
 – vystoupení členů kroužků,  
 DDM, Polská 1624    

15. 5. 
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO,  
 Podroužkova 1663 
15.30 Podpůrná skupina kontaktního  
 rodičovství, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Originální šperky – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

16. 5.
  9.00 Klub přátel knihovny, KMO,  
 L. Podéště 1970
14.00 Čteme dětem: Přemýšlivé čtení  
 na Přemysla, KMO, L. Podéště 1970
17.30 Baníkovská školička,  
 ZŠ J. Šoupala 1609

17. 5. 
14.00 Respektovat a být respektován –  
 seminář, RC Kaštánek,  
 ZŠ Ukrajinská 1533
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, CVČ,  
 Vietnamská 1541
16.00 Závěrečné vystoupení členů  
 kroužků, DDM, M. Majerové 1722

18. 5.
16.00 V čem tkví celistvost  
 kraniosakrální terapie?  
 – přednáška Inky Jakimové,  
 CVČ, Vietnamská 1541
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Porod – 2. část, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička,  
 ZŠ J. Šoupala 1609
19.00 Štěpán Rak a Alfred Strejček:  

 Vivat Comenius – koncert,  
 nádvoří Zámku Poruba, nábřeží  
 SPB 60

19. 5.
19.00 Arrows Ostrava x Cardion Hroši  
 Brno – extraliga baseballu, areál  
 Arrows Ostrava, Průběžná 6178

20. 5.
13.00 Keramická dílna pro děti i rodiče,  
 DDM, M. Majerové 1722
20.00 Muzzyfest Ostrava 2017, Music  
 Club Chlív, Maďarská 6088

22. 5.
16.00 Zvířátka z vatových kuliček –  
 tvůrčí dílna, CVČ,  
 Vietnamská 1541 

22.–25. 5. 2017  
 Sportovní hry seniorů – pro  
 sportovce od 60 let (přihlášky  
 na tel. č. 599 480 914 do 10. 5.)

23. 5. 
  9.00 Pozor, autíčko jede! – sportovní  
 dopoledne pro děti od 1, 5 do  
 čtyř let, DDM, Polská 1624
14.00 Čteme dětem: Čteme v máji,  
 KMO, L. Podéště 1970
17.30 Baníkovská školička,  
 ZŠ J. Šoupala 1609

24. 5.
10.00 Klub Generace, KMO,  
 Vietnamská 1541
14.00 Respektovat a být respektován –  
 seminář, RC Kaštánek,  
 ZŠ Ukrajinská 1533
16.00 Divadélko Smíšek: Velká sloní  
 pohádka, CVČ, Vietnamská 1541

25. 5.
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Těsně po porodu – raná vazba,  
 MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
17.30 Baníkovská školička,  
 ZŠ J. Šoupala 1609

26. 5.
19.00 Arrows Ostrava x Olympia  
 Blansko – extraliga baseballu,  
 areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178

27. 5.
  9.00 Pohádkový les, areál porubského  
 lesoparku, start poblíž konečné  
 zastávky autobusů č. 37 a 40 na  
 Studentské ulici

28. 5.
15.00 Ostrava Steelers x Trnava  
 Bulldogs – česká liga amerického  
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do 31. 12. 
Střední odborná škola umělecká 
a gymnázium, Ostrava-Zábřeh: Malba, 
grafika, Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 
1812

do 4. 5.
Dorota Kaustová: Životy – digitální 
tvorba, animace, smalty, Galerie na 
schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 18. 5.
Linda Masudová: Accept Trough Art – 
obrazy, ICM Ostrava, B. Martinů 1117

do 30. 5.
Vznést se – práce studentů Lidové 
konzervatoře Ostrava, KMO, Vietnamská 
1541

do 27. 6.
Strom v betonu – fotografie, KMO, 
L. Podéště 1970

2.–31. 5.
Marie Slavíková Lesniaková: V zahradě  
snů – malba na hedvábí, Galerie VŠB–TU 

Ostrava, 17. listopadu 2172

3.–31. 5.
Jaro – tematická výstava knih, KMO, 
L. Podéště 1970

3.–30. 5.
Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti 
– výstava k 750. výročí první písemné 
zmínky o Ostravě (vernisáž 3. 5. v 17.30), 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

5. 5. – 30. 6.
Jan Pařízek: Grafika, olej, akvarel, 
kombinovaná technika, Galerie Ametyst, 
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu

11.–12. 5.
Výstava skalniček, Středisko 
přírodovědců, Čkalovova 1881

11. 5. – 8. 6.
Přírodou všemi smysly – fotografie 
a výtvarné práce dětí ze Základní školy 
generála Zdeňka Škarvady (vernisáž 11. 5. 
v 15.00), Galerie na schodech, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55 

Přírodou všemi smysly
Jak děti vidí přírodu a  jak ji vnímají, 

mohou zjistit návštěvníci radniční Gale-
rie na schodech od 11. května do 8. červ-
na. Žáci Základní školy generála Zdeňka 
Škarvady zde představí své obrázky a fo-
tografie, které doplní i drobnými objekty 
z přírody, k nimž si lidé budou moci při-
vonět nebo si je osahat.

Výstava skalniček
Prodejní výstavu alpinek spojenou 

s poradenstvím pořádá 11. a 12. května ve 
Středisku přírodovědců na Čkalovově uli-
ci Klub skalničkářů Adonis Ostrava. Růz-
né druhy skalniček můžete zhlédnout od 
9 do 17 hodin. Vstupné je 20 korun.

