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stromy je čím dál těžší
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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE 3

Ing. Petr Mihálik
starosta

To není normální, už to 
zase opravujou! Takovou re-
akci jsem zaslechl na opra-
vu chodníku na konci Hlav-
ní třídy. Renovoval se v letech 
2004 a  2005. To opravdu 
není dlouho. Nynější důvod 
je zřejmý – byl v naprosto ka-
tastrofálním stavu. „Íčková“ 
dlažba byla tak nekvalitní, že 
se za pár let začala drolit. Bo-
hužel pro nás ne dost rychle – 
až po záruce…

Výběrové řízení tenkrát vy-
hrála fi rma, která nabídla nej-
nižší cenu. Zákon o veřejných 
zakázkách nutil vybrat toho, 
kdo podá nejlepší nabídku. 
Nejlepší = nejlevnější. Když 
nejde o ověřeného zhotovite-
le, vždy je to tak trochu ruská 
ruleta. Proč je nejlacinější? 

Před časem prolétla médii 
informace o tzv. třinecké vý-
zvě za kvalitu ve stavebnic-
tví. Její signatáři žádali úpra-
vu pravidla pro zadávání ve-
řejných zakázek, aby mohli 
zadavatelé vybírat ne nejlev-
nější, ale nejlepší fi rmu. Pro-
tože vyhrávaly nejnižší na-
bídky, stávalo se pravidlem, 
že fi rmy neplnily termíny, 
stavěly nekvalitně, z podřad-
ných materiálů, zakázky se 
prodražovaly a  často konči-
ly soudními spory. Zákon se 
změnil. Ale pořád je nebez-
pečí, že někdo dojde k názo-
ru, že vyhrát měla jiná fi rma, 
levnější, vždyť s  veřejnými 
prostředky máme nakládat 
s  péčí řádného hospodáře. 
A tak si stejně v téhle podiv-
né době málokdo z nás „lajz-
ne“ nevybrat toho, kdo přišel 
s nejnižší cenou...

Náhradní výsadba: najít vhodné místo 
pro nové stromy je čím dál těžší
Porubané jsou na „své“ 
stromy hrdí a hákliví. 
Když se nějaké kácejí, 
rozpoutávají se na sociálních 
sítích vášnivé debaty, zda to 
bylo, či nebylo oprávněné 
a správné nebo jestli – 
a kdy – bude onen jedinec 
nahrazen jiným… A jak že to 
je s tzv. náhradní výsadbou?

 „Za všechny pokácené stro-
my není náhradní výsadba. 
Zvláště když nejsou hodnotné, 
nenahrazují se. Obecně platí, že 
náhradní výsadbu nařizuje ten, 
kdo povoluje kácení,“ říká mís-
tostarosta Dalibor Malík. Prá-
vě proto, že v Porubě roste to-
lik stromů, životní podmínky 
řady z nich nejsou, mírně řeče-
no, ideální.

Plocha, na které rostou, je 
pro jejich nároky na prostor 
(rozměr koruny, kořenového 
systému, dostatek vody atd.) 
silně nedostačující. Dřeviny 
tím trpí a vytvářejí nestandard-
ní koruny – tzv. tlakové vidlice 
nebo jiná defektní větvení.

Stromy, které v Porubě pře-
vážně rostou (nejčastěji jsou to 
lípy, javory, břízy, jasany a  ha-
bry), požadují v průměru pros-
tor pro korunu kolem deví-
ti metrů. Tolik místa má pouze 
pár jedinců. Zpravidla koru-
ny stromů tvoří skupina až tří 
kusů. Pokud se stane, že je-
den uschne a musí být odstra-
něn, změní se v lokalitě větrné 
poměry a zbývajícím stromům 
hrozí reálné nebezpečí, že se 
vyvrátí nebo se zlomí.

139 nových stromů
V obvodu má být letos vy-

sázeno 139 stromů. Nejčastěji 
to budou cedry, platany, javory, 
magnolie, jinany, gleditsie, ha-
bry nebo okrasné jabloně.

„Vysazujeme dřeviny pouze 
tam, kde nám to dovoluje tech-
nická infrastruktura, a tak, aby-
chom jim zajistili dostatečný 
prostor k růstu v následujících 
letech – abychom příštím ge-
neracím zanechali plnohodnot-
né kvalitní stromy. Nechceme 
je stresovat vysazením na ne-
vhodném místě, kde by neměly 

adekvátní životní prostor. A  je 
stále složitější najít náhradním 
výsadbám vhodné stanoviště, 
Poruba je totiž zároveň ,prošpi-
kovaná‘ sítěmi,“ upřesňuje mís-
tostarosta. 

Příběh „suchara“
V  současné době se také 

mapují „suchary“, uschlé stro-
my. Začátkem května se vě-
dělo o  dvaceti. Co se bude 
dít dál? Za příklad nám může 
sloužit suchý strom ve dvor-

ní části Dvorní ulice. Byl vyfo-
cen a  zkontrolován na oboro-
vém portálu Stromy pod kont-
rolou. Zde je sice uvedeno, že 
je perspektivní, ale on zkrátka 
uschnul a  bude třeba ho od-
stranit. „Možná je pod ním pro-
kopávka a kořeny nedosáhnou 
na vodu. Nebo je v  tom mís-
tě takové sucho, že uschnul 
a zmrznul zároveň. Vody je ne-
dostatek už dlouho. V první fázi 
se rostlina zbavuje toho, co ne-
potřebuje k přežití, třeba nechá 
uschnout některé boční větve. 
Když ani to nepomůže, vzdá 
to,“ přemítá správkyně porub-
ské zeleně Renata Hovjacká.

