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CIRKULUM
9.–11. června 2017
Hlavní třída, Alšovo náměstí, aula VŠB-TUO
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH KVĚTEN, ČERVENSLEVY až -50 %

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,

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| www.triumphoptical.cz
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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
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Sedím na obrubníku, v jed-
né ruce dobré pivko, ve druhé 
něco sice ne úplně zdravého, 
ale hodně dobrého k němu. Je 
fajn, že jsem se oblékl jen leh-
ce. Na to, že je před půlnocí, je 
celkem teplo. Před chvílí jsme 
potkali anděla, byl na chůdách 
a  vypadal mysticky. Ale byl 
hodný, dovolil nám s manžel-
kou, abychom si s ním udělali 
fotku na památku. Kousek od 
nás hraje nějaká muzika, je to 
moc příjemné. Nad námi ne-
be plné hvězd, je jasno. I  zít-
ra má být hezky… Zase přijde-
me, projdeme se, znovu si dá-
me espresso a latté z pojízdné 
kavárny ve tvaru kávové kon-
vičky. Posedíme tam v příjem-
ných sedačkách a budeme jen 
tak koukat. Na všechny ty kej-
klíře a pouliční muzikanty. Ne-
bo třeba na děti, jak přesvěd-
čují své rodiče, že prostě musí 
mít ledovou tříšť šílených ba-
rev v kelímku ve tvaru palmy 
i  s  listy. Nebo na živé sochy. 
Stálo za to počkat tak dlouho 
a „zalamovat krk“ při vzhlíže-
ní, zda provazochodec usto-
jí špacír na laně nataženém 
mezi domy ve výšce 25 met-
rů. Ale dopadlo to dobře, na-
konec to byla i docela legrace. 

Koukám kolem sebe a všu-
de se baví spousta lidí, žádná 
auta, kolem tepe pouliční pro-
dukce. Kdeže to jsme? Riviéra? 
Chorvatsko? Ne. Poruba, Hlav-
ní třída, vzpomínka na Cirku-
lum 2016.

Tak doufám, že si ho letos 
nenecháte ujít.

Vítej zase v Porubě, Cirku-
lum 2017!   

Ing. Petr Mihálik
starosta

Vrcholoví akrobati, bravurní žongléři, 
skvělí komedianti. To vše bude Cirkulum
Druhý červnový víkend, 
tedy od 9. do 11. června, se 
Hlavní třída opět promění 
v jedno velké jeviště. 
Podruhé se zde bude 
konat mezinárodní festival 
nového cirkusu a pouličního 
divadla Cirkulum. Přinese 
mix vystoupení vrcholových 
akrobatů a bravurních 
žonglérů, skvělé 
komedianty a spoustu 
dalších překvapení.

Dopravní uzávěry Hlavní třídy v červnu
Termín uzávěry Akce Uzávěra

od 8. 6. 2017 od 18.00 hodin  
do 12. 6. 2017 do 4.00 hodin

Cirkulum – mezinárodní festival 
nového cirkusu a pouličního 
divadla

uzávěra Hlavní třídy od ulice 
17. listopadu po Nálepkovu ulici

od 16. 6. 2017 od 18.30 hodin 
do 17. 6. 2017 do 20.00 hodin

Večerní in-line party uzávěra Hlavní třídy od ulice 
17. listopadu po Francouzskou 
uliciLifeInLine Tour 2017

 Autobusové linky pojedou v době uzávěr po objízdné trase. 

Originální koncept festivalu, 
který nemá obdoby široko da-
leko, zahrnuje prezentaci umě-
leckých žánrů, jako jsou nový 
cirkus, tanec, hudba, pantomi-
ma či pouliční, pohybové a im-
provizační divadlo. Na sobot-
ní večer je připravena unikátní 
dream show – vzdušná akro-
bacie artistů zavěšených vyso-
ko nad „pupíkem“ Hlavní třídy, 
kruhovým objezdem.

Novinky
Letošní ročník přinese ně-

kolik novinek. Tou hlavní je, že 
se představení kromě samot-
né Hlavní třídy, Alšova náměstí 
a auly VŠB-TUO budou konat 
také na nové interiérové scé-
ně pojmenované Šapitó. Dal-
ší novum bude originální dět-
ská scéna ČEZ Family Park, je-
jíž součástí bude škola nového 
cirkusu či výtvarné dílny. Pre-
miéru letos na festivalu rov-
něž bude mít scéna Kreativní 
Evropa. Na té by měli dostat 
šanci ukázat, co umí, mladí za-
čínající umělci z celého světa. 
Mnozí z nich si v Porubě od-
budou vůbec první zkušenos-
ti s  vystupováním na tak vel-
ké akci.

Hvězdy programu
Pořadatelé festivalu v  po-

lovině května odtajnili hlav-
ní hvězdy programu interiéro-
vých scén. Těšit se můžete rov-
nou na pět uskupení světového 
formátu. Tři z nich se předsta-
ví na nové hlavní scéně v cir-
kusovém šapitó: mezi nejzáři-
vější hvězdy festivalu patří ně-
mecké uskupení Gogol & Mäx. 
Při devadesátiminutové show 
nazvané Humor in concert 
budete moci sledovat, co na-
stane, když se dva profesio- 
nální filharmonici rozhodnou 
propojit hudbu s  akrobacií 
a humorem. Nemenším zážit-
kem budou vystoupení finské 
dvojice Kate & Pasi či Dua Co-
mic Casa ze Švýcarska, které 
potěší především rodiny s dět-
mi. „Finská dvojice předvádí 
neskutečnou párovou akroba-
cii. Švýcaři jsou zase vynikající 
žongléři, akrobati a hlavně ko-
medianti, kteří svými čísly ba-

ví publikum celého světa již řa-
du let,“ upřesnil umělecký ře-
ditel festivalu Václav Pokorný. 
Hlavní festivalová představení 
scény Šapitó doplní jedineč-
ný projekt v aule VŠB-TUO. Je 
jím unikátní představení Cir-
kus Younak, které je originál-
ním zpracováním klasického 
díla o  Jánošíkovi snoubícím 
nový cirkus, divadlo, folklor 
a akrobacii. Všechna interiéro-
vá představení (a  nejen ona) 
se v Ostravě odehrají s podti-
tulem „česká premiéra“.

Po dobu konání festiva-
lu Cirkulum bude Hlavní třída 
uzavřena, aby tak co nejvíce 
připomínala legendární umě-
lecký bulvár La Rambla ve špa-
nělské Barceloně, která byla 
našemu festivalu inspirací. 

Na všechna interiérová před-
stavení můžete zakoupit vstu-
penky na www.cirkulum.cz ne-
bo v  porubském informačním 
centru na Hlavní třídě.  (jan)

Focení s akrobaty, budoucími účinkujícími na Cirkulum, na Hlavní třídě 
 Foto: Jiří Birke
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Deky s sebou! Zveme vás na piknik
Už podruhé – 7. června 
– budete mít možnost 
setkat se s arboristou Jiřím 
Poulíkem. Zatímco na 
podzim jsme s ním vyrazili 
na procházku, tentokrát 
vás zveme na piknik.

Je to docela jednoduché: 
zaregistrujete se na www. 
stromypodkontrolou.cz, vy-
hledáte odkaz Detailní hod-
nocení, do vyhledávače vepí-
šete Ostrava-Poruba a může-
te kontrolovat. Když si mapu 
přiblížíte – najdete si třeba 
svou adresu –, uvidíte zelené 
tečky s čísly. Chcete vědět, ja-
kého druhu a  v  jaké kondici 
je strom, který vám stojí před 
okny? Po kliknutí na někte-
rý ze zelených bodů se ote-
vře tabulka. Z ní například vy-
čtete, že se jedná o sedmnáct 
metrů vysoký javor mléčný 
s  průměrem kmene 44 cen-
timetrů, dospělý strom, který 
je dlouhodobě perspektivní. 
Vedle něj roste mladý strom 
ve fázi aklimatizace (volně 
přeloženo: nedávno vysaze-
ný, a  tudíž také dlouhodobě 
perspektivní), čtyřmetrový 
javor mléčný variety Crim-

Kdo je arborista?
Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo 
les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. 
Vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytně potřebuje znalos-
ti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedo-
logie (půdyznalství). Dále je nutná znalost příslušné legislati-
vy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce 
arboristy jsou také pěstební a stabilizační opatření (odborný 
řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také vý-
sadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hod-
nocení stavu jednotlivých stromů. 
 Zdroj: Wikipedie

son King. A najdete tam i  je-
ho fotografii. 

V  jiných, „starých“ částech 
obvodu ale můžete narazit 
i  na méně optimistická hod-
nocení stavu stromů: v Dělnic-
ké ulici poblíž policejní služeb-
ny například stojí šestnáct me-
trů vysoká lípa malolistá, u níž 
v  jedné kolonce stojí neper-
spektivní a v druhé jako návrh 
opatření kácení. Totéž pak sto-
jí u osmnáctimetrového smrku 
ztepilého, jenž roste u  druhé 
strany domu.