Rodinný duatlon
Soutěž rodinných týmů v běhu na čty-

ři kilometry a  v  jízdě na horském nebo 
trekingovém kole na 32 kilometrů čeká na 
sportovce 13. května v areálu Skalka Fa-
mily Park. Přihlásit se mohou dvou, tří ne-
bo čtyřčlenné rodinné týmy. Minimální věk 
nejmladšího člena družstva je 13 let, horní 
věková hranice není určena. Součástí ak-
ce je i vložený běžecký závod pro rodiče 
a děti od 7 do 12  let. Více na webových 
stránkách www.rodinny-duatlon.cz.

Les ožije pohádkami
V  Pohádkovém lese, který se otevře 

27. května v porubském lesoparku, čeká 
na děti řada kouzelných bytostí, jež bu-

dou malým návštěvníkům od 9 do 13 ho-
din zadávat úkoly. Děti za jejich splnění 
získají odměnu. Putování Pohádkovým 
lesem začíná nedaleko Kolejí VŠB–TU Os-
trava (konečná autobusových linek č. 37 
a  40). Tradiční akci ke Dni dětí pořádá 
dům dětí a mládeže.

Jak se odnaučit kouřit
Besedu terapeutky Marie Hlavsové tý-

kající se odvykání kouření spojenou s po-
radnou pořádají 29. května od 16 hodin 
v  Centru volného času na Vietnamské 
ulici. Na akci, která se koná při příleži-
tosti Světového dne bez tabáku, je vstup 
zdarma. Více na tel. č. 599 480 592 nebo  
599 480 555.  (jokr)

 fotbalu, SAP, Skautská 6093
16.00 Arrows Ostrava x Olympia  
 Blansko – extraliga baseballu,  
 areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178

29. 5.
16.00 Zahradní olympiáda, CVČ,  
 O. Jeremiáše 1985
16.00 Marie Hlavsová: Den bez tabáku  

 – beseda, CVČ, Vietnamská 1541
30. 5.
  9.00 Májové tvoření pro děti od 1,5 do  
 čtyř let, DDM, Polská 1624

31. 5.
14.00 Respektovat a být respektován –  
 seminář, RC Kaštánek,  
 ZŠ Ukrajinská 1533
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CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou,  
ICM – informační centrum pro mládež, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum,  
RC – rodinné centrum, SAP – Sportovní areál Poruba, ZŠ – základní škola

Změna programu vyhrazena, 
aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba

Vyhráli jste?
O  vstup na některé z  interiérových 

představení festivalu Cirkulum podle 
vlastního výběru jste soutěžili už potře-
tí. Měli jste odpovědět, kdy a kde vznikl 
umělecký žánr nový cirkus. Správná od-
pověď se skrývala pod písmenem a) – 
ve Francii ve 20. století.

Z došlých správných odpovědí jsme 
vylosovali odpověď Vítězslava Matějka. 
O  způsobu předání výhry ho budeme 
informovat telefonicky.   (red)

Soutěž o vstupenku
na festival Cirkulum

Na velký úspěch loňského pilotního 
ročníku mezinárodního festivalu nové-
ho cirkusu a  pouličního umění Cirku-
lum chce navázat festival letošní. Bude 
se konat od 9. do 11. června na porub-
ské Hlavní třídě, Alšově náměstí i v au-
le VŠB-TUO. Také v  květnovém zpra-
vodaji PRIO můžete soutěžit o  jeden 
vstup na některé z interiérových před-
stavení podle vlastního výběru. Před-
tím však musíte správně odpovědět na 
soutěžní otázku. Ta zní:

Jak se jmenuje a odkud je umělec, 
který letošní Cirkulum zahájí svou 
show Ugo wants to play?

Své odpovědi zasílejte do 22. květ-
na na adresu Redakce zpravodaje 
PRIO, Klimkovická 55/28, 708 56 Ost-
rava-Poruba, nebo na e-mail redakce@
moporuba.cz. Kromě správné odpově-
di prosím uveďte své jméno a příjme-
ní, e-mail nebo adresu a telefonní číslo.  
 (red)
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Poruba ocenila šest pedagogů za jejich 
mimořádnou a přínosnou práci

Ministryně 
vyznamenala učitelku

Z  rukou ministryně Kateři-
ny Valachové převzala Karla 
Havelková, učitelka odborných 
ekonomických předmětů v po-
rubské obchodní akademii, me-
daili ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy 1. stupně za 
dlouhodobou vynikající peda-
gogickou činnost. Patřila mezi 
45 vyznamenaných pedagogů 
z celé republiky, kteří letos zís-
kali toto nejvyšší ocenění v ob-
lasti školství.  

Zaujal s křečíky
Čtvrťáka Matyáše Banara ze 

Základní školy J. Valčíka zaujal 
život křečíků džungarských na-
tolik, že o jejich pozorování se-
stavil celou prezentaci. Před-
stavil ji na žákovské konferen-
ci Envitalent, která se konala ve 
Velkém světě techniky v  Dol-
ní oblasti Vítkovic. Zúčastni-
lo se jí 70 žáků 33 základních 
a  středních škol z  celého mo-
ravskoslezského regionu. Drob-
ní hlodavci zaujali také porotu 
a  ta Matyášovu píli a  pozoro-
vací talent ohodnotila prvním  
místem. 

Za dětmi byly  
„babičky učitelky“

Říká se tomu generační se-
tkání a v praxi to vypadá tak, že 
za natěšenými dětmi z Mateř-
ské školy Čtyřlístek ve Skautské 
ulici přijdou jejich zbožňované 
„babičky učitelky“: bývalá ředi-
telka Marie Karásková a učitel-
ka Alena Ptáčková. Děti si pro 
ně připravily básničky a  pís-
ničku, „babičky učitelky“ je na 
oplátku naučily taneček. Před-
školáci nezapomněli ani na po-
hoštění návštěvy a malý dárek, 
zápich do květináče.  