Následuje podání žádos-
ti o  povolení kácení u  orgánu 
ochrany přírody – oddělení ži-
votního prostředí a  vodního 
hospodářství (OŽPVH) porub-
ského úřadu.

Důvěřuj, ale…
„Musíme na místě ověřit, 

zda je dřevina skutečně v tako-
vém stavu, jak žadatel uvádí,“ 
popisuje Monika Švigostová 
z  OŽPVH. „Důvodem k  povo-
lení kácení je nejčastěji špatný 
zdravotní stav stromu, zhorše-
ná provozní bezpečnost – tedy 
když ohrožuje okolí – nebo rea-
lizace staveb. Pokud se to po-
tvrdí, povolení vydáme a  ulo-
žíme povinnost provedení ná-
hradní výsadby vypočtenou 
podle metodiky Agentury 
ochrany přírody a  krajiny ČR 
– Oceňování dřevin rostoucích 
mimo les. A nejenže se stromy 
nechávají vysázet, ale je také 
ukládána povinnost se o  ně 
zpravidla pět let starat. Nepla-
tí ale pravidlo ‚kus za kus‘. Na-
příklad vzrostlé stromy musí 
žadatelé nahradit více mladý-
mi kusy,“ popisuje Monika Švi-
gostová.

U  havarijních stavů a  su-
chých stromů se náhradní vý-
sadba ve většině případů ne-
ukládá, protože ekologická 
újma vzniklá jejich vykáce-
ním je podle uvedené meto-
diky zanedbatelná. Náhrad-
ní výsadba se také neukládá, 
pokud jsou káceny dřeviny 
rostoucí na sítích (plyn, elek-
třina, teplovod) nebo v  jejich 
ochranných pásmech, jelikož 
dřeviny zde rostou v  rozpo-
ru s  energetickým zákonem. 
V  případě ostatních sítí to 
neplatí a  náhradní výsadba 
je ukládána. „Závisí na dob-
ré vůli síťařů, jestli to udělají. 
My jim jen doporučíme kulti-
vary vhodné do městské zá-
stavby,“ doplňuje Renata Ho-
vjacká.

Vydané povolení po 15 dnech 
nabude právní moci a v období 
vegetačního klidu – od začát-
ku listopadu do konce března 
– se může strom skácet. Výjim-
kou jsou suché stromy a dřevi-
ny v havarijním stavu, u kterých 
už na vegetační klid není třeba 
brát ohled. 

Nastává čas hledat místo 
pro novou, dendrologicky uz-
nanou dřevinu vhodnou do 
městské zástavby… (jan)

Občané by neměli – aniž by 
to konzultovali se správkyní 
zeleně – vysazovat stromy, 
které si například donesou 
z lesa. „Jedná se o obyčejné 
druhy, které potřebují do-
statečný prostor. Chápeme, 
že v  prvních deseti letech 
je to pěkný stromeček před 
domem, ale stromeček ros-
te a za čas je to strom, který 
stíní, kořeny narušuje chod-
níky, základy domů, jako ne-
šlechtěný jedinec má nej-
různější defekty… Zkrátka 
platí památná věta guru ar-
boristů Jaroslava Kolaříka: 
Stromy rostou,“ připomíná 
Renata Hovjacká.
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Nová tramvajová trať má být ekologická a nehlučná
Tramvajová doprava 
představuje ve městech 
v současné době 
nejefektivnější způsob 
řešení problematiky 
městské hromadné 
dopravy. Nová tramvajová 
trať v Porubě, která by 
měla vést od zastávky 
Slovan k Duze a dále 
k hypermarketu Globus, 
patří mezi nejdůležitější 
projekty města. 

 Mezi hlavní důvody pro 
stavbu nové tramvajové tra-
ti v Porubě patří bezpřestupo-
vost, přepravní kapacita, hus-
tota silniční dopravy a  ekolo-
gizace dopravy. Nová tramvaj 
má obyvatelům 7. a 8. obvodu 
umožnit cestování bez přestu-
pu do centra města a  na za-
stávku Vřesinská. Tramvaje dis-
ponují větším počtem míst než 
autobusy, což by zvýšilo pře-
pravní komfort zvláště v době 
dopravních špiček.

Se stále se zvyšujícím po-
čtem automobilů se prodlu-
žují dojezdové časy autobu-
sů. Elektrobusy nebo trolej-
busy nemohou v tomto směru 
tramvajím konkurovat a  ani 
je nahradit. Obrovskou výho-
dou tramvají je, že je doprav-
ní špička prakticky nezpo-
malí. Díky moderně řízeným 
křižovatkám mají být nejrych-
lejším hromadným doprav-
ním prostředkem v  Ostravě. 

Rychlá doprava tramvají pak 
může být důvod, proč vět-
ší počet řidičů nechá svá auta 
doma a do centra se vydá prá-
vě tramvají. 

Velmi důležité je ekologic-
ké hledisko. Čtyřiašedesát pro-
cent polétavého prachu PM10 
v ovzduší Poruby je ze silniční 
dopravy. Tramvaje však poléta-
vý prach nevytvářejí.