Jedním z lidí, kteří naprosto 
nezaujatě a  emocemi nezatí-
ženě hodnotí stav porubských 
stromů a  keřů, je Jiří Poulík 

z rosické firmy Safe Trees. Li-
dem, kteří se touto (a obdob-
nou) činností zabývají, se říká 
arboristé. Všichni, které zají-
má, jak a podle čeho se hod-
notí stav stromů, mají šanci 
vyslechnout přesvědčivé, za-
jímavé až fascinující a  fundo-
vané vyprávění člověka, kte-
rý zná stromy v  obvodě jako 
málokdo, ve středu 7. června 
od 17 hodin. Na rozdíl od dy-
namické podzimní procházky 
s arboristou vás tentokrát zve-
me na pohodový piknik. Po-
tkáme se v Zámeckém parku 
na prostranství poblíž památ-
ného stromu. Tak deky s  se-
bou!  (jan)

V červnu zasednou 
porubští zastupitelé

Porubští zastupitelé se 
14. června 2017 v 16 hodin se-
jdou na svém devatenáctém 
zasedání, na které jsou zváni 
i obyvatelé městského obvodu. 
Jednání se uskuteční v sále Do-
mova Slunečnice na ulici 17. lis-
topadu.  (red)

 
Týden zdraví

Buďte součástí Týdne zdra-
ví, který nabídne řadu sportov-
ních aktivit, tvůrčí dílny, bese-
dy a přednášky či dny otevře-
ných dveří. Ostrava bude ve 
dnech 13. až 15. června v au-
le Gong v Dolní oblasti Vítko-
vic hostit konferenci Světové 
zdravotnické organizace na 
téma Životní prostředí a zdra-
ví. Kromě představování mož-
ností aktivního vyžití bude je-
jí součástí zelená relaxační zó-
na. Více na www.tydenzdravi. 
ostrava.cz.   (jan)

Výstava Zborov 100
Stému výročí bitvy u Zbo-

rova je věnována výstava 
Zborov 100, jež bude 12. červ-
na zahájena v  předsálí auly 
VŠB-TUO. „Dnes obecně opo-
míjená bitva u  Zborova byla 
velmi důležitá – poprvé od bi-
tvy na Bílé Hoře jsme bojovali 
pod vlastním praporem. Díky 
slavnému vítězství legií jsme 
byli mocnostmi jako Anglie 
a Francie uznáni a bylo mož-
né začít jednat o  naší samo-
statnosti,“ vysvětlil předseda 
pořádajícího spolku Legionář-
ská knihovna Vítězslav Uvíra. 
Výstava bude přístupná do 
12. července.  (jan)

Bazén otevřou  
v půli června

Na venkovním koupališ-
ti porubského krytého bazé-
nu finišuje druhá etapa mo-
dernizace. Otevření se podle 
mluvčí společnosti Sareza  Ha-
ny Ryšánkové plánuje na po-
lovinu června. Venku nyní bu-
dou dva bazény (jeden bu-
de průplavový a bude možné 
se v  něm koupat celoročně) 
a vodní atrakce, rozšířena bu-
de plocha kolem bazénů. Ven-
kovní terasa s  lehátky a  trav-
natá louka budou přístupné už 
začátkem měsíce.  (jan)

Láká vás Garden Food Festival? 
Soutěžte o vstupenku

Přehlídka dobrého jídla 
a pití pod širým nebem – Gar-
den Food Festival (GFF) – se 
po dvou ročnících v Olomou-
ci a  loňské premiéře ve Zlíně 
letos chystá také do Ostravy. 
Bude se konat 10. a 11. června 
v Dolní oblasti Vítkovic. Přine-
se vybrané lahůdky z nejlep-
ších lokálních restaurací, po-
krmy špičkových tuzemských 
šéfkuchařů i  netradiční deli-
katesy a  regionální i  zahra-
niční speciality. Na festival se 

chystá 34 vystavovatelů nabí-
zejících jídlo, 14 s nápoji, šest 
v RAW sekci a 28 regionálních 
značek.

Hlavní hvězdou GFF bu-
de televizní šéfkuchař Zdeněk 
Pohlreich. Objeví se zde ale 
i herečka a spisovatelka Mar-
kéta Hrubešová, michelinský 
šéfkuchař s ostravskými koře-
ny Radek Kašpárek nebo spe-
cialistka na asijskou kuchyni 
Kamila Kamu Rundusová. 

  (jan)

Soutěž 
Chcete-li vyhrát dvě vstupenky na GFF, musíte správně od-
povědět na následující otázku: Ve které pražské restaura-
ci je šéfkuchařem Radek Kašpárek? Vaše odpovědi čekáme 
do 6. června včetně. Pište na e-mail redakce@moporuba.cz 
(kromě odpovědi uveďte své jméno, příjmení a telefonický 
kontakt) nebo volejte na tel. č. 723 611 296.  

Co jsme komu 
udělali? 

Co jsme komu udělali? To 
je název francouzské komedie 
natočené v  roce 2014, vyprá-
vějící příběh manželů Clauda 
a Marie, rodičů čtyř dcer, kteří 
se díky nim musí učit multikul-
turní a  náboženské toleranci. 
A také je to vámi s naprostou 
převahou (182 hlasů) zvolený 
první titul promítání porubské-
ho letního kina. Bude se konat 
21.  června od 21.30 hodin na 
louce ve Francouzské ulici. 

Celým rodinám pak je ur-
čen prázdninový film o  tom, 
jak Dracula konečně ustoupí 
ze svých striktních zásad uby-
továvat pouze příšery a  ote-
vře hotel i  lidským hostům. 
Hotel Transylvánie 2 (187  hla-
sů) v  letním kině uvedeme 
26. července.

Další projekce se budou ko-
nat 9. srpna a 6. září.  (jan)
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Ondřej Novotný, moderátor  
Robinsonova ostrova, pochází z Poruby
Jméno Ondřej Novotný 
jste mohli zaregistrovat ve 
spojení s dobrodružnou 
reality show Robinsonův 
ostrov nebo před dvěma 
lety v souvislosti s jeho 
svatbou s Českou miss 
2006, modelkou Renatou 
Langmannovou. Ondřej, 
který v červnu slaví 
čtyřicátiny, pracuje jako 
sportovní komentátor 
na stanicích Nova Sport 
a O2TV. Jeho specializací 
jsou bojové sporty. 
Moc se však neví, že 
pochází z Poruby.

Dohledat o vás něco, co by 
se netýkalo i vaší ženy nebo 
komentování Robinsonova 
ostrova, je docela problém. 
Prozradíte třeba, kde jste 
v Porubě bydlel nebo na 
kterou školu jste chodil? 

Bydlel jsem v  ulici Gustava 
Klimenta a  chodil nejprve na 
tamní základku. Vyhodili mě 
ale kvůli problémům s  chová-
ním. Už předtím vyhodili mé-
ho kamaráda Ivoše, takže jsem 
odešel jako on na sportovní zá-
kladku, dnešní Porubskou. Tam 
jsme s  Ivošem vydrželi až do 
7. třídy. Bohužel se naše ne-
posednost projevovala i  tam, 
a když se k nám přidal můj ce-
loživotní kamarád Petr, tak to-
ho bylo na učitele asi moc a na 
poslední 8. třídu jsem se opět 
stěhoval – tentokrát na školu 
Komenského. 

Hrál jste házenou. Kde jste 
začínal? 

Nejprve v  Sokole Poruba, 
tehdy Hutní montáže Ostrava. 
Trénoval mě pan Koutný, kte-
rý vedl úspěšně i hodně repre-
zentačních celků juniorek. Pak 
nás rozpustili a  všichni jsme 
přestoupili do Vítkovic. Dokon-
ce jsem se – jako jediný z dru-
hé ligy – dostal do reprezenta-
ce do 21 let. Pak už jsem z Ost-
ravy odešel.

Které místo máte v Porubě 
nejraději a proč?

Mám rád Porubu, Porubák 
(koupaliště), park kolem zám-

ku, Alšák a  spoustu dalších 
míst. Naši ale už dlouho v Po-
rubě nebydlí... Mám takový klu-
kovský sen, že bych někdy ně-
jak pracoval pro Baník. Zatím 
nevím, jak bych mu mohl být 
prospěšný, ale třeba se to ně-
kdy vyplní. Věřím, že když si 
v  životě některé věci hodně 
přeješ, tak se nakonec stanou.

Jak často a při jaké 
příležitosti se do Poruby 
vracíte?

Jen velmi málo. Mám tam 
babičku s  dědou, které mám 
moc rád. Ale přijedu tak mož-
ná třikrát do roka. Celkově jsem 
v Ostravě hrozně málo. Přitom 
mi chybí jak rodina, lidi, tak Ba-
ník a  celková atmosféra měs-
ta. Ale práce, zájmy, kamarádi 
a vše ostatní se prostě přesu-
nulo jinam.

Ondřej Novotný
 Foto: archiv Ondřeje Novotného  

Kdy jste „přičichl“ k bojovým 
sportům?

Po skončení aktivní karié-
ry házenkáře jsem začal pra-
covat pro televizi a  komento-
val i bojové sporty. Začal jsem 
je taky trénovat. Nejprve box, 
pak muay thai. Několikrát jsem 
uvažoval i o zápasu, ale pokaž-
dé z toho sešlo. Nyní se snažím 
trénovat jiu jitsu a MMA (Mixed 
Martial Arts – smíšená bojová 
umění, nejkomplexnější souhrn 
bojových dovedností a  stylů – 
pozn. red.).

Kdy se vůbec natáčel na 
Filipínách Robinsonův 
ostrov? Prozradil jste 
někomu, kdo vyhrál?

Neprozradil jsem to za ce-
lou dobu nikomu. Což se ženě 
úplně nelíbilo, ale vydržel jsem 
to. Natáčelo se vloni v červnu 
a červenci.