ZŠ J. Valčíka = škola 
udržitelného rozvoje 

Sběr papíru, víček a  elek-
troodpadu, řada projektových 
dnů typu Den luštěnin a zdra-
vé životosprávy, vícedenní pří-
rodovědné exkurze pro žáky 
2. stupně, projekt Recyklohraní, 
nepovinný Ekologický seminář. 
To jsou jen některé z  aktivit, 
které porubské Základní ško-
le J. Valčíka 4411 vynesly oce-
nění Škola udržitelného rozvo-
je 1. (nejvyššího) stupně.  (jan)

Martina Körberová
Základní škola gen. 
Zdeňka Škarvady

Zástupkyně ředitelky, 
má 26 let praxe ve škol-
ství, vyučující na prvním 
stupni. Řídila přípravu 
zavedení bilingvní výu-
ky matematiky, země-
pisu, přírodopisu, infor-
matiky, výtvarné výchovy a pracovní výcho-
vy v anglickém jazyce, pracovní výchovy ve 
francouzském, německém a španělském ja-
zyce. Zajistila pro školu rodilé mluvčí a za-
členila je do výuky, také každoročně vede 
předškolní přípravný kroužek angličtiny pro 
budoucí bilingvní prvňáčky. Mnoho let pod-
poruje a  organizuje projekty, které oboha-
cují a přinášejí nové zkušenosti žákům, uči-
telům i škole.

Libor Davidík
Základní škola, 
Dětská 915

Je výraznou pedago-
gickou osobností, učí devět 
let. K  žákům je přátelský, 
dokáže je v hodinách zau-
jmout a motivovat k učení. 
Rád podporuje talentova-
né žáky, ale také ty, kteří si 
nevěřili a mysleli si, že nemá smysl se snažit. S žá-
ky má velmi dobré vztahy, dokáže jim pomoci, vy-
slechne je a poradí. V anketě o nejlepšího učitele 
školy uspořádané mezi žáky, rodiči i pedagogy se 
objevil na téměř čtvrtině hlasovacích lístků a jen 
o jeden hlas mu uniklo první místo. S žáky realizo-
val projekt Národní muzeum se zaměřením na ba-
datelskou výuku. Tento typ výuky zavedl i do vy-
učovacích hodin.

Petr Krňávek
Základní škola 
Bulharská 1532 

Vyučuje na prvním 
stupni, má 17 let pedago-
gické praxe. Je koordiná-
torem Školního vzděláva-
cího programu a  metodi-
kem mnoha projektů. Vede 
školní pěvecké sbory pro 
první i druhý stupeň. Je organizátorem pravidel-
ných koncertů, například vánočních koncertů ve 
škole nebo adventních koncertů. Byl sbormis-
trem koncertu k 50. výročí otevření školy a zod-
povídal za přípravu a provedení školního muzi-
kálu Malá mořská víla. Je mentorem učitelům 
prvního stupně a členem kolegia školy. Je velmi 
výraznou osobností reprezentující školu na veřej-
nosti, vede počítačové kroužky. Hostuje jako te-
nor v Národním divadle moravskoslezském.

Radoslava Mikovská
Základní škola 
J. Šoupala 1609

Vyučuje na prvním 
stupni a  má za sebou 
úctyhodných 38 let peda-
gogické praxe. Věnuje se 
dětem prvního a druhého 
ročníku základní školy. Při 
své pedagogické činnosti 
nejen precizně plní pracovní povinnosti, ale do-
káže do výuky zavádět i inovativní prvky. Věnu-
je se práci se žáky ohroženými školním neúspě-
chem, pečuje o děti s podpůrnými opatřeními, 
zaměřuje se také na inkluzivní vzdělávání. Spo-
lupracuje s mateřskými školami, zaměřuje se na 
přípravu předškolních dětí na povinnou školní 
docházku. Pozitivně přistupuje ke všem žákům, 
věnuje se také pořádání různých soutěží pro dě-
ti. Vede školní výtvarný kroužek.

Anna Ignacová
Základní škola 
I. Sekaniny 1804 

Už 41 let vyučuje na 
prvním stupni. Patří k  vel-
mi aktivním pedagogům 
a  pro žáky je to Paní uči-
telka, uznávají ji jako osob-
nost, její hodiny jsou záživ-
né a zajímavé. Žáci i rodiče 
s ní rádi komunikují, nikdy nejsou odmítnuti. Dlou-
hodobě pečuje o žáky se specifickými poruchami 
učení a chování, daří se jí začleňovat integrované 
žáky do hlavního vzdělávacího proudu, má k nim 
citlivý přístup, motivuje děti, aby dosahovaly co 
nejlepších výsledků. Se stejným nasazením ve-
de talentované žáky. Svými zkušenostmi, lidským 
přístupem a optimistickým pohledem na svět po-
máhá a inspiruje nejen žáky, ale i kolegy. 