To Ostrava potřebuje
„Projekt pracovně nazva-

ný Ekologizace veřejné do-
pravy v  Porubě je připravo-
ván intenzivně od roku 2014. 
Přitom plán na rozšíření tram-
vajové trati na sever Poruby je 
starý mnoho desítek let,“ zdů-
raznil primátor Tomáš Macu-
ra. „Tramvaje neprodukují žád-
né emise. A přesně to dnešní 
Ostrava potřebuje – moder-
ní, rychlý a bezemisní způsob 
přepravy osob v  rámci celé 
Ostravy,“ dodal primátor.

Záměr postavit novou tram-
vajovou trať našel ohlas i u oby-
vatel Poruby. Ve veřejném fóru 
k projektům města pro ni hla-
soval nejvyšší počet občanů. 
Jednalo se o  menší skupinu 

porubských obyvatel, avšak 
v  anketě Porubské desate-
ro se tramvajová trať umísti-
la na druhém místě se ziskem 
590 hlasů.

Tramvajový hi-tech
Při projektování a výstavbě 

nové tramvajové tratě mají být 
použity nejmodernější tech-
nologie, a to v kolejišti i v po-
užitých tramvajích. Kombinace 
těchto moderních technických 
řešení výrazně snižuje hluk i vi-
brace, které kolejová dopra-
va způsobuje. Nové prvky pro 
kolejiště s  gumovými prvky 
a protihlukový travnatý povrch 
byly v  loňském roce úspěšně 
vyzkoušeny v  centru Ostravy. 
Nové tramvaje švýcarské fi rmy 
Stadler jsou vybaveny dvoj-
násobným odpružením každé 
nápravy a před koly mají pro-
tihlukové bočnice. Poruba tak 
může získat jednu z  nejmo-
dernějších tramvajových tratí 
v Evropě. 

Celý projekt by měl stát 
přibližně miliardu korun, při-
čemž se počítá, že bude fi -
nancován z prostředků Evrop-
ské unie.  (red)

Tak by mohla vypadat nová zastávka Slovan.

Zpodobnění potenciální zastávky Karola Šmidkeho
 Vizualizace: ProjektStudio EUCZ

Přijďte debatovat 
o tramvajové trati
Druhá beseda k nové tram-
vajové trati v  Porubě se 
uskuteční v pondělí 18. červ-
na od 17 hodin ve společen-
ském sálu Domova Sluneč-
nice v  Porubě. Besedy se 
zúčastní primátor Tomáš Ma-
cura, členové vedení města, 
obvodu i Dopravního podni-
ku Ostrava, kteří budou zod-
povídat dotazy občanů.
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Vstupenky na veškerá interiéro-
vá představení můžete zakou-
pit v informačním stánku na Al-
šově náměstí.

Festival Cirkulum nabídne 
tři dny plné zábavy
Tři dny, které vás přesvědčí, že nový cirkus je svébytným 
druhem umění, které spojuje cirkusové disciplíny 
s hudbou a divadlem. Festival Cirkulum nabídne od 
8. do 10. června pestrý program. Bezesporu se budete 
jen těžko rozhodovat, kam jít, abyste něco nepropásli.

Pátek 8. června
16.00 Průvod CooPARADE La Rambla scéna
16.30 Slavnostní zahájení Cirkulum scéna
17.00 Die Buschs Šapitó
17.00 Teatr Klinika Lalek La Rambla scéna
18.00 Omnivolant – Café show Cirkulum scéna
18.00 Mágustones La Rambla scéna
19.00 Teatr Klinika Lalek La Rambla scéna
19.30 Witty Look Cirkulum scéna
20.00 Mágustones La Rambla scéna
20.30 Juraj a Patrik Kee Cirkulum scéna
21.00 Goršek (Šimon Pliska a Andrej Lyga) Šapitó
22.00 Juicy Lucy Cirkulum scéna

Sobota 9. června
12.00 Witty Look Cirkulum scéna
12.30 Teatr Klinika Lalek La Rambla scéna
13.00 Juraj a Patrik Kee Cirkulum scéna 
13.30 Mágustones La Rambla scéna
14.00 Silea Šapitó
14.30 Teatr Klinika Lalek La Rambla scéna
15.00 Karel Pomahač  Cirkulum scéna 
16.00 Mágustones La Rambla scéna
16.00 AcroBetka Cirkulum scéna
17.00 Omnivolant-Café show Cirkulum scéna
18.00 Teatr Klinika Lalek La Rambla scéna
18.00 Juicy Lucy  Cirkulum scéna
19.00 Mágustones La Rambla scéna
19.30 Fatt Matt  Šapitó
20.30 Omnivolant – Café show  Cirkulum scéna
21.30 Juraj a Patrik Kee  Cirkulum scéna
22.00 Witty Look  Cirkulum scéna

Neděle 10. června
11.00 Poppy a Adélka Cirkulum scéna
12.00 Mágustones La Rambla scéna
12.00 AcroBetka  Cirkulum scéna
13.00 Fatt Matt Šapitó
12.00 Cirtoticum (děti z UmCirkum)  Cirkulum scéna
13.00 Teatr Klinika Lalek La Rambla scéna
13.30 Witty Look  Cirkulum scéna
14.30 Omnivolant – Café show  Cirkulum scéna
15.00 Die Buschs  Šapitó
15.00 Mágustones La Rambla scéna
15.30 OnTheRoad  Cirkulum scéna
16.30 Teatr Klinika Lalek La Rambla scéna
17.30 Juicy Lucy  Cirkulum scéna
17.30 Silea Šapitó
17.30 Mágustones La Rambla scéna
17.30 Juicy Lucy  Cirkulum scéna 
19.00 Lurrak aula VŠB-TUO

Více informací o programu a vystupujících najdete na www.cirku-
lum.cz a na facebookovém profi lu festivalu. Festival pořádá měst-
ský obvod Poruba a Cirkus trochu jinak.