Dovedete si představit, že 
zas na dva měsíce odjedete 
na krásné, leč civilizaci 
poněkud vzdálené místo, 
abyste moderoval další 
řadu? 

To se zrovna děje, takže 
ano. Jedeme znovu na Filipíny 
a já se cítím jako dítě, které do-
stalo zpátky vysněnou hračku, 
a v ještě lepším modelu.

Přihlásil byste se jako 
soutěžící? 

Asi ano. Je to báječná život-
ní zkušenost jak ze strany mo-
derátora, tak ze strany soutěží-
cího. Je to velké dobrodružství, 
při kterém se o  sobě hodně 
dozvíte.

Za co, co jste na ostrově 
viděl a zažil, soutěžící 
nejvíce obdivujete?

Nemůžu říct, že bych je 
obdivoval. Ale vím, že prošli 
opravdu těžkou životní zkouš-
kou a  většina z  nich si z  ní 
odnesla mnoho pozitivního. 
A  snad obstáli sami před se-
bou. To je nakonec to nejdůle-
žitější.  (jan)

Nekrácený text rozhovoru 
najdete na webové adrese  

poruba.ostrava.cz.

Sdílko bude znovu 
v květnu 2018

Unikátní pop-up expozici 
Sdílko, která proměnila porub-
skou Hlavní třídu v  obchod, 
výstavu a  kancelář v  jednom, 
mohli Porubané poprvé na-
vštívit na konci loňského léta. 
Prosklené výstavní kontejne-
ry se na porubský bulvár opět 
vrátí příští květen. 

„Rok a  půl je ideální doba 
pro to, abychom opět předsta-
vili zajímavé nové vystavující 
jak z Poruby, tak i celého kraje,“ 
uvedla místostarostka Zuza-
na Bajgarová. Zájemci o účast 
z  řad vystavovatelů se mohou 
již nyní předběžně registrovat 
prostřednictvím webového for-
muláře na webových stránkách 
www.sdilkoporuba.cz.  (mot)

Přírodní ráz. 
Hlavní požadavek 
na Pustkovecké údolí

Zachovat území v  podo-
bě, která je blízká přírodě. To 
byl nejčastější požadavek Po-
rubanů i  Pustkovečanů, kte-
rý zněl na setkání k  projed-
návání záměru na revitalizaci 
Pustkoveckého údolí v jídelně 
ZŠ K. Pokorného. Dále jim nej-
více leželo na srdci, aby úpra-
vy co nejméně zasáhly do ži-
vota zvířat, která tam nyní ži-
jí (z hlasování třeba vyplynulo, 
že kvůli nim a obavám ze zne-
čišťování rybníka nesouhlasí 
s  vybudováním zamýšlených 
mol). Přítomní se ale zajímali 
i o praktické věci typu kdo za-
platí údržbu údolí (pět let do-
tace, posléze rozpočty Poruby 
a Pustkovce), zda rybník „ne-
vykvete“, když v  něm nebu-
de vhodná rybí osádka, nebo 
z  jakého vodního zdroje bu-
dou za sucha zásobována plá-
novaná vodní hřiště (z  pod-
zemních vrtů). 

Představena byla i  pláno-
vaná stavba komunitního cen-
tra Všichni spolu u  hřiště ZŠ 
K. Pokorného. Bude zaháje-
na v létě a hotova by měla být 
na jaře 2019. Komunitní cent-
rum bude místem, kde se ma-
jí setkávat nebo aktivně trávit 
v  klubovnách, na sportoviš-
tích nebo v komunitní zahradě 
čas zdraví s  handicapovaný-
mi, malí s velkými či mladí se  
staršími.  (jan)



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ6

Funkční technologie existují.  
Zastupitelé se o tom přesvědčili
Ve východoslovenských Košicích čerpali informace, které budou potřebovat při 
zvažování svého „ano“ či „ne“ pro tramvajovou trať na 7. a 8. porubský obvod, vedení 
radnice a zastupitelé za jednotlivé politické kluby. Konal se tam odborný seminář 
spojený s exkurzí na téma snižování emisí hluku a vibrací použitím elastických prvků 
v konstrukcích kolejových tratí. Po návratu jsme účastníkům položili dvě otázky:
1. Přesvědčil vás seminář v Košicích, že lze výrazně ztlumit hluk tramvajové dopravy?
2. Prohlédli jste si tamní modernizovanou tramvajovou trať. Co na ni říkáte?

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 fyzic-
ké osoby, 2500 Kč/měsíc + 
DPH pro podnikatele a práv-
nické 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, Skautské, Nad 
Porubkou a Hlavní třída,
• doba pronájmu neurčitá, s vý-

povědní dobou tři měsíce,
• podlahová plocha 15–18 m2,
• minimální cena nájemného je 

690 Kč/měsíc včetně DPH.
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 Eliš-
ka Prymusová, tel. č. 599 480 
750 nebo e-mail eprymusova@  
moporuba.cz.

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

Petr Mihálik, 
starosta (ČSSD)
1.  Provoz tramvaje asi 
zcela bezhlučný být nemůže. 
V  Košicích a  dalších městech, 
kde byla použita tato technolo-
gie, se podařilo významně utlu-
mit vibrace, a  tím pádem i  ší-
ření hluku. Kromě toho je pod-
le odborníků nezbytné užívat 
tramvaje v  perfektním stavu 
– jedná se zejména o  uložení 
podvozku a stav kol.
2.  Trať jsme si prohléd-
li, projeli jsme několik zastávek. 
Byli jsme upozorněni na nároč-
nost údržby zeleného povrchu 
(je třeba ho zalévat) a nutnost 
pečlivé údržby tramvajových 
vozů. Překvapilo mě potlačení 
vibrací – ani dva metry od je-
doucí tramvaje takřka nejsou 
cítit otřesy. Hluk jedoucí tram-
vaje přehlušila jízda autobusů 
a nákladních automobilů ze sil-
nice, která byla až za tramvajo-
vou tratí. 

Zuzana Bajgarová, 
místostarostka (ANO 2011)
1.  Byly nám představeny 
současné technologie řešící eli-
minaci vibrací a hluku, které jsou 
mnoho let využívány v  jiných 
zemích, je monitorována jejich 
funkčnost a  jsou systematicky 
vylepšovány. Zaujala mě studie 
ze Španělska z historického já-
dra města. Pořadatelé na da-
tech prokázali, že funkční tech-
nologie existují a je to tedy pou-
ze o tom, aby byly použity také 
u nás a zkombinovány s dalšími 
souvisejícími opatřeními.
2. Byl patrný rozdíl me-
zi tratí před a  po moderniza-
ci. Tramvaj byla méně hlučná 
uvnitř i navenek. Některé úse-
ky vedly jen desítky centimet-
rů od budov, chodec v bezpro-
střední blízkosti pocítí minimál-
ní vibrace. Standard je zakryté 
kolejiště, místy byl použit za-

travněný pás, což nevytvářelo 
nevzhlednou bariéru typu ulice 
Opavská. Ale na mnohých mís-
tech zrekonstruovaných tratí 
v  Košicích jezdí staré tramva-
je... Pro mě to tak rozhodně ne-
byla top zkušenost, vyšší úro-
veň jsem viděla třeba v Rize či 
Miláně.

Petr Gajdáček, 
zastupitel (KSČM)
1.  Ano, seznámil jsem se 
s novými technologiemi, které, 
když se použijí, jsou schopny 
výrazně snížit jak hluk, tak i vib-
race, které souvisejí s provozem 
kolejové dopravy všeobecně.
2.  Prohlédli jsme si ji 
a  projeli se po této nově zre-
konstruované trase. Zvukové 
parametry byly jak při pozoro-
vání zvenku, tak i vně tramvajo-
vé soupravy výrazně nižší. Pod-
le mě dnes není technický pro-
blém postavit kolejový svršek, 
který splní požadované hygie-
nické normy.

Dalibor Malík, 
místostarosta (ČSSD)
1. Opravdu existu-
je spousta možností, jak hluk 
tramvajové dopravy eliminovat. 
Tramvaje nejsou bezhlučné. Ale 
pokud se použijí nejmodernější 
technologie, nebudou hlučnější 
než současné autobusy.
2. Novou trať jsme si 
prohlédli a svezli jsme se po ní. 
Uvnitř tramvaje člověk skoro 
žádný zvuk nevnímal, zvenku 
nebyla hlučnější než projíždějící 
auta. Pokud by trať měla vznik-
nout v  Porubě, trvali bychom 
na tom, aby dopravní podnik na 
linku nasazoval jen nové vozy. 
Pak by hluk byl ještě nižší. 

Petr Stachura, 
místostarosta (ČSSD)
1.  Ano, přesvědčila, ale 
musím k tomu dodat, že slovo 

výrazně může každý vnímat ji-
nak. Tramvaj v Košicích je tiš-
ší, ale ne výrazně. Já osobně 
jsem asi čekal ten hluk snížený 
ještě více, tedy ještě tišší tram-
vaj… Ale to již asi technicky ne-
ní možné.
2.  Prohlédl jsem si ji 
a musím říci, že je to něco úpl-
ně jiného než v Ostravě. Hlav-
ně se mi líbí, že je mezi koleje-
mi zatravněný povrch.