Lukáš Skřivánek
Základní škola 
A. Hrdličky 1638 

Vyučuje na prvním 
stupni, pracuje převáž-
ně se žáky 1. a 2. ročníku. 
Má devět let pedagogic-
ké praxe. S  dětmi komu-
nikuje přátelsky, pomáhá 
jim. Nad rámec pracovních 
povinností spolupracuje nejen se žáky, ale také 
s rodiči. Při výuce se snaží, aby žák látku pocho-
pil, naučil se ji a také použil v dalším vzdělávání. 
U dětí má autoritu, ale přitom se jim snaží přiblí-
žit a získat si je. Je kreativní a zaměstnává dě-
ti různými zajímavými projekty. Rodiče oceňují, 
že věnuje spoustu svého času mimoškolním ak-
tivitám se svými současnými a předešlými žáky. 
S  těmi se účastní tradičních školních akcí, růz-
ných besídek a vystoupení.
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Cirkulum dříve bylo kočovnou cirkusovou vesničkou
Václav Pokorný je 
principálem a uměleckým 
vedoucím ostravského 
uskupení Cirkus trochu 
jinak, které již jedenáctým 
rokem vytváří originální 
choreografie, inscenace 
a programy zejména 
v oblasti nového cirkusu 
a pouličního divadla. To on 
před lety přišel s myšlenkou 
uspořádat v Ostravě jeho 
mezinárodní festival. Václav Pokorný

  Foto: archiv festivalu

Příměstské tábory, to jsou dobrodružství, hry a výlety
Letní prázdniny jsou sice 

až za několik týdnů, ale už teď 
můžete děti přihlásit na pří-
městský tábor. Organizuje je 
například městský obvod Po-
ruba, TJ Sokol Poruba nebo 
středisko přírodovědců. 

Dva týdenní turnusy pří-
městského tábora městské-
ho obvodu nabízejí zábavu, 
hry, výlety i exkurze za zvířa-
ty. „Tábor jsme nazvali Prázd-
niny v pohodě a jeho účastníci 

si vyzkoušejí minigolf, navští-
ví s  námi útulek v  Třebovi-
cích, kde se například dozvědí, 
jak se zachovat, když najdou 
opuštěného psa či kočku, po-
dívají se do Záchranné stanice 
v  Bartošovicích nebo se po-
baví v  X Laser Game aréně,“ 
uvedl vedoucí odboru školství, 
prevence kriminality a bezpeč-
nosti Milan Gregor. Uzávěrka 
přihlášek je 31. května, více na 
tel. 599 480 592, 720 735 354 

nebo na e-mailu msoviarova@ 
moporuba.cz. 

Dva turnusy příměstské-
ho tábora pořádá také TJ So-
kol Poruba. „Děti od šesti do 
patnácti let seznámíme s nej-
různějšími sporty, nebudou 
chybět ani hry a soutěže. Má-
me pro ně připravený i den se 
známými youtubery nebo Noc 
na Sokole,“ řekl starosta Soko-
la Boris Blažej s tím, že přihláš-
ky se přijímají do 20. června. 

Více na tel. 739 707 333 nebo 
na info@sokolporuba.cz.

Příměstský tábor pro dě-
ti od sedmi let připravilo rov-
něž středisko přírodovědců. 
„Podíváme se do QQ studia, 
do továrny Marlenka, navštíví-
me veterinární kliniku,“ prozra-
dila Zuzana Čerkovská ze stře-
diska přírodovědců. Více na 
www.svc-korunka.cz nebo na 
tel. 599 527 321 a 731 617 815.   
 (jokr)

Vstupenky lze zakoupit na 
www.cirkulum.cz nebo v po-
rubském informačním centru 
na Hlavní třídě.

Kdy a  kde se zrodil nápad 
uspořádat netradiční festival 
Cirkulum?

Projekt festivalu tohoto ty-
pu jsem měl v hlavě již řadu let, 
avšak fakticky začal asi před 
pěti lety naší účastí na natáče-
ní francouzského filmu z cirku-
sového prostředí Muž, který se 
směje. Vizuální koncept cirku-
sové vesničky z  natáčení jsme 
převedli do reálného projektu, 
který jsme prezentovali na nej-
různějších festivalech a akcích. 
Od té doby vesnička Cirkulum 

žila svým životem a projekt se 
postupně rozrostl, takže jsme 
se rozhodli přestat kočovat 
a usadit se. Z projektu Cirkulum 
tak vznikl jedinečný mezinárod-
ní festival nového cirkusu a po-
uličního divadla v Ostravě.

Jak?
Jednak takový festival jinde 

na Moravě ani ve Slezsku ne-
najdete, jednak je celý koncept 
svým pojetím ojedinělý i v ČR – 
jeho program je totiž zasazen 

vé skupiny. Návštěva festivalu je 
ideální volba, jak strávit kvalitní 
čas s celou rodinou. 

Loni se konal úvodní ročník 
festivalu Cirkulum. V čem bu-
de letošní jiný?

Nejvýraznější novinkou bu-
de nová interiérová scéna ve 
velkém cirkusovém šapitó, kte-
ré vyroste přímo na Hlavní tří-
dě. Stane se dominantou fes-
tivalu. Přináší to nejlepší z pro-
gramu, a tato představení jsou 
proto jako jediná zpoplatněná. 
Můžeme se těšit na opravdo-
vé evropské špičky nového cir-
kusu, jako jsou němeční Gogol 
& Mäx, zbrusu nový slovensko-
-český projekt Cirkus Jánošík, 
akrobatické duo Kate & Pasi 
z Finska či švýcarsko-izraelské 
Duo Comic Casa.  (jan)

do veřejného prostoru, je ve-
řejnosti z většiny volně přístup-
ný a  zároveň udržuje vysokou 
hodnotu uměleckých produk-
cí a programovou pestrost za-
stoupení vynikajících umělců 
z celého světa. 

Proč jste vybrali právě porub-
skou Hlavní třídu? 

 „Leninka“ je podle mě nej-
krásnější bulvár v  Ostravě, ze-
jména pro svou úžasnou archi-
tekturu, která je světovým uni-
kátem. Přímo nabízí srovnání 
s  bulvárem La Rambla v  Bar-
celoně, který je považován za 
jedno z  center světového po-
uličního umění, a  stal se pro-
to jakousi předlohou koncep-
tu festivalu Cirkulum. Neméně 
důležité je, že jsme našli spo-
lečnou řeč s vedením porubské 
radnice, která je spolupořadate-
lem akce.