Doporučujeme:
Lurrak
10. 6. v 19.00
aula VŠB-TUO

 Jedinečné novocirkusové 
představení o vzpouře v malé 
baskické fabrice. Show oceňo-
vaná kritiky i diváky.

Die Buschs
8. 6. v 17.00 a 10. 6. v 15.00
šapitó Hlavní třída

 Pořádný kouzelnický ná-
řez plný humoru v podání otce 
a  syna. Oba se postarají o  to, 
abyste odcházeli s  krásným 
pocitem na duši.

Silea
9. 6. v 14.00 a 10. 6. v 17.30
šapitó Hlavní třída

 Všestranná Silea vás na 
svém pouťovém poníku vez-
me na divokou cestu cirkuso-
vým uměním. V  jejím dechbe-
roucím představení se fantazii 
meze nekladou.

The Fatt Matt
9.6 v 19.30 a 10. 6. v 13.00
šapitó Hlavní třída

 Slavný bavič a  světoběžník 
Matt Yates přijede až z daleké 
Austrálie, aby vás ohromil svou 
originální show plnou zábav-
ných, riskantních a  bizarních 
ekvilibristických kousků.

Festivalové scény
Šapitó

 Hlavní interiérová scéna pro 
nejzajímavější festivalová před-
stavení. Nabídne zážitky novo-
cirkusové, divadelní i hudební.

Cirkulum scéna
 Alšovo náměstí je v průběhu 

festivalu neustále v permanen-
ci. Pod širým nebem vystou-
pí spousta originálních českých 
i zahraničních umělců.

La Rambla scéna

 Část Hlavní třídy se po dobu 
konání festivalu změní v  ob-
dobu legendárního bulváru 
La Rambla v Barceloně. Uvidíte 
hudebníky, mimy a performery 
všeho druhu.

Aula VŠB-TUO
 V  neděli 10. června festival 

vyvrcholí v  aule představením 
Lurrak, které dokáže, že nový 
cirkus není jen zábavou, ale zce-
la svébytným druhem umění. 

ČEZ Family park

 Scéna pro rodiny s  dětmi 
realizovaná s podporou Nada-
ce ČEZ. V malém šapitó se na-
učíte žonglovat, roztáčet talíře 
a další věci.

Kreativní Evropa 
 Místo jako stvořené pro mla-

dé novocirkusové nadšence, 
kteří se nebojí zkoušet nové 
věci. Tato scéna je realizována 
za podpory Evropské komise.
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Uzavírky v červnu: 
Hlavní třída i Vřesinská

 Festival Cirkulum je důvod, 
proč bude o druhém červno-
vém víkendu uzavřena Hlav-
ní třída. Uzavírka je plánována 
od kruhového objezdu po ulici 
17. listopadu. Pro integrovanou 
autobusovou dopravu bude 
platit od čtvrtku 7. června od 
18 hodin do pondělí 11. červ-
na do 4. hodiny. Autobusy os-
travské MHD nebudou moci 
k  zastávkám v  daném úseku 
zajíždět od páteční 12. hodiny 
do pondělní 4. hodiny.

Hlavní třída bude v červnu 
uzavřena ještě jednou. Od uli-
ce 17. listopadu po Francouz-
skou ulici nebude řidičům 
umožněn vjezd a  výjezd od 
pátku 15. června od 18.30 ho-
din do soboty 16. června do 
20  hodin. Na ulicích Fran-
couzské a  17.  listopadu bude 
zachován úplný silniční pro-
voz. Důvodem uzavírky je ko-
nání akcí Ostrava na koleč-
kách a Life InLine.

V  neděli 17.  června pak 
bude od 7 do 22 hodin uza-
vřena Vřesinská ulice v úseku 
od Klimkovické po Záhumen-
ní ulici. Důvodem uzavírky je 
konání akce Den parku. (jan)

Nápady můžete do projektu Zelená 
Porubě přihlásit už jen do konce června

Chcete se zapojit do 
dění v Porubě? Pokud 
ano, máte jedinečnou 
příležitost rozhodnout 
o tom, do čeho bude obvod 
investovat část peněz 
ze svého rozpočtu. Sami 
můžete přijít s nápadem 
a přesvědčit ostatní, aby 
ho v hlasování podpořili. 
Poruba pak nejúspěšnější 
nápady zrealizuje.