Adriána Tošková, 
zastupitelka (Ostravak)
1.  Ano, konference mě 
přesvědčila, že s  pomocí mo-
derních technologií je mož-
né vystavět tramvajovou trať 
s  výrazně nižší emisí hluku 
a vibrací. 
2.   Zmodernizovaná trať 
měla opravdu tišší provoz. 
V kombinaci s vhodným typem 
tramvaje bylo dosaženo ještě 
lepšího efektu. Slabinou – a to 
i  za použití nejmodernějších 
technologií – je ostrá zatáčka, 
kde je provoz o něco hlučnější 
než při jízdě na rovné trati.  

Petr Zábojník, 
místostarosta (ANO 2011)
1.  Jsem přesvědčen, že 
s  využitím těchto technologií 
dojde ke snížení hluku a  vib-
rací v dané lokalitě. Celou trať 
je nutné projektovat v souladu 
s typem tramvajových souprav, 
které zde budou jezdit. Jen 
tak je možné docílit maximální 
efektivnosti. 
2.  Získali jsme informa-
ce ve formě dat, ale také jsme 
si prohlédli stavbu a  již hoto-
vou trať. Výsledkem je výraz-
ně nižší hlučnost a s tím i sou-
visející přenos vibrací do okolí. 
Z mého pohledu je tento sys-
tém aplikovatelný i u nás a roz-
hodně přispěje k většímu kom-
fortu nejen přepravovaných li-
dí, ale i obyvatel v okolí trati.  
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  1. 6.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Porodní přání a jejich význam,  
 MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

  2. 6.
15.00 Dětský den, Zámek Poruba,  
 nábřeží SPB 60
16.00 Den dětí, fotbalové hřiště, Na  
 Svobodě, Ostrava-Martinov  
17.00 Odpoledne s Policií ČR, areál  
 Arrows Ostrava, Průběžná 6178
19.30 Arrows Ostrava x Technika  
 Brno – extraliga baseballu,  
 areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178

  5. 6. 
16.00 Zvonkohra z mušlí – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

  7. 6.
14.00 Respektovat a být respektován,  
 RC Kaštánek, ZŠ Ukrajinská 1533 
16.00 Turnaj v ruských kuželkách,  
 CVČ, O. Jeremiáše 1985 
16.00 Ostravské báchorky – scénické  
 čtení příběhů z dávné minulosti  
 Ostravska, DPS Astra,  
 I. Sekaniny 1812
17.00 Piknik s arboristou, Zámecký  
 park

  8. 6.
16.00 Dětský den, areál Biskupského  
 gymnázia v Ostravě,  
 K. Pokorného 1284
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Šestinedělí, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804

9.–11. 6.
 Cirkulum – mezinárodní festival  
 nového cirkusu a pouličního  
 divadla, Hlavní třída, Alšovo  
 náměstí, aula VŠB-TUO

  9. 6.
18.00 Noc kostelů, kostel sv. Mikuláše,  
 nábřeží SPB 

10. 6. 
  9.00 Ostravská parkiniáda, CVČ,  
 Vietnamská 1541
  9.00 60 let ZŠ Porubská 832, areál  
 školy
13.00 Keramická dílna pro děti, mládež  
 i dospělé, DDM, M. Majerové 1722

12. 6.
17.00 Daniel Klabal: Isidorias –  
 z historického románu čte Alfred  

 Strejček, taverna Agiu Georgiu,  
 Zámek Poruba, nábřeží SPB 60

13. 6.
14.00 Čtení dětem: Přemýšlivé čtení,  
 KMO, L. Podéště 1970

14. 6.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO,  
 Vietnamská 1541 

15. 6.
16.00 Inka Jakimová: V čem tkví  
 celistvost kraniosakrální terapie?  
 – přednáška, CVČ,  
 Vietnamská 1541 
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Kojení – I. část, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804

16. 6.
19.00 Ostrava na kolečkách – večerní  
 in-line projížďka, Hlavní třída 
17.00 Odpoledne s městskou policií,  
 areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178
19.30 Arrows Ostrava x Eagles Praha –  
 extraliga baseballu, areál Arrows  
 Ostrava, Průběžná 6178

17. 6.
  9.50 LifeInLine Tour 2017 – závody na  
 in-line bruslích, Hlavní třída  
13.00 Arrows Ostrava x Eagles Praha –  
 extraliga baseballu, areál Arrows  
 Ostrava, Průběžná 6178
14.00 World Inline Cup, Hlavní třída

18. 6.
15.00 Ostrava Steelers x Prague Lions  
 – česká liga amerického fotbalu,  
 SAP, Skautská 6093

19. 6.
16.00 Letní inspirace – tvůrčí dílna,  
 CVČ, Vietnamská 1541

20. 6.
  9.00 Klub přátel knihovny, KMO,  
 L. Podéště 1970
14.00 Čteme dětem: Čtení v červnu,  
 KMO, L. Podéště 1970

21. 6. 
16.00 Z pohádky do pohádky  
 s myškou Klárkou a veverkou  
 Terkou – zábavné odpoledne,  
 CVČ, Vietnamská 1541
16.15  T-Mobile Olympijský běh 2017  
 – závody pro děti a mládež, areál  
 Arrows Ostrava, Průběžná 6178  
 (registrace od 15.30)
18.00 T-Mobile Olympijský běh 2017,  
 areál Arrows Ostrava, Průběžná  
 6178 (registrace na www. 
 olympijskybeh.cz)
19.30 Arrows Ostrava x Skokani  
 Olomouc – extraliga baseballu,  
 areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178
21.30 Porubské filmové léto,  
 prostranství u Francouzské ulice

22. 6.
16.30 Kurz předporodní přípravy:  
 Kojení – II. část, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804

23. 6. 
17.00 Den s Armádou ČR, areál  
 Arrows Ostrava, Průběžná 6178 
19.00 Arrows Ostrava x Nuclears  
 Třebíč – extraliga baseballu,  
 areál Arrows Ostrava,  
 Průběžná 6178

24. 6.
  8.00 Setkání opatrovníků útulkových  
 psů se dnem otevřených dveří,  
 psí útulek, Provozní 4a, Ostrava- 
 -Třebovice

26. 6. 
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO,  
 Podroužkova 1663
16.00 Květiny, které nikdy nezvadnou –  
 tvůrčí dílna, CVČ, Vietnamská 1541 

28. 6. 
10.00 Klub Generace – setkání nad  
 knižními novinkami, KMO,  
 Vietnamská 1541
16.00 Kuličkiáda, CVČ, O. Jeremiáše 1985 

29. 6.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů  
 a jejich dětí, KMO,  
 Podroužkova 1663 
16.30 Kurz předporodní přípravy: Péče  
 o miminko, MC Krteček,  
 ZŠ I. Sekaniny 1804

Program festivalu Cirkulum

9. 6. v 19.00
Cirkus Younak, aula VŠB-TUO,  

17. listopadu
10. 6. v 15.00

Duo Comic Casa, Šapitó, prostor 
u kruhového objezdu na Hlavní třídě

10. 6. v 19.00
Gogol & Mäx, aula VŠB-TUO, 

17. listopadu
11. 6. v 19.00

Kate & Pasi, Šapitó, prostor  
u kruhového objezdu  

na Hlavní třídě



VÝSTAVY

do 26. 9. 
Ostravské pohádky, pověsti a legendy, 
Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny 1812

do 26. 6.
Martina Stempáková-Filipová: 9 měsíců 
v kostce – obrazy a mozaiky, Galerie 
Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

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

do 18. 6.
Jan Pařízek: Grafika, olej, akvarel, 
kombinovaná technika, Galerie Ametyst, 
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu

do 8. 6.
Přírodou všemi smysly – fotografie 
a výtvarné práce dětí ze ZŠ generála 
Zdeňka Škarvady, Galerie na schodech, 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

1.–30. 6.
Kamil Štabla: Australské sny – obrazy 
(vernisáž 1. 6. v 18.00), Galerie VŠB-TUO, 
17. listopadu 15/2172 

Stanislav Drozd: Morávka, Nytrová  
– fotografie, KMO, Vietnamská 1541 
  
7.–9. 6. 
Výstava kaktusů a sukulentů, Středisko 
přírodovědců, Čkalovova 1881/10 

8.–30. 6.
Malovaná písnička – výstava nejlepších 
výtvarných prací dětí (vernisáž 8. 6. 
v 15.00), KMO, Vietnamská 1541

12. 6. – 12. 7. 
100. výročí bitvy u Zborova – obrazy, 
vzpomínky legionářů, umělecké texty 
a básně, aula VŠB-TUO, 17. listopadu

12. 6. – 13. 7.
Kristýna Ordeltová, Klára Tylčerová: 
Kresby a koláže (vernisáž 12. 6. v 17.00), 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba, 
Klimkovická 55/28

19. 6. – 31. 7.
Malby a obrázky – výstava prací klientů 
z centra Čtyřlístek, Galerie Ametyst, 
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu

Ostravské báchorky
Příběhy z  dávné minulosti našeho re-

gionu připomene 7. června návštěvníkům 
pořadu Ostravské báchorky členka ostrav-
ského divadla loutek Vladimíra Krakovko-
vá. Její scénické čtení doplní vystoupení 
dětí z Mateřské školy Josefa Skupy a vý-
stava Ostravské pohádky, pověsti a legen-
dy autorů Jiřího Lexy a  Evy Žebrákové. 
Akce se koná od 16 hodin v zimní zahra-
dě Domu s  pečovatelskou službou Astra 
na ulici Ivana Sekaniny. 