Komu je festival určen?
Je unikátní v tom, že se stej-

ně dobře zabaví všechny věko-

Výstava od Petřkovické venuše k Dolní oblasti
Výstava s názvem Od Petř-

kovické venuše k Dolní oblas-
ti symbolizující ve zkratce ces-
tu, kterou naše město urazilo 
na své pouti od pravěku až po 
současnost, byla připravena 
při příležitosti oslav 750.  vý-
ročí první písemné zmínky 
o  Ostravě. Čtyři základní pa-
nely provedou návštěvníka 
prostřednictvím nejdůležitěj-
ších časových mezníků ději-
nami města v  období pravě-
ku, středověku, v 19. a 20. sto-

letí. Jeden samostatný panel 
je pak vždy věnován konkrét-
nímu městskému obvodu a je-
ho historii. 

Putovní výstava bude k  vi-
dění od 3. května v Galerii na 
schodech porubské radnice. 
Vernisáž se bude konat v ob-
řadní síni od 17.30 hodin. Sou-
částí jejího programu je od 
18.15 hodin koncert hudebního 
tria. Houslistky Lenka Hejne-
šová a Julie Ester Černá s var-
hanicí Marií Pluhařovou před-

nesou díla P.  I.  Čajkovského, 
J.  S. Svendsena, A.  Corelliho, 
E. Dřízgy a porubského rodáka 
I. Hurníka.

Výstava se pak na jeden den 
z galerie přemístí – 10. května 
si ji budou moci v  zimní za-
hradě prohlédnout nejen oby-
vatelé domu s  pečovatelskou 
službou Astra na ulici I. Seka-
niny, ale rovněž všichni zájem-
ci o  historii. Toto pamětnické 
setkání bude mít i  další pro-
gram: od 9 hodin s  tématem 

Poruba v  běhu času seznámí 
přítomné Jiří Lexa, člen letopi-
secké komise městského ob-
vodu, od 10.30 hodin vystoupí 
a na téma Nová Ves a její vývoj 
pohovoří tamní kronikář Kamil 
Rodan. Na tento den bude vý-
stava rozšířena o panel věno-
vaný dějinám městského ob-
vodu Nová Ves. Poté se expo-
zice opět vrátí na radnici.

Výstava v  průběhu celého 
roku zavítá postupně do všech 
23 městských obvodů.  (red)
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských 
receptůr vhodné pro kavárny, hotely, darky, choco laterie

Základní nabídka
• pravidelné dodávky našich výrobků do vaší provozovny  

s podpůrným programem
• zajistíme tiskoviny a propagační materiály podporující  

prodej zboží
Bonusy zdarma
• doprava
• zapůjčení prezentéru pro vystavení a prodej pralinek
• balicí sáčky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz

Zpravodaj PRIO
ve všech porubských domácnostech!

náklad 35 000 ks
Inzerce: Jiří Sachr

mobil: 608 832 606 | e-mail: sachr@regvyd.cz
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chladniček, mrazniček,
praček a šicích strojů

Luxa-NY v.o.s.
Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

OPRAVÁŘI
Pračky a šicí stroje – p. Hudec: 603 362 222

Opravna



Utkají se v pěti 
disciplínách

Sportovní hry seniorů po-
řádá od 22. do 25. května 
porubská radnice. Utkají se 
v  tenise, ve stolním tenise, 
v  bowlingu, šipkách a  pla-
vání. Zájemci od šedesáti let 
se mohou hlásit do 10.  květ-
na na tel. č. 599 480 914 ne-
bo 599 480 555, kde uvedou 
jméno, datum narození, tele-
fonický kontakt, adresu by-
dliště a  disciplínu, ve které 
chtějí závodit. Nejlepší z  po-
rubských sportovců mohou 
městský obvod reprezento-
vat na mezinárodních spor-
tovních hrách, které se bu-
dou konat v srpnu v Porubě.  
 (jokr)

Ostravská parkiniáda
Ostravskou parkiniádu po-

řádá 10. června od 9 hodin 
v centru volného času ve Viet- 
namské ulici sdružení Parkin-
son-Help. Sportovci se mo-
hou utkat v holandském biliá-
ru, stolním tenise, šipkách, rus-
kých kuželkách, házení kroužků 
a  dalších disciplínách. „Zve-
me nemocné, zdravé, rodinné 
příslušníky i  přátele, kteří nás 
chtějí podpořit,“ vyzývají pořa-
datelé. Občerstvení a pitný re-
žim zajištěn. Zájemci by se měli 
přihlásit do 5. června na e-mai-
lech e.kubelkova@centrum.cz, 
jiri.ocelka@centrum.cz nebo 
na telefonních číslech 603 182 
722 či 602 532 343. 

 (jan)
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Centrum pomáhá s péčí o seniory
Jednou ze služeb, 
kterou poskytuje 
Centrum sociálních 
služeb Poruba, je terénní 
pečovatelská služba.

V  loňském roce došlo 
v  Centru sociálních služeb 
(CSS) Poruba, příspěvkové or-
ganizaci obvodu, k  několika 
změnám. Jednou z  nich by-
la změna sídla a stěhování za-
městnanců pečovatelské služ-
by do prostor v Domě s pečo-
vatelskou službou v Průběžné 
ulici.

CSS například poskytu-
je tzv. terénní pečovatelskou 
službu, tedy péči o lidi, kteří se 
už kvůli věku nebo zdravotní-

mu stavu nemohou o sebe po-
starat sami.