 Na začátku je vždy nápad. 
Vy vymyslíte, co chcete v  Po-
rubě na veřejném prostranství 
změnit, co vám chybí, co by 
mohlo zpříjemnit nebo vylepšit 
život v  obvodu. Může to slou-
žit vám a  sousedům, ale třeba 
i všem Porubanům bez ohledu 
na věk a pohlaví. Svůj nápad do 
30. června přihlásíte na www.ze-
lenaporube.cz (nebo přihlášku 

odevzdáte v  Informačním cen-
tru Poruba, pošlete poštou, 
e-mailem nebo donesete na po-
datelnu úřadu). Pak zkonzultuje-
te s odborníky, zda je váš návrh 
realizovatelný. Potom se bude-
te snažit získat pro svůj nápad 
v okolí podporu. No a zbývá už 
jen držet si palce, aby se váš ná-
vrh zalíbil i ostatním Porubanům 
a dali mu tolik hlasů, aby byl ob-
vodem napřesrok realizován.

Jak na to? Pravidla najdete 
na www.zelenaporube.cz. Po-
kud si nebudete jisti, že všem 
podmínkám rozumíte, ptejte 
se! Obracet se můžete na koor-
dinátorku projektu Sabinu Du-
dovou (kontakty najdete v  rá-
mečku na konci článku). Formu-
lář k podání žádosti najdete na 
uvedeném webu, můžete si ho 
vyzvednout v Informačním cen-
tru Poruba na Hlavní třídě nebo 

v centrech volného času na uli-
cích O. Jeremiáše a Vietnamské.

Na nápady třetího ročníku 
Zelené Porubě je vyčleněno 
1,5  milionu korun. Letošní no-
vinkou je, že do projektu mo-
hou svůj nápad přihlásit tře-
ba i porubské školní kolektivy 
(v čele s dospělým) a nezisko-
vé nebo příspěvkové organiza-
ce. Rozpočet jedné akce je po-
prvé omezen – může činit ma-
ximálně 700 tisíc korun. (jan)

BŘEZEN

VYHLÁŠENÍ 3. ROČNÍKU

DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

HLASOVÁNÍ

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ
VEŘEJNOSTI

VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ

HODNOCENÍ NÁVRHŮ

Kontakty
koordinátorka projektu
Sabina Dudová
sdudova@moporuba.cz
599 480 916, 720 735 317
poruba.ostrava.cz
www.zelenaporube.cz
www.facebook.com/
zelenaporube

ROVNÉ CESTY | Prvním z realizovaných nápadů 
loňského ročníku Zelená Porubě je rekonstrukce 
povrchů dopravního hřiště v  zahradě mateřské 
školy na Ukrajinské ulici. Do projektu ho přihlásila 
ředitelka školky Adéla Mikesková. Byť byl ze všech 
nápadů nejnákladnější, v hlasování Porubanů se se 
143 hlasy umístil na čtvrté příčce.
Po dopravním hřišti s novými asfaltovými cestami už 
se prohánějí porubští předškoláci a školáci. Díky po-

vrchu bez děr a prasklin se už nemusí tolik věnovat ří-
zení „vozidel“ a více se soustředí na dopravní značení 
a řešení všech nastálých „dopravních situací“. Hřiště 
bude otevřeno 12. června (více na straně 14).
Realizovány budou ještě další tři návrhy: relaxač-
ní náměstíčko na Slavíkově ulici, úprava nadzemní 
části bývalých toalet na Hlavní třídě a nápad na zří-
zení dětského hřiště poblíž náměstí V. Vacka.
 Text a foto: Jana Janošcová

Zastupitelé se sejdou 
po pětadvacáté

 Porubští zastupitelé se 13. čer-
vna v  16 hodin sejdou na svém 
25. zasedání. Jednání se uskuteč-
ní v sále Domova Slunečnice Os-
trava. Program zasedání i anony-
mizované materiály, které zastu-
pitelé budou projednávat, budou 
nejpozději týden před jednáním 
zveřejněny na webových strán-
kách městského obvodu.

Číslo měsíce

90
Do planetária autobusem? 

Ano! Od pondělka 14.  květ-
na jezdí ze zastávky Poruba 
vozovna minibus do planetá-
ria v Krásném Poli. Linka má 
číslo 90. Ve všední dny jezdí 
od 8. do 22. hodiny (jednou 
až dvakrát za hodinu) a o ví-
kendech jen odpoledne. Tra-
su minibusu i jízdní řád najde-
te na www.dpo.cz.
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OSTRAVA  
Místecká 3220 800 110 800 

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si 
zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání. 

90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

KKKKKKKKKKKKKososossoosoososo mmimimimimmmimmmKKKKKKKK ccccccckákákákákááááák   1717177232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPorororoorububububububuubaaaaaa

teteeeeel.l.l.l./f/ff/f/faxaxaaxxaxaaxxxxx::: 555555969696969999 956566 2222222222222222222022220202020202020
mmmmmomommmmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 6666666666666070707070000000 22221515 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamamaam iilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdddoddddaaaaaaararararaaaara @a@a@a@a@a@aa@atltltltltlltlaaasa .c.czz

ANTIKVARIÁT V SUTERÉNU
Prodej beletrie, dětské a odborné literatury, 

učebnic, not, časopisů, pohledů...
Otevřeno: PO 9-18, ÚT 8-13, ST, ČT, PÁ 12-17.