Dětský den
Sportovní disciplíny i různé zajímavos-

ti připravila pro děti na 8. června od 16 do 
18 hodin sekunda B biskupského gymná-
zia ve spolupráci se studentskou radou 
a skauty ze Staré Bělé. „V areálu gymnázia 

na ulici Karla Pokorného pořádáme první 
BiGy dětský den. Přijít můžou všichni, kdo 
si chtějí vyzkoušet chůzi po slackline, ská-
kání v  pytli, střelbu do korfbalového ko-
še nebo si prohlédnout pomocí počítačo-
vé lupy detaily listů, kůže, ptačího pírka…,“ 
zve na akci za organizátory Pavel Stuch-
lý s tím, že pro všechny, kdo se zapojí do 
soutěží, jsou připraveny drobné ceny. 

Noc kostelů
V pátek 9. června mohou lidé v celé re-

publice navštívit kostely, kaple a  modli-
tebny. Noc kostelů nabídne např. koncer-
ty, komentované prohlídky, workshopy ne-
bo divadelní představení. Bohatý program 
připravili i v porubském kostele sv. Mikulá-
še. V 18 hodin začne mší, pokračovat bude 
hudebními vystoupeními a ve 21 hodin če-

ká na účastníky Křížová cesta v meditační 
zahradě. Od 19 do 23 hodin bude v době 
mezi vystoupeními přístupný interiér kos-
tela, včetně věže. Více na www.fporuba.cz 
a www.nockostelu.cz.  (jokr)

Kresby a Koláže
Mladé přítelkyně se rozhodly vyzkoušet 

si prezentaci vlastních děl v radniční Gale-
rii na schodech. Kristýna Ordeltová tvoří za 
pomocí tužky, nástroji Kláry Tylčerové jsou 
hlavně nůžky a lepidlo. Obě tvoří něco jiné-
ho, přesto je spojuje láska k umění.

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. červ-
na v 17 hodin v prostorách porubské radni-
ce na Klimkovické ulici. Výstava potrvá do 
13. července a bude ji možné zhlédnout kaž- 
dý všední den od 8 do 12 hodin, v pondělí 
a ve středu také od 13 do 17 hodin.  (nov)
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CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou,  
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 pod-
le vlastního výběru jste soutěžili už po-
čtvrté. Měli jste odpovědět, jak se jme-
nuje a  odkud je umělec, který letošní 
Cirkulum zahájí svou show Ugo wants 
to play. Správná odpověď zní: Ugo  
Sanchez Jr., Itálie.

Z došlých správných odpovědí jsme 
vylosovali odpověď Jiřího Petráše. 
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 divadla Cirku-
lum chce navázat festival letošní. Bu-
de se konat od 9. do 11. června na po-
rubské Hlavní třídě, Alšově náměstí 
i v aule VŠB-TUO. V červnovém zpra-
vodaji PRIO můžete naposledy soutě-
žit o  jeden vstup na některé z  interi-
érových představení podle vlastního 
výběru. Předtím však musíte správně 
odpovědět na soutěžní otázku, která 
zní:

Z kolika zemí pocházejí umělci, kte-
ří se zúčastní letošního ročníku fes-
tivalu Cirkulum?
Odpovědi zasílejte do 6. června na 

adresu Redakce zpravodaje PRIO, Klim-
kovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, 
nebo na e-mail redakce@moporuba.cz. 
Kromě své odpovědi prosím uveďte své 
jméno a  příjmení, e-mail nebo adresu 
a telefonní číslo.    (red)

  1. 7.
15.00 Čtvero ročních období: For  
 several friends, kostel  
 sv. Mikuláše, nábřeží SPB

10.–15. 7.
 Mistrovství Evropy žen  
 v softbalu U16, areál Arrows  
 Ostrava, Průběžná 6178
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Slaví 60. výročí
Mezi porubské školy s  nej-

delší tradicí patří někdejší „Fu-
číkovka“ nebo také „sportov-
ka“ – Základní škola Porub-
ská 832. Ta bude 10. června od 
9 do 18 hodin slavit své šede-
sáté výročí. K  této příležitosti 
připravili den plný zábavných, 
sportovních i  netradičních 
školních aktivit pro děti, jejich 
rodiče i  prarodiče, prohlídku 
školy a spoustu dalších překva-
pení. Zavzpomínat, nahlédnout 
na škamny, v nichž kdysi sedá-
vali, a oslavit výročí jsou zváni 
všichni absolventi či kantoři.   

Mise školáků
Žáci základní školy Iva-

na Sekaniny si naplánovali 
dvě zajímavé „mise“ v  zahra-
ničí. Skupina z  2. stupně stu-
dující německý jazyk se vyda-
la za krásami Vídně. Žáci ob-
divovali zámek Schönbrunn, 
Belvedere, Stephansdom či 
Donaupark. Kromě toho na-
vštívili místní školu a  ochut-
nali rakouské speciality. Smut-
nou kapitolu našich novodo-
bých dějin si školáci v červnu 
připomenou při návštěvě bý-
valých koncentračních tábo-
rů v Osvětimi a Březince. „Těší 
nás, že nápad na tento vzdě-
lávací zájezd vzešel z hlav na-
šich žáků,“ říká ředitelka školy 
Miroslava Bukovská. 

V červenci otevře 
Hvězdička

Mikrojesle Hvězdička se síd-
lem v základní škole Ivana Se-
kaniny zahajují provoz 3. čer-
vence. Den otevřených dveří 
se tam bude konat ve čtvrtek 
15.  června od 10 do 15 ho-
din. Více informací najdete na 
www.jeslicky-hvezdicka.cz. 

Dojmy na výstavě
Všichni žáci druhého stup-

ně porubských základních 
škol navštívili expozici v  Pro-
tidrogovém vlaku. Ten je jed-
nou z  forem prevence závis-
lostí u dětí. Své bezprostřední 
dojmy a pocity pak školáci za-
chytili v  esejích nebo různých 
kolážích. Nejlepší z nich může-
te od konce května vidět vy-
stavené na panelech v prosto-
ru před pokladnami v  hyper-
marketu Globus.  (jan)

Porubské učitelky stínovaly britské kolegy
Víte, co je job shadowing 
neboli stínování? Je to 
způsob, jak se seznámit 
s metodami a postupy 
užívanými při výuce 
v zahraničních školách. 

Českým kantorům umož-
ňuje job shadowing neboli stí-
nování program Erasmus+KA1. 
Sledují pracovní prostředí za-
hraničních kolegů, jejich kaž- 
dodenní činnosti, metody 
a  postupy. Učí se, jak se tam 
vyučuje. Během pobytu mo-
hou buď pouze pozorovat, ne-
bo aktivně navazovat na práci 

stínovaného kantora. Pedago-
gové si mohou vybrat předmě-
ty podle své aprobace. V brit-
ské základní škole The Disco-
very School ve West Mallingu 
v hrabství Kent byly na týden 
na zkušenou dvě vyučující an-
gličtiny z  porubské Základní 
školy A. Hrdličky.

„Náplní naší práce ve Velké 
Británii byly náslechy ve vybra-
ných hodinách různých ročníků 
od angličtiny přes hudební vý-
chovu po matematiku, účast na 
pravidelných setkáváních žáků, 
návštěvy v  odpoledních klu-
bech. Mohly jsme se seznámit 

s  dokumenty školy, třeba tý-
denním nebo celoročním plá-
nem, chodem školy nebo jejím 
financováním,“ popsala Pet-
ra Trunkátová, účastnice kurzu, 
a dodala: „Bylo velmi zajímavé 
vidět práci s podklady do výu-
ky jednotlivých předmětů a in-
spirovat se i  nástěnnými ma-
teriály, kterými je škola bohatě 
vybavena, a  některé z  námě-
tů využít při prezentaci vlastní 
práce s žáky v naší škole.“  (jan)

Jak budou otevřeny školky o prázdninách?
Červenec

Mateřská škola, B. Martinů 718 3.–31. 7. 

Mateřská škola, Dvorní 763 1.–24. 7.

Mateřská škola, Nezvalovo nám. 856 3.–28. 7. 

Mateřská škola, Sokolovská 1168 3.–28. 7.

Mateřská škola, J. Skupy 1642 1.–31. 7.

Srpen

Mateřská škola, Čs. exilu 670 8.–31. 8. 

Mateřská škola, Dětská 920 1.–25. 8.

Mateřská škola, Ukrajinská 1530–1531 7.–31. 8.

Mateřská škola, L. Podéště 1873 7.–31. 8.

Mateřská škola, V. Makovského 4429 1.–25. 8.

Kam na tábor? 
Spoustu táborů pořádá 

Dům dětí a mládeže Ostrava-
-Poruba. Příměstské ve dvou 
turnusech v  srpnu nabídnou 
sportovně-kreativní vyžití. Po-
bytové tábory budou rozma-
nitější: v červenci se tábor ve 
Starých Hamrech zaměří na 
sport a robotiku, v Mokřinkách 
se děti vydají po stopách sta-
rých expedic a ve Velkých Kar-
lovicích bude tábor umělecký. 
Na přelomu července a  srp-
na se ve Velkých Karlovicích 
sejdou pro změnu děti, které 
mají rády florbal a fotbal. Vo-
dáci a  cyklisté se mohou vy-
dat na vodácký tábor do kem-
pu Jemčina v jižních Čechách. 
Více na www.ddmporuba.cz.