„Pomáháme jim při podá-
vání jídla a pití, s domácí hy- 
gienou, běžným úklidem 
a  údržbou domácnosti nebo 
třeba běžnými nákupy a  po-
chůzkami – ať už v  jejich do-
mácím prostředí, tak v domo-
vech s pečovatelskou službou 
Astra a  Průběžná,“ vysvětli-
la Simona Malinová, ředitel-
ka CSS. Péče o  klienty však 
nespočívá jen v  zabezpeče-
ní základních fyzických po-
třeb. „Víme, že potřebují vy-
užít svůj volný čas a  zabavit 
se. Navázali jsme proto spolu-
práci s organizací ADRA, kte-
rá sdružuje dobrovolníky. Dí-

ky tomu budeme moci lidem, 
kteří projeví zájem, nabídnout 
možnost trávit čas s dobrovol-
níkem – procházkami, četbou, 
povídáním a  podobně. Věří-
me, že tím potěšíme přede-
vším osamělé seniory.“

Protože pracovníci cent-
ra často a  intenzivně spolu-
pracují s rodinami klientů, vě-
dí, jak obtížná a vyčerpávající 
může někdy dlouhodobá péče 
být. „Zapojili jsme se proto do 
projektu společnosti Anulika, 
který se zaměřuje na psycho-
sociální podporu, vzdělává-
ní a poradenství neformálních 
pečovatelů, tedy rodinných 
příslušníků,“ doplnila Simona 
Malinová.  (jan)

Policisté seniorům připomenou, jak se nestat obětí zločinu
Senioři jsou kvůli své důvěři-

vosti velmi ohrožená a zranitel-
ná skupina lidí. Jako na „snad-
nou kořist“ se na ně zaměřili 
nejrůznější šmejdi, lapkové ne-
bo podvodníci. Stávají se však 
i oběťmi domácího násilí. 

Na všechna tato nebezpe-
čí a způsob, jak se jim lze brá-
nit, chtějí dříve narozené upo-
zornit policejní preventisté. Na 
obou z  porubských oddělení 
Policie ČR fungují týmy, které 
se touto prevencí zabývají. Ve 
spolupráci se sociálním odbo-
rem porubského úřadu připra-
vili ve třech klubech důchod-
ců v  našem městském obvo-
du sérii dvanácti besed, vždy 

s  jiným zaměřením. Na úvod-
ním setkání, na které pozvali 
členy klubu seniorů v Oblouku 

stejnokroji policistů a strážníků 
a popsali situace, kdy a s jakým 
problémem se na kterého z nás 
mohou obrátit,“ uvedla policis-
tka-preventistka Martina Fa- 
biánová z Obvodního oddělení 
Ostrava-Poruba 1. 

Na dalších besedách ma-
jí zájemci s  policisty probí-
rat jednotlivá témata tak, jak 
se jimi zabývá nedávno vyda-
ná kniha Černá kronika aneb 
Ze soudních síní: od nekalých 
praktik šmejdů přes bezpečné 
chování na internetu po setká-
ní s  falešnými vnuky. Na kon-
krétních případech jim chtě-
jí poradit, jak se v dané situaci 
zachovat.  (jan)

a v Bulharské ulici, jim předsta-
vili všechny varianty své unifor-
my. ,,Ukázali jsme rozdíly mezi 

Policisté ukázali, jak podle uniforem rozeznat příslušníky Policie ČR 
a Městské policie Ostrava.  Foto: Jana Janošcová

Na semináři  poradí, jak zůstat soběstačný
Sociální odbor porubské-

ho úřadu se zapojil do projek-
tu Podpora neformální péče 
v Moravskoslezském kraji, kte-
rý má podpořit domácí péči 
a  osoby pečující o  své blízké, 
třeba z řad seniorů. 

V  klubech seniorů, jejichž 
zřizovatelem je městský ob-
vod Poruba, bývají přednášky 
a  semináře zaměřené na so- 
ciální poradenství, tzv. aktivi-
zační techniky (mají udržovat 
seniory v dobré fyzické i psy-
chické formě různými činnost-
mi od trénování paměti přes 
ruční práce po vzdělávací pro-

gramy) či zdravovědu. Mají dří-
ve narozeným pomoci osvojit 
si praktické dovednosti, které 
pomohou minimalizovat pro-
jevy stárnutí, rozvíjet logické 
a  motorické dovednosti a  na-
učit nejen osoby, které o ně pe-
čují, jak doma pracovat se se-
niory, aby zůstali co nejdéle 
soběstační.  

K nejvyhledávanějším téma-
tům patří právní poradenství či 
techniky určené k  rozvoji pa-
měti a  manuálních dovednos-
tí. Například seminář s názvem 
Rozvoj jemné motoriky byl za-
měřen na osvojení technik, kte-

ré pomáhají zlepšovat zruč-
nost a  hybnost končetin star-
ších či postižených lidí. 

Aktivity jsou určeny jak stá-
lým členům klubů, tak rodinným 
příslušníkům nebo dalším oso-
bám, které doma pečují o  své 
blízké. Jsou zdarma. Konají se 
celý letošní rok, podrobnější in-
formace k projektu jsou uvede-
ny na www.christianiaops.eu. Je 
možné si dohodnout také in-
dividuální pomoc a  poraden-
ství. Bližší informace podá Pet-
ra Glasnáková, tel. 775 578 441, 
e-mail info@christianiaops.eu.     

 (jan)
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Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Pohled na kostel svatého Mikuláše od nábřeží SPB Foto: archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák

Ze Slaného dolu někdo volal o pomoc
Před staletími vedlo 
naším krajem jen několik 
významnějších cest. Po 
jedné z nich se vozila 
sůl z polské Věličky. 
Vedla přes Svinov 
a Porubu ke Klimkovicím 
a spojovala téměř všechny 
okolní vesnice. Váže 
se k ní tato pověst.