Výkup knih: PO, ST 13-17, ÚT 9-13
Informace k výkupu - telefon 596 913 216, 
e-mail: amtikvariatvsuterenu@centrum.cz

Havanská 735, Ostrava - Poruba
tramvaj 7, 8, 17, zastávka Hlavní třída,

autobus 54, 58, zastávka Alšovo náměstí



VEŘEJNÝ PROSTOR8

Ilu
st

ra
čn

í f
o

to
: Ú

M
O

b
 P

o
ru

b
a

Změna na 
kontaktním místě

 Městská policie Ostrava 
(MPO) upozorňuje na změ-
nu doby pro styk s občany na 
kontaktním místě MPO na Čka-
lovově ulici 1644/18a, Ostrava-
-Poruba. Jedná se o pracoviš-
tě bez stálé služby. V pracovní 
dny zde budou strážníci k za-
stižení od 6 do 8, od 14 do 16 
a od 17.30 do 19.30 hodin. 

Zažijte Ostravu 
opět jinak

 Prostor u Oblouku v Porubě 
15. září opět ožije sousedskou 
slavností Zažít Ostravu jinak. 
„Připravujeme pestrý program 
pro všechny věkové katego-
rie návštěvníků. Aktuálně uví-
táme zájemce z řad veřejnosti 
nebo místních organizací, kteří 
se chtějí aktivně zapojit. Pojď-
te s námi zažít Ostravu jinak!“ 
zve Hana Stachová z Komunit-
ního centra Makovice, které se 
letos ujalo organizace slavnos-
ti. Přihlásit se jí mohou všichni, 
kteří chtějí předvést, co třeba 
pečou, vaří, šijí, pletou, malu-
jí, co dělají pro druhé nebo jak 
mohou druzí pomoci jim. Více 
informací se zájemci dozví na 
telefonním čísle  732  546  261 
nebo e-mailu makovice@ma-
koviceporuba.cz. (jan)

Nezapomeňte zaplatit 
za odpad

 Poplatek za komunální od-
pad musejí obyvatelé Ostravy 
zaplatit do 30. června a výše 
poplatku činí 498  korun na 
osobu za kalendářní rok. Měs-
to Ostrava již nezasílá obča-
nům složenky k úhradě poplat-
ku. Lze ho zaplatit v  poklad-
ně Magistrátu města Ostravy 
na Prokešově náměstí v  Mo-
ravské Ostravě, další možnost 
je zaslat částku na číslo účtu 
30015-1649297309/0800 
nebo složenkou typu A  se 
správným variabilním symbo-
lem či prostřednictvím SIPO. 
Více informací se dozvíte na 
lince 844  12  13  14 nebo na 
webu www.ostrava.cz v  sekci 
Úřad pod odkazem Potřebuji 
si vyřídit – Poplatky a fi nance 
– Poplatek za komunální od-
pad nebo na esmo.ostrava.cz 
pod položkou Informační sek-
ce eMIA. (red)

Veřejné setkání k Zámeckému parku
Městský obvod Poruba 
společně s Nadací 
Proměny Karla Komárka 
připravil další z řady 
setkání s veřejností, na 
kterém byly představeny 
kroky vedoucí k proměně 
Zámeckého parku a okolí.

 Pokud má Zámecký park 
v Porubě sloužit lidem jako mís-
to, kam budou rádi chodit, je 
třeba se s nimi bavit o tom, jak si 
budoucnost této lokality před-
stavují. A  to je hlavní cíl měst-
ského obvodu Poruba i Nadace 
Proměny Karla Komárka, která 
s Porubou spolupracuje na revi-
talizaci lokality. Jednou z mno-
ha akcí, jak se může veřejnost 
do proměny parku zapojit, bylo 
i setkání, které se v zámku usku-
tečnilo 3. května. Navazovalo na 
předcházející setkání a řadu dal-
ších akcí, které už Poruba s oby-
vateli obvodu absolvovala.

Na setkání zástupci nadace 
představili, jak jejich podpora 
proměnám parků v Česku pro-
bíhá. Ukázali několik příkladů 
z minulosti a podrobně popsa-
li jednotlivé kroky revitalizace. 
„Naše pomoc je jednak fi nanční, 
jednak odborná. Středobodem 
jsou pro nás lidé. Vždy se sna-
žíme stavět na jejich potřebách 
a  nastavit vztah vzájemné dů-

věry. Chceme, aby si uvědomili, 
že podoba veřejného prostoru 
se hodně odvíjí i od jejich spo-
luodpovědnosti za něj, a proto 
by se měli na jeho plánování po-
dílet,“ uvedla Jana Říhová z Na-
dace Proměny Karla Komárka.

Městský obvod Poruba po-
žádal o  nadační podporu Na-
daci Proměny Karla Komárka 
v  roce 2017. Nadační příspě-
vek, o který Poruba v granto-
vé výzvě Parky žádala, před-
stavuje částku do výše 25 mi-
lionů korun a odbornou pomoc 
ve všech etapách několikaleté-
ho projektu obnovy veřejné-
ho prostoru. Proces zahrnuje 
i  průběžnou participaci míst-
ních nebo architektonickou 
soutěž. Celkovou výši podpory 
se však Porubě na projekt za-

tím získat nepodařilo. Od na-
dace získala půl milionu korun 
na předrealizační přípravu.