Pro zdraví dětí
Plaváním, inhalacemi nebo 

turistikou v místě s nejčistším 
vzduchem v republice – v láz-
ních Karlova Studánka v Jese-
níkách – upevňovali své zdra-
ví páťáci z  porubské základ-
ní školy Komenského. Pobyt 
byl hrazen dotací z fondu pro 
děti ohrožené znečištěním  
ovzduší.   (jan)

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ | Žáci 8.A ze ZŠ A. Hrdličky nejvíce zau-
jali porotu soutěže Příběhy našich sousedů. Zpracovali pohnutý životní 
příběh Lea Žídka (na snímku), muže perzekvovaného bývalým reži-
mem. Devět čtyřčlenných týmů ze čtyř porubských základních škol, 
které se do ní zapojily, mělo najít ve svém okolí pamětníka a zazname-
nat jeho vzpomínky. Dokumentování se věnovaly od začátku letošního 
roku ve volném čase. Tito žáci osmých a devátých tříd pak v závěru 
května představili výsledek své práce veřejně.  Dojemná chvíle čeka-
la všechny, kdo na prezentaci v Domově Slunečnice dorazili, v závěru, 
kdy děti „svým“ pamětníkům děkovaly. 
 Text a foto: Jana Janošcová



Ostrava si již zvykla na skvě-
lá představení vynikajících 
bruslařů z celého světa – z No-
vého Zélandu, Venezuely, Mexi-
ka, Kolumbie, Argentiny i  stá-
tů celé Evropy. Letos by mě-
la být účast opět o  něco širší, 
pořadatelům se ozývají závod-
níci z celého světa. Do Poruby, 
která bude i letos hostit závod  
World Inline Cupu, se světová 
elita přesune již tradičně z fran-
couzského Dijonu a poté bude 
pokračovat ještě v Číně. Finále 
se uskuteční v Berlíně.

„Milovníci koleček mohou 
vidět v  akci nejlepší světové 
bruslaře a  fandit českým re-
prezentantům, ale připraveny 
budou také závody pro veřej-
nost nebo klání odrážedel pro 

Arrows park v Průběžné ulici 
se chce stát součástí sportovní-
ho, kulturního a společenského 
života Poruby i celého města. 

„Chceme náš sport spo-
jit s  děním v  Ostravě, v  rám-
ci předzápasových programů 
proto budeme představovat 
společnosti a organizace, které 
jsou pro chod města nezbytné,“ 
prozradil Radim Kepák, prezi-
dent klubu Arrows Ostrava. 

První akce – tzv. OZO Day – 
se konala 26. května. Další od-
poledne, naplánované na pá-
tek 2. června, bude věnová-
no Policii České republiky. Těšit 

se můžete na ukázku služeb-
ních vozidel i výstavku výzbro-
je a výstroje, dynamickou ukáz-
ku zákroku policistů a práce se 
služebními psy, která je pláno-
vána na 18.30 hodin. Chybět 
nebudou soutěže pro děti ani 
tradiční nafukovací cvičné od-
paliště. V 19.30 hodin pak začí-
ná utkání mezi Arrows Ostrava 
a Technikou Brno.

O  dva týdny pozdě-
ji, 16.  června, bude odpoled-
ní program na stadionu Arrows 
věnován strážníkům. Malí i vel-
cí si budou moci od 17 hodin 
vyzkoušet laserovou střelnici, 

užít si výstavu vozidel a přede-
vším ukázku výcviku a  zásahu 
městských policistů na koních 
(plánováno na 18.  hodinu). Ta-
ké v tento pátek bude k dispo-
zici cvičné nafukovací odpaliště 
a soutěže pro děti. Od 19.30 ho-
din pak baseballisté Arrows na-
stoupí proti Eagles Praha.

Než bude 23. června 
v  19  hodin odpálen první míč 
utkání s Nuclears Třebíč, bude-
te si moci užít tzv. Army Day – 
den s Armádou ČR. Na progra-
mu jsou ukázky vojenské tech-
niky, k vidění bude transportér 
Pandur i  další vozidla, vojen-

ská hudba, laserová střelnice, 
výstavy techniky (také histo-
rických vozidel) nebo výzbroje 
našich vojáků. 

 „Zatím posledním – ale urči-
tě ne celkově posledním – do-
provodným programem bude 
10. července odpoledne s hasi-
či,“ upřesnil Radim Kepák. I ten-
tokrát bude k  vidění technika, 
ukázky hašení nebo soutěže 
pro malé i velké. Následný zá-
pas domácí odehrají s  brněn-
skými Hrochy. V plánu je i Ame-
rický den, v němž se spojí ame-
rické sporty, jídlo i auta. Více na 
www.arrows.cz.  (jan)
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Bruslařský svět opět míří do Poruby
Poruba se již podeváté 
stane hlavním městem 
světového in-line bruslení 
– v sobotu 17. června opět 
bude hostit podnik série 
World Inline Cup (WIC) se 
světovou elitou na startu. 

Z loňského závodu WIC        Foto: archiv pořadatelů

Baseball bude na Arrows bavit celé rodiny

nejmenší a  tratě pro děti na 
1 a 3 km. Závody na 10 km pro 
dospělé jsou připraveny zvlášť 
pro hobby jezdce a pro licen-
cované závodníky,“ informoval 
za organizátory Martin Plecitý. 
Mistrovský závod na 33,5  km, 
který startuje v  sobotu ve 
14  hodin, má charakter open 
a mohou se ho podle jeho slov 
zúčastnit i  zdatní bruslaři bez 
licence. (Více informací a  při-
hlášky na www.lifeinline.cz.)

V  loňském roce ovládli zá-
vod Felix Rijhnen z  Němec-
ka, v  závodu žen pak Něm-
ka Katharina Rumpus. Nejlépe 
z  českých mužů skončil Ond-
řej Suchý na 4. místě, česká re-
prezentantka Kateřina Novot-
ná byla stříbrná. „Do Poruby se 
světoví bruslaři rádi vracejí, trať 
na Hlavní třídě se jim líbí stejně 
jako vynikající atmosféra, kte-
rou vytvářejí místní fanoušci,“ 
řekl Martin Plecitý.

Program in-line festu
9.50 závody Mini – děti do  
 pěti let na in-line  
 bruslích
10.00 závody odrážedel  
 pro děti do pěti let
10.15 děti 1 km hobby
10.25 děti 3 km hobby
10.45 děti 1 km open
10.55 děti 3 km open
11.30 Hobby 10 km
12.30–13.30  volné bruslení,  
 vyhlášení vítězů  
 dopoledních závodů  
 a tombola
14.00 závod WIC na 33,5 km
15.00 flower ceremony
16.00 open 10 km
17.30 vyhlášení výsledků  
 odpoledních závodů  
 a tombola

V  předvečer závodu se na 
Hlavní třídě uskuteční druhá 
večerní jízda Ostrava na koleč-
kách. Také samotný sobotní zá-
vodní den je otevřený nejen pro 
elitní bruslaře, na své si přijdou 
i hobby jezdci a amatéři všech 
výkonnostních úrovní.  (jan)

KRÁTCE

Poruba na kolečkách
Další jízda Ostrava na koleč-

kách po porubské Hlavní třídě 
se bude konat v pátek 16. červ-
na. Účastníci mohou od 19 do 
22  hodin zažít jedinečnou at-
mosféru večerní jízdy po uni-
kátním okruhu. Trať je uzavřena 
pro sportovce na in-line brus-
lích, koloběžkách, skateboardu, 

s  kočárkem nebo na vozíčku. 
Opět nebude chybět dopro-
vodný program, sportovní ex-
hibice nebo hudební vůz.  (jan)

Běh olympijského dne
V areálu Arrows Ostrava od-

startuje 21.  června Běh olym-
pijského dne. V 16.15 hodin bu-
dou na kilometrové trati závo-

dit děti a mládež, start závodů 
na 5 a 10 km začíná v 18 hodin.
 (jokr)

Mažoretkám se daří
Mažoretky Daisy si z  finá-

le Mistrovství ČR v kategorii B 
mažoretkového sportu přivezly 
druhé a  třetí místo. Mimo se-
stavy získaly i šest postupů do 

dalšího finále výkonnostní tří-
dy A  v  Karviné. Titul mistryň 
republiky ve velké formaci mix 
senior a  titul prvních vicemis-
tryň ve velké formaci mix juni-
or, šest postupů na mistrovství 
světa a tři postupy na mistrov-
ství Evropy. To je zas „úlovek“ 
mažoretek z klubu Elité na mis-
trovství ČR.  (jan)
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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!
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www.rozmarneslavnostiostravice.cz
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Pro společnost zabývající se logistikou 
hledáme vhodné kandidáty na pozici

Manipulační dělník v Ostravě-Porubě 

Náplň práce
manipulace se skladovým materiálem (skener, apod.) • vybalování zboží z palet • pečlivé ukládání 
zboží do regálu • kontrola jednotlivých zásilek • vychystávání zboží pro následné balení
Požadujeme
pečlivost, spolehlivost • pracovitost • dobrý zdravotní stav • čistý trestní rejstřík  
zodpovědný přístup k práci • základní znalost práce na PC
Nabízíme
pouze ranní směny • práce na DPČ poté možnost na HPP • mzdu 90 Kč/hod. 
dlouhodobou spolupráci ve stabilní společnosti • místo výkonu práce – Ostrava-Poruba • nástup ihned

Informace 
Nikola Glacová, tel.: 597 317 075, 608 600 833, nikola.glacova@comacjobs.cz
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Projekt Řetízek bezpečí
Je vám více než šedesát let 

a chcete se doma cítit bezpeč-
něji? Můžete využít nabídky 
strážníků. Na vaši žádost vám 
pracovníci Městské policie Os-
trava zdarma instalují dveřní 
bezpečnostní řetízek a  pano-
ramatické kukátko na vstup-
ní dveře do bytu či rodinného 
domu. 