Jednoho letního večera 
za prudké bouře jel po ces-
tě plachtou krytý vůz nalože-
ný pytli se solí. Vozka si ne-
ustále protíral oči a  těšil se, 
jak po únavné cestě doje-
de do porubského velkostat-
ku. Do cíle mu zbývala nece-
lá míle. Osud mu však nepřál. 
Oblohu proťala oslepující zá-
ře a  do blízkého dubu udeřil 
blesk. Koně se splašili, strh-
li vůz mimo cestu a vběhli do 
blízké bažiny. Vozka úpěnli-
vě volal o pomoc, ale než při-
běhli lidé z nejbližších chalup, 
hladina se nad ním zavřela. 
Při další bouři se však zoufa-
lé volání z těchto míst ozvalo 
znovu, ale vesničané po člo-
věku, jenž potřebuje pomoc, 
opět pátrali marně. Nářek se 
pak ozýval během každé dal-
ší bouřky. Vystrašení vesniča-
né se obrátili na místního fa-
ráře, aby jim poradil a pomo-
hl. Ten jim řekl: „Jděte domů, 
věnujte se své práci a v nedě-
li po mši svaté tam spolu pů-
jdeme. Místo, odkud se volá-
ní o  pomoc ozývá, vykropím 

svěcenou vodou a  všichni se 
společně pomodlíme.“

Ale modlitby a kropení svě-
cenou vodou nepomohly. Teh-
dejšímu správci velkostatku 
panu Švidrnochovi, moudré-
mu a  zkušenému muži, nešla 
věc z mysli, a  tak dal u cesty 
blízko bažiny postavit kaplič-
ku. Poté, co byla v  roce 1841 
kaplička vysvěcena a celá Po-
ruba se u ní pomodlila, se zou-

falé volání o  pomoc z  těchto 
míst už neozvalo. 

Svažitému místu, kde by-
la později bažina vysušena, 
se začalo říkat Slaný důl. Kap-
lička byla zbořena 20. červ-
na 1953 při výstavbě sídliš-
tě. Kdyby stála, našli bychom 
ji mezi domy ve Skautské ulici 
a Sportovním areálem Poruba. 
  (lex)
Zdroj: Pamětní kniha obce Poruby

Květen    
v porubské historii

1. květen 1939
Na obecních úřadech v Su-

detech byly zavedeny matriky 
rodné, úmrtní a sňatkové. Po-
ruba byla přičleněna pod mat-
riční středisko ve Svinově.

7. květen 1939
Podle výsledků sčítání lidu 

žilo v Porubě 1755 obyvatel.

13. květen 1952
Začalo bourání bývalých 

chlévů Wilczkova velkostatku 
kvůli výstavbě nábřeží SPB.

17. květen 1954
Poruba byla připojena 

k ostravskému okresu.

19. květen 1957
Po volbách do národních 

výborů, po nichž se Pustko-
vec a Třebovice staly součás-
tí Poruby a porubský MNV se 
tím změnil na ObNV, bylo do 
voličských seznamů zapsáno 
14 444 lidí.

2. květen 1960
Bylo rozhodnuto o zbourá-

ní mostu, který spojoval starý 
hřbitov u kostela s novým.

13. květen 1967
Přírodní koupaliště zahájilo 

sezonu a hned první den za-
znamenalo teplotu vody 18 °C 
a návštěvnost 3000 lidí.  (jan)
Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy porub-
ských kronik

Kaplička v místě, kterému se říkalo Slaný důl, byla zbořena v červnu 
roku 1953. Foto: archiv Jiřího Lexy
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Petru a Aleše baví bylinky už dlouho
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Petra Václavková a Aleš 
Matušinský jsou partnery 
nejen v životě, ale také 
v podnikání. Byť se oba 
do té doby věnovali úplně 
jinému oboru, v únoru roku 
2013 si splnili společný 
sen: na Hlavní třídě otevřeli 
obchod a pojmenovali 
ho Herbarium – Byliny 
celého světa. 

Petra Václavková a Aleš Matušinský ve svém obchůdku na Hlavní 
třídě   Foto: Jana Janošcová

Na této straně pravidelně zveřejňujeme rozhovory s porubskými živnostníky. Z podnikatelů, 
kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají dalšího losem sami zpovídaní. 
Majitelé Herbaria vylosovali společnost Pokojík, o níž si budete moci přečíst v příštím čísle 
PRIO.

Co se chystá 
u sousedů

Krásné Pole
Sbor svaté Hedviky zve na 

koncert ke Dni matek, který 
se uskuteční v neděli 21. květ-
na od 15.30 hodin v  koste-
le svaté Hedviky v  Krásném 
Poli. Pořadatelé zvou ke spo-
lečnému prožití hezkých chvil 
u krásné hudby k oslavě svát-
ku maminek. 

Třebovice
Tradiční chasidské pís-

ně a  klezmerová hudba za-
zní v neděli 21. května v kos-
tele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v  Třebovicích. Vystoupí 
osmičlenný vokální soubor 
Noach a klezmerové duo pod 
vedením Tomáše Novotné-
ho. Koncert začíná v 16 hodin. 
Vstupné je dobrovolné. 