Čerpání celé částky nada-
ce podmínila splněním několi-
ka důležitých věcí, které brání 
tomu, aby se park stal vyhledá-
vanou lokalitou. „Porubský pro-
jekt byl velmi kvalitně připraven 
a ocenili jsme, že už příprava zá-
měru vycházela z veřejných prů-
zkumů. Proběhla nejrůznější se-
tkání, dotazníkové akce, vznik-
ly pocitové mapy. Pokud má ale 
park fungovat jako celek, je tře-
ba vyjasnit některé záležitosti – 
umístění horkovodu pod zem, 
přesun autoservisu a  sběrny či 
možnost vykoupení boxových 
garáží. Pokud Poruba dokáže 
nalézt řešení, podporu dosta-
ne,“ dodala Jana Říhová. (mot)

Chystá se Den parku. Nudit se nebudete
 Kdy? V  neděli 17.  června 

od 10 do 17 hodin. Kde? V Zá-
meckém parku a  okolí rybní-
ka, v zámku a na jeho nádvo-
ří. Kdo? Městský obvod Poruba 
ve spolupráci s Nadací Promě-
ny Karla Komárka a dalšími or-
ganizacemi, které mají vztah 
k tomuto prostoru. Proč? Ten-
to den chceme věnovat par-
ku, oživit tuto lokalitu a ukázat 
možnosti jejího využití.

„V současnosti se Zámec-
kým parkem většinou jen pro-
chází, proto jsme chtěli Poru-
bany pozvat, aby v něm s námi 
zažili den plný aktivit. Ty jim 
ukážou, že se jedná o  místo, 
kde lze strávit více času než 
jen pár chvil,“ vysvětlila Zuza-
na Kotyzová, vedoucí odděle-
ní kultury a agendy MA21, vý-
znam Dne parku.

Po celou neděli bude uza-
vřena cesta v úseku od Klimko-
vické po Záhumenní ulici (cesta 
mezi parkem a  rybníkem) pro 
automobilovou dopravu – pro-
mění se v pěší zónu nebo pros-
tor pro soutěže.

Na Dni parku budou spolu-
pracovat Zámek Poruba, zdej-
ší farnost, rybáři, vodní oddíl 
skautů i školy. (jan)

Noc kostelů v Porubě
 Neoddiskutovatelně nej-

větší atrakcí Noci kostelů, do 
níž se zapojil také kostel sva-
tého Mikuláše, byla možnost 
vystoupat na věž porubské-
ho chrámu. Četní návštěvní-
ci si rovněž mohli prohlédnout 
interiéry svícemi osvětleného 
kostela a  dostat se na běžně 
nepřístupná místa – do sakris-
tie, kaple svatého Antonína či 
si třeba prohlédnout varhan-
ní kůr. Kromě prohlídek byl na 
celý večer připraven dopro-
vodný program. Provázeli jím 
i mladí farníci oblečení do kos-
týmů svatých.

Letošní ročník Noci kostelů 
byl jubilejní, desátý. První se ko-
nal ve Vídni v roce 2005, o čty-
ři roky později akce překročila 
hranice České republiky i  dal-
ších evropských zemí. (hol)

Co nabídne Den parku?
• piknikové místo,
• živá zvířátka,
• tvořivé dílny,
•  zábavné a naučné aktivity pro 

celou rodinu,
• cvičení,
• prohlídku zámku,
• kulturní zážitky,
• dobroty k mlsání,
•  projížďku na lodičce po rybníku,
• táborák...
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Městským obvodem Poruba bude nabízen 
v červnu k prodeji byt v domě č. 1449/7 
na Ukrajinské ulici
Prodávaná bytová jednotka číslo 1449/19 o celkové podlaho-
vé ploše 58,02 m2 je v 7. nadzemním podlaží bytového domu 
na adrese Ukrajinská 1449/7 v Ostravě-Porubě. Dům je kom-
pletně revitalizován. V domě je výtah. Bytová jednotka sestá-
vá z kuchyně, dvou pokojů a příslušenství – koupelny, WC, 
balkonu a sklepa. Jednotka je vybavena kuchyňskou linkou, 
sporákem, vestavěnými skříněmi, vodoměry TUV a SV a měři-
dly na topení. Byt je v původním stavu.
Oznámení o konání výběrového řízení na prodej volné jednotky 
bude zveřejněno na úřední desce městského obvodu Poruba, na 
facebook.com/moporuba, ve výloze Informačního centra Poru-
ba a na informačních tabulích na území městského obvodu Po-
ruba. V něm budou uvedeny podmínky, za kterých bude možné 
se do výběrového řízení přihlásit. Vyvěšeno bude po dobu nej-
méně patnácti dnů. Vyřizuje Olga Ševčíková, tel. č. 599 480 713.

Poruba kdysi a dnes – 
proměny obvodu ve fotografi ích

Pohled na ulici Na Robinsonce v 80. letech minulého století a nyní.
 Snímky: archiv ÚMOb Poruba a Jiří Birke

SETKÁNÍ V NOVÉM | Nový kabát dostala tradiční setkání s jubilan-
ty. V závěru května se Porubané, kteří letos slaví půlkulaté či kulaté 
životní jubileum od 75 let výše, poprvé sešli v porubské aule Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na bezmála tři stovky 
oslavenců čekalo pozdravení starosty Petra Mihálika a po něm vy-
stoupení dolnobenešovského bigbandu Dolbend. Další setkání s ju-
bilanty je naplánováno na neděli 9. září.