„O toto zařízení občané mo-
hou zažádat pouze písemně 
prostřednictvím svého stráž-
níka-okrskáře nebo na sociál-
ním odboru obecního úřadu 
v  místě bydliště. Při instalaci 
pověřený zaměstnanec měst-
ské policie se seniory prodis-
kutuje bezpečné chování do-
ma i venku a upozorní na mož-
ná rizika spojená s návštěvami 
cizích osob v domě,“ informo-
val mluvčí ostravských strážní-
ků Michal Maršo. Bližší informa-
ce získáte v pracovních dnech 
od 8 do 15 hodin na telefonním 
čísle 720 735 125.  

Černé oči Ostravy
Knihovna města Ostravy se 

přidává k organizátorům oslav 
750 let od první písemné zmín-
ky o Ostravě v podobě projek-
tu poeticky nazvaného Čer-
né oči Ostravy. Akce jsou roz-
loženy do období od dubna 
do listopadu. Také všechny po-
rubské pobočky nabízejí sérii 
přednášek, besed, komentova-
ných vycházek v terénu, výstav, 
tvůrčích dílen nebo soutěží. 
Jsou určeny dětem i  dospě-
lým. Na programu spolupracují 
s osobnostmi ostravské kultury, 
historiky, pedagogy, kroniká-
ři i spisovateli. Projekt má pod-
pořit a  rozvíjet vztah k  místu, 
kde žijeme, k  jeho bohaté his-
torii a rovněž k rozšíření infor-
movanosti o kulturním dědictví 
Ostravy. Více na www.kmo.cz. 

Štreitovy fotografie 
v galerii G

Do konce června bude v ga-
lerii G, kterou provozuje Chari-
ta Ostrava v  Charitním stře-
disku Gabriel v  Zábřehu, k  vi-
dění výstava Uzel v  životě. 
Autorem snímků je známý čes-
ký dokumentární fotograf Jin-
dřich Štreit. Galerie je přístup-
ná od pondělí do pátku od 8 do 
16 hodin.  (jan)

SOCIÁLNÍ OBLAST 13

V centru denních služeb se tvoří i zpívá
Další z činností, které 
poskytuje Centrum 
sociálních služeb (CSS) 
Poruba, je ambulantní 
centrum denních služeb. 
Sídlí v budově domu 
s pečovatelskou službou 
Astra v ulici I. Sekaniny. 

Centrum denních služeb je 
ambulantní zařízení, které na-
bízí dospělým osobám se zdra-
votním postižením a seniorům 
možnost, jak hodnotně pro-
žít den. Mohou v  zařízení vy-
užít nabízených aktivit v  bez-
bariérovém prostředí. Program 
je rozmanitý – od skládání 

puzzle, hraní karet, poslechu 
audioknih přes možnost tvo-
řit, například z keramiky, až po 
společné zpívání nebo hraní 
her. „Naší snahou je individuál-
ně podporovat a rozvíjet jejich 
soběstačnost tak, aby mohly 
žít co nejdéle ve svém domá-
cím prostředí,“ upřesňuje ředi-
telka CSS Simona Malinová.

Centrum denních služeb 
spolupracuje s  umělecký-
mi spolky, několika mateřský-
mi i základními školami a sna-
ží se pro své uživatele vytvářet 
rozmanitý, zajímavý a  zábav-
ný program. S  nimi také spo-
lupořádá pravidelné akce jako 

například Senior-junior-hendi-
kepiádu, vánoční a velikonoční 
jarmarky a podobně.

„Je velice pozitivní, že je 
o  naši službu opravdu zájem 
a že většina našich klientů na-
vštěvuje ,domovinku‘, jak cen-
trum neformálně nazýváme,  
každý všední den,“ libuje si Si-
mona Malinová.

Dobrá zpráva pro případné 
zájemce je, že službu je mož-
né využít bezplatně, na zkouš-
ku. Pokud je zájemce spo-
kojen a  v  centru se mu líbí, 
teprve poté může s  CSS se-
psat smlouvu o  poskytování  
služeb. (jan)

Od května Úřad městské-
ho obvodu Poruba opět umož-
ňuje výkon veřejné služby. Prá-
ci v rozsahu 30 hodin měsíčně 
může nabídnout až osmi desít-
kám lidí. Každý klient zařaze-
ný do veřejné služby odpracu-
je minimálně 20 hodin měsíčně. 
Veřejná služba, která byla letos 
znovu zavedena zákonem, je 
určena dlouhodobě nezaměst-
naným v hmotné nouzi, aby se 
o zvýšení svých příjmů přičinili 
vlastní prací. To pak úřad práce 
zohledňuje při stanovení částky 
na živobytí a výše dávek.

Dlouhodobě nezaměstna-
ní budou v rámci veřejné služ-
by pečovat o pořádek na veřej-

ných prostranstvích, uklízet ko-
munikace i  kontejnerová stání, 
autobusové zastávky a  čekár-
ny. Mají také pomáhat s  úkli-
dem černých skládek, zametat 
a škarpírovat (čistit zarostlé od-
vodňovací žlaby podél chodní-
ků), uklízet dětská hřiště nebo 
pomáhat s údržbou jejich mo-
biliáře. V zimě pomáhají s úkli-
dem sněhu.

Více informací zájemcům 
o veřejnou službu podá v pon-
dělí a ve středu od 12 do 14 ho-
din v budově B úřadu v Klim-
kovické ulici mistr Zdeněk 
Pospíšil nebo vedoucí oddě-
lení technických služeb Tomáš  
Vojtkulák.  (jan)

Naučte se severské
chůzi. Zdarma

Český klub nordic walkin-
gu pořádá do 20. června sé-
rii bezplatných minikurzů pro 
veřejnost. 

Dozvědět se vše podstat-
né o severské chůzi, naučit se 
správnou techniku a hned si ji 
vyzkoušet v praxi zájemci bu-
dou moci 6., 13. a  20.  červ-
na. Sraz je vždy v  18  hodin 
na parkovišti pod hřištěm ZŠ 
I.  Sekaniny u  Průběžné uli-
ce. Zájemci, kteří mají vlast-
ní hole, se nemusí registro-
vat předem, ostatní se mo-
hou přihlásit na telefonu  
724 040 055 nebo e-mai-
lem na kristina.schejbalova@ 
seznam.cz.  (jan)

Poruba umožní výkon veřejné služby

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ | Jana Jasková, Věra Pokorná, Silvia Spěváčková, Miluška Šindelová, Karel 
Chamrád, Miroslav Juchelka, Ladislav Mokrý, Zdeněk Mžik a Zdeněk Vodný. To jsou jména vítězů pěti dis-
ciplín, ve kterých se soutěžilo na Sportovních hrách seniorů. Konaly se předposlední květnový týden v Po-
rubě. Celkem devadesát sportovců, z toho 29 žen, se utkalo v tenise, stolním tenise, šipkách, bowlingu 
a plavání. Nejstarším účastníkem her byla žena, která se narodila v roce 1933. Text a foto: Jana Janošcová
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Poruba kdysi a dnes – proměny obvodu ve fotografiích

Pohled z budovy rektorátu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava směrem ke kolejím v roce 1973 a v polovině letošního května 
 Snímky: archiv ÚMOb Poruba a Jana Janošcová

Staré pověsti porubské: spor o jablka
Tato pověst byla zapsána 
na listu papíru volně 
vloženém v jedné ze 
starých porubských 
kronik. Bylo na něm 
poznamenáno, že tento 
příběh z doby poddanství, 
jejž slyšel od svého 
otce, vyprávěl 89letý 
výměnkář František 
Leopold Švidrnoch.

Na zámku v  Porubě vládl 
kolem roku 1848 ředitel Wil-
czkových velkostatků Jan Kop-
šic, který byl kromě jiného 
i  soudcem při drobných roze-
přích svých porubských pod-
daných. Jednou měl rozřešit 
pomezní spor mezi chalupní-
ky Karčmařem a  Sedláčkem 
o úrodu z jabloně, která rostla 
v jejich společném plotě.

Jedno letní dopoledne si 
Kopšic předvolal oba znesvá-
řené sousedy a  přátelsky je 
napomínal: „Jste přece do-
spělí, máte děti, tak jim ukaž-
te svou dobru vůli a přestaňte 
se hádat a osočovat pro něko-
lik jablíček.“

„Sedláček jich ze stromu na-
trhal mnohem víc než já. Jak já 
k tomu přijdu!“ hájil se vztekem 
rudý Karčmař.

„Karčmaři, ty jsi měl většinu 
jablek krásně červených, pro-
tože větve nad tvojí zahradou 
jsou prosluněné. Na mne zby-
la jen zelená!“ supěl Sedláček.

„To není pravda, na tebe zů-
stalo červených taky mnoho,“ 

řval Karčmař. Chytil souse-
da za vestu a začal jím zuřivě 
třást, až vestu roztrhl. Soused 
si to samozřejmě nenechal lí-
bit a svého soka lískal tak suro-
vě, až měl tvář samý škrábanec 
a z nosu mu tekla krev.