Hrabyně
U  Národního památníku 

2. světové války v Hrabyni bu-
de mít 8. května v  10 hodin 
start Běh osvobození Ostravy 
– 38. ročník silničního běhu na 
15 kilometrů. Cíl závodu je na 
porubském stadionu Arrows 
v Průběžné ulici. Závodníky na 
místo startu dopraví autobusy 
DPO, které v 8.40 a 9.10 hodin 
odjíždějí ze zastávky Rektorát 
VŠB s  další zastávkou u  sta-
dionu Arrows. (jan)

OBCHODNÍCI
V PORUBĚ

Prodávají jednodruhové by-
liny – jak ve smyslu koření, tak 
ve smyslu léčivek – a  směsi 
míchané podle tradičních re-
ceptur. „Bylinky a  léčivky nás 
už dlouho bavily, takže jsme 
si řekli, že by bylo pěkné mít 
s nimi vlastní krámek. Z koníč-
ku se nám tak stalo povolání,“ 
popisuje začátky Petra Vác-
lavková. Při sestavování směsí 
se opírají o staré a vyzkoušené 
recepty. V jejich knihovně by-
chom se prý nahledali, než by-
chom našli knihu o  něčem ji-
ném než o léčivých rostlinách. 
„Máme velkou sbírku nejrůz-
nějších původních receptů by-
linkářů, počínaje Mattioliho 
herbářem (bylinář vydaný po-
prvé v roce 1596 – pozn. red.) 
přes rady léčitelky Marie Tre-
ben a konče třeba pány Zent-
richem a Jančou.“

Na začátku krátce surovi-
ny pro výrobu bylinných smě-
sí nakupovali, ale nebyli spo-
kojeni s jejich kvalitou. A tak si 
je nejprve sami sbírali, ale pak 
vytvořili síť vlastních malých 
dodavatelů, kteří dnes z  vel-
ké části uspokojují jejich po-
ptávku. „Když jsme byliny ku-
povali, nebyli jsme spokojení, 
bylo znát, že to není nejlep-
ší kvalita, neměly barvu, vůni 
ani strukturu. První rok jsme 
rostliny zkoušeli sbírat sami, 
ale spotřebujeme velká množ-
ství, nebyli jsme schopni naši 
potřebu pokrýt. Tak teď máme 
několik babiček-dodavatelek, 
které pro nás bylinky sbírají,“ 
vypráví Aleš Matušinský. 

Aby byly suroviny oprav-
du top kvality, nehledali zdro-
je nikde poblíž – a dokonce ani 
v Beskydech, které se jim zda-
jí ještě pořád příliš blízko naší 
průmyslové aglomeraci. Proto-
že mají vztah ke Zlínsku, léčiv-
ky, které v  Porubě prodávají, 
rostou až v Bílých Karpatech. 

Zatímco Aleš Matušinský už 
nějakou dobu podniká (byť v ji-
ném oboru) a byl na leccos při-
pravený, Petra Václavková byla 
překvapená, jak to chodí a  jak 
je to obtížné. „Zpočátku je tře-
ba živnost doslova dotovat. 
Myslíme si, že není možné če-
kat, že vás podnikání v obcho-
dě bude hned od začátku živit. 
To naše se rozjíždělo pomalu, 
ale momentálně už frčí na plné 
obrátky. V začátcích jsme v ob-
chodě neměli ani prodavač-
ku, za pultem jsme stávali sa-
mi. Byliny jsme vážili a mícha-
li přímo v krámě, teď už máme 
výrobnu a sklad mimo obchod. 
A  přemýšlíme, že se ještě bu-
deme rozšiřovat, takže už nám 
ani to nebude stačit,“ shodu-
jí se. Dokonce si sami vyrábě-
jí kapky – bylinné výluhy v al-
koholu. Kromě toho má Her-
barium svou webovou stránku 

– novinkou je, že na ní funguje 
zásilkový obchod.

Obchůdek na Hlavní třídě 
už měl několik nájemců, takže 
k nim sem tam někdo setrvač-
ností přijde pro čokoládu ne-
bo si nechat vyrobit klíč. Her-
barium už však má svou klien-
telu, která se sezonně – třeba 
když řádí chřipky nebo na jaře, 
kdy chtějí lidé podstoupit očis-
tu či zhubnout – ještě zmnožu-
je. „Máme bylinky na všechno. 
Když jsme začínali, zákazníci 
chtěli hlavně ,domácí‘ bylinky, 
které znali, trochu měli obavu 
,podívat se do světa‘. Ale pře-
ce i  tam mívali lidé stejné ne-
moci a potřebovali se něčím lé-
čit,“ vysvětluje Aleš Matušinský. 

V  Herbariu vyjdou vstříc 
rovněž lidem, kteří si přinesou 
vlastní recept, a  namíchají jim 
směs léčivých bylin na přání. 
„Poradíme podle příznaků, ale 
nejsme léčitelé, ani se do této 
role nepasujeme. Bylinky k do-
plnění léčby doporučíme, ale 
neurčujeme diagnózy,“ tvrdí 
oba rozhodně. (jan)
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OBJEVTE, 
NA ČEM

 OPRAVDU 
 ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC 
Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 
značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 
S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 
s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 
do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou 
touhu objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz  

AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Třebovická 5534
722 00  Ostrava-Třebovice
Tel.: 596 966 333
www.autocentrala.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-196   1 18.4.2017   13:15:05
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A N T I K VA R I Á T
V  S U T E R É N U

Prodej a nákup
učebnic a odborné literatury, knih, not, skript,

časopisů, starých fotografi í, pohledů apd.

Havanská 735, Ostrava-Poruba 150 m nad Alšovým nám.
I. obvod – bus. č. 54, 58, tram. č. 7, 8, 17

Otevřeno:   
PO: 9-18, ÚT: 8-13, 
ST-PÁ: 12-17

Výkup knih:   
PO a ST: 13-17, ÚT: 9-13, 
ČT-PÁ: po dohodě

Tel.: 596 913 216  antikvariatvsuterenu@centrum.cz