Kopšic viděl, že dobrým 
slovem a  radou s   rozkohou-
těnými sousedy nic nezmůže. 
Zavolal drába a  dal je zavřít 
do panského vězení, kde je 
nechal řetězem přikovat k jed-
né skobě. Ti se stále osočova-
li, rvali a kopali. Po hodině se 
ale už ze sklepa žádné zvuky 
neozývaly.

Druhého dne, když jim dráb 
přinesl vodu a  chléb, prosili 

oba uvěznění sousedé, aby byli 
propuštěni, protože se usmířili.

„Hned jak přijdeme do-
mů, dám Sedláčkovi něko-
lik červených jablek, aby byl 
spokojený.“

„Co bys dával, sousede, i ty, 
co mám, jsou chutné a sladké.“

„Dobrá tedy, vidím, že jste 
se doopravdy udobřili, a  pro-
to vás oba propustím z vězení. 
Ale s podmínkou, že opakování 
vašeho sporu potrestám stej-
ně,“ pronesl přísně Kopšic.

K  tomu však už nikdy ne-
došlo. Karčmař se Sedláčkem 
žili v takové shodě a porozu-
mění, až jim to mnozí Poruba-
né záviděli.   (lex)

Červen    
v porubské historii

2. červen 1901
Byl schválen rozpočet na 

stavbu sokolovny, který neměl 
překročit částku 12 tisíc korun. 

14. červen 1946
Vichřice způsobila značné 

škody. K pouti připravený ko-
lotoč před obecním domem 
byl pokroucen a polámán, sil-
né lípy u Katolického lidového 
domu (dnes Dům farnosti) by-
ly ukrouceny. 

1. červen 1952
Národní výbor vydal zá-

kaz pohřbívání na porubském 
hřbitově z  důvodu výstavby 
nové Poruby. Pro pohřbívání 
porubských občanů byl určen 
hřbitov ve Vřesině, který byl 
v roce 1953 rozšířen.

20. červen 1953
U  silnice směrem na Svi-

nov byla zbourána kaple, kte-
rou dal vybudovat správce 
velkostatku Švidrnoch v  ro-
ce 1841. Kaple se nacháze-
la v místě zvaném Slaný důl, 
mezi dnešní Dělnickou ulicí 
a Sportovním areálem Poruba.

Červen 1971
Na křižovatce ulic Rudné, 

Vřesinské a  třídy Vítězného 
února byla nainstalována svě-
telná signalizace.   (red)

Zdroj: Jiří Lexa: Odkazy porub-
ských kronik

Jelikož obecní dům v době, kdy se chalupníci přeli o jablka, ještě nestál, 
byli zřejmě „v arestě“ kdesi ve sklepeních porubského zámku (na snímku 
ze 30. let minulého století).  Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba
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„Potkala mě jedna z nejhezčích věcí, která 
mě mohla potkat,“ říká Markéta Němcová
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Vejít do jejího obchůdku 
znamená ocitnout se 
v jiném světě. Dětském, 
barevném, fantazijním. 
A co teprve až nahlédnete 
na stránky jejího e-shopu!

Markéta Němcová ve svém Pokojíku  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. 
Markéta Němcová vylosovala majitele restaurace Rusty Bell Pub. Jeho podnikatelský příběh 
si budete moci přečíst v příštím čísle PRIO.

Co se chystá 
u sousedů

Třebovice
Již 19. ročník Setkání opat-

rovníků útulkových psů se bu-
de konat 24. června v  areá-
lu útulku v Třebovicích. Akce 
začíná v  8 hodin přiřazením 
startovních čísel a  kontrolou 
očkovacích průkazů. Majitelé 
se mohou přihlásit do soutěží 
Útulkový šikula, Útulkový kra-
savec, Hledej svého pána, Na-
jdi si svou odměnu, vybírat se 
bude také Nej štěně a Nej se-
nior. Soutěžit může maximál-
ně padesát týmů (pán a pes). 
Bude připraven program pro 
děti a v útulku zároveň bude 
od 10 do 14 hodin den otevře-
ných dveří.  

Přívoz
Na nákladovém nádraží 

v Přívoze se bude od 13. do 
15. června konat 18. ročník 
mezinárodního veletrhu dráž-
ní techniky a vozidel. K vidě-
ní budou lokomotivy, vagony, 
kolejová vozidla pro městskou 
dopravu, prostředky pro stav-
bu, provoz a údržbu tratí, ale 
třeba také informační tech-
nologie, které pomáhají ko-
lejovou dopravu řídit. Vstup 
je z  křižovatky ulic Mariáns-
kohorské a  Cihelní. Více na 
http://www.railvolution.net/
czechraildays/.  (jan)

OBCHODNÍCI
V PORUBĚ

„Začínala jsem tak zhruba 
v  sedmi letech krejčovským 
salonem pro panenky,“ říká 
se smíchem Markéta Němco-
vá, majitelka obchodu a  stej-
nojmenného e-shopu Pokojík.  
Ale bylo to trochu jinak: coby 
milovnice ručních prací a vše-
možného tvoření dcerkám za-
řizovala dětský pokoj. Naši-
la kapsáře, povlečení, závěsy, 
polštářky a  další doplňky. Při 
tom zjistila, jak obtížně se la-
dí barvy, různé dezény i mate-
riály, aby celek působil hezky 
a  jednotně. „Nejprve jsem ši-
la pro své děti, pak pro rodinu 
a  kamarády, pak pro známé… 
A  tak jsem si řekla, že bych 
v  tomhle oboru možná mohla 
zkusit podnikat. Takže se z ko-
níčku stalo povolání, což je jed-
na z nejhezčích věcí, která mě 
mohla v životě potkat,“ vzpo-
míná Markéta Němcová.

Jak říká, stala se z  ní ma-
minkatelka, čili maminka pod-
nikatelka. „V  podstatě jsem 
pracovala na dvě směny – jed-
nu jsem měla s  dětmi, dru-
hou v noci s kamarádem goo-
glem. Ale byla to čirá radost 
a veliké dobrodružství,“ dodá-
vá a  nadšeně popisuje dlou-
hé hodiny strávené hledá-
ním vhodných materiálů, látek 
i doplňků na internetu a  tele-
fonováním s potenciálními do-
davateli. „Věděla jsem, že když 
už, vezmu to kompletně, tak-
že kromě textilu jsem se za-
čala poohlížet i  po vhodném 
nábytku. Hygienické a  bez-
pečnostní certifikáty jsou sa-
mozřejmost, ale já si ověřuji 
taky kvalitu a  funkčnost věcí, 
hledím na detaily… Nejdu jen 

po ceně. Moc mě potěší, když 
mi pak některá maminka napí-
še, že třeba můj kapsář dětem 
vydržel pět let a slouží dál.“ 

Markéta Němcová nabízí 
celé kolekce v  jednom vzoru 
a  sladěných barvách, převáž-
ně vlastní značky Dola Design. 
Momentálně podle ní nejvíce 
frčí sovičky se základní kom-
binací fuchsiové a  tyrkysové 
barvy. Ale je-li libo cokoliv na 
téma moře nebo exotická zví-
řena, rovněž tomuto přání lze 
vyhovět.

Markéta Němcová už sa-
ma na prodej nešije. Objevi-
la šicí dílnu v  Rýmařově, kde 
dokážou dodržet požadavek 
na kvalitu i poněkud složitější-
ho šití. Pro děti například není 
vhodné, aby byly detaily zví-
řátek lepené, tudíž se někte-
ré našívají jako aplikace. „Přes-
nost je tu moc důležitá. Pokud 
by se třeba očička soviček ne-
našila správně, ptáček by mo-
hl šilhat. A to by mu u nás roz-
hodně neprošlo!“ říká na oko 
přísně majitelka.  

Nejčastějšími klienty strá-
nek www.pokojik.cz jsou rodi-

če menších, většinou předškol-
ních dětí. „Pro tuto věkovou 
skupinu dětí je největší nabíd-
ka – motivů a potisků látek, ale 
třeba i  ,rostoucího‘ nábytku,“ 
vysvětluje Markéta Němcová. 
Prodává sice také textilní ko-
lekce bez obrázků a  aplikací, 
ale o  ty už je podle ní menší 
zájem. „Všechno, co vymýšlím, 
testuji na svých dcerách. Co se 
jim líbí, nad čím jim zazáří oči, 
do toho jdu,“ říká.

Pokojík se po několika stě-
hováních usídlil v  Porubské 
ulici nad Obloukem. Je tam 
malá prodejna a sklad, odkud 
se expedují internetové ob-
jednávky. „Vždycky to nebylo 
hyper super, člověk se rozho-
duje, jestli v podnikání vydrží, 
nebo to vzdá… I takové chvíle 
byly. Není to vždy jednoduché. 
Ale pravidla jsou daná a s tím 
se prostě žije. Dnes jsem ráda, 
že jsem vydržela,“ tvrdí pře-
svědčivě.  (jan)
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Nabízíme čerstvé maso, uzeniny a drůbež
VŠE ČESKÉHO PŮVODU

sýry, saláty a další doplňkový sortiment

Ostrava Poruba, Sokolovská 1332/47
(Areál Bohemia-vedle Slunečnice)

Otevírací doba:
PO-PÁ: 7.30-17.00, SO: 7.30-11.00

NOVĚ OTEVŘENÉ ŘEZNICTVÍ

Těšíme se na vaši návštěvu