V Arrows Family Parku se konal Den s Městskou policií Ostrava. Atrak-
cí odpoledne, které vrcholilo zápasem baseballistů Arrows s Olympií 
Blansko, byli tři koně sloužící u jízdní policie. 

Už podruhé svolala Občanská iniciativa za dostavbu Prodloužené 
Rudné demonstraci. Také tentokrát její účastníci vycházeli z tramvajo-
vé smyčky a mířili do ulice Ke Skalce, na jejíž úrovni se stavba komuni-
kace I/11 zadrhla. Snímky: Jiří Birke
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Kurátor Tomáš Knofl íček: Umění je stále jeden 
z možných prostředků, jak vnímat tento svět
Slavnostní okamžik zažije 
5. června nová Galerie 
Dukla, která vznikla 
v průchodu bývalého 
stejnojmenného kina. Jeho 
výklady, v nichž bývaly 
vystaveny fi lmové plakáty, 
opět ožijí: budou se v nich 
prezentovat umělecká díla. 
Kurátorem první výstavy 
v nové galerii je Tomáš 
Knofl íček z katedry teorie 
a dějin umění Fakulty 
umění Ostravské univerzity.

Je tvorba koncepce nové ga-
lerie velká výzva? 

To bezpochyby. Moje role je 
ale jiná, méně zásadní. Vybudo-
vat identitu galerie si žádá po-
měrně dlouhý čas, který jsem 
k  dispozici neměl, většinu úsilí 
jsem proto upínal jen k prvnímu 
výstavnímu projektu. U prosto-
rů, jakým je i Galerie Dukla, se 
ale – podle mého soudu – o toto 
beztak stará v první řadě míst-
ní kontext. Tohle není neutrál-
ní prostor klasické bílé galerij-
ní kostky, tohle je prostor sám 
o sobě natolik determinující, že 
ho nelze při promýšlení výsta-
vy pominout. Samotná práce je 
tak – ať už z pozice kurátora, či 
umělce – především o  empatii 
a naslouchání, o snaze porozu-
mět mu a navázat s ním, pokud 
možno, intenzivní dialog.

Byl jste takovou nabídkou po-
těšen, nebo jste z ní spíš měl 
těžkou hlavu?

Platí spíše druhá varianta, 
protože času nebylo nazbyt. 
Jelikož jsme letos ukončili čin-
nost podobně orientovaného 
výstavního prostoru v podloubí 
Ostravského muzea, který jsme 
pod hlavičkou Galerie Lauby 
provozovali více než pět let, 
jsem to ale vnímal jako dobrou 
příležitost popasovat se s další 
lokalitou plnou významů. 

Co všechno při tomto procesu 
berete v potaz? Berete ohled 
i na potenciální cílovou skupi-
nu, nebo chcete do prostoru 
přivést to, co je opravdu nej, 
co by mu odpovídalo, co by 
v něm vyniklo?

Upřímně, zajímá mě pře-
devším síla sdělení a  místně-
-specifi cká adekvátnost. Těch 
ale dosáhnete pouze tehdy, 
když pracujete s kvalitními au-
tory, tedy oním nej. A  pokud 
máte toto, věřím, že se dosta-
ví i  „úspěch“ u  diváků – tedy 
alespoň u těch, kteří se budou 
ochotni výstavou zabývat. Na 
druhou stranu si ale pochopi-
telně intenzivně uvědomuji, 
jak vzdálená je současná tvor-
ba běžnému publiku a jak vel-
ká rozepře panuje mezi schop-
ností umělců něco říkat a  di-
váckým porozuměním. Umění 
už ale dávno není pouze este-
tickým analgetikem, a tak po-

zitivně vnímám i kritické ohla-
sy. A ty určitě přijdou. Platí to-
tiž, že raději tyto než žádné 
ohlasy. Nejhorší ze všeho je 
nezájem.

Myslíte si, že takové galerie 
do veřejného prostoru patří, či 
jsou přímo žádoucí? Potěšilo 
vás, že v Porubě taková gale-
rie vznikne?

Lapidárně a zároveň jedno-
značně odpovídám ano.

Je obdobných míst, kde lze 
současné umění prezentovat, 
podle vás málo, nebo tak ako-
rát? Nebo takových míst není 
nikdy dost? 

To není o kvantitě, ale o kva-
litě – nebo spíše o  smyslupl-
nosti. Současná společnost je 
orientovaná na výkon a tomu-
to diktátu se mnohdy přizpů-
sobuje i svět umění. Jinými slo-
vy, zhusta se konají i  výstavy, 
které se vůbec konat nemusely, 
a to z různých důvodů. Vztáh-
nu-li ale vaši otázku přímo na 
ostravskou situaci, tak musím 
říci, že výstavních příležitostí je 
zde stále zoufale málo. V  po-
sledních letech se sice situace 
zlepšuje (především díky gale-
rii Plato), srovnám-li ale zdejší 
galerijní síť například s Brnem, 
rakouským Grazem nebo ně-
meckým Lipskem, tak jsou to 
stále spíše paběrky.

Mají vůbec lidé pro současné 
umění pochopení, líbí se jim, 
vyhledávají ho, nebo je to zá-
ležitost jen pro úzkou skupinu 
„fajnšmekrů“, které ostatní ne-
rozumí?

Přinejmenším v českém kon-
textu je bariéra mezi umělecký-
mi „insidery“ a  „běžnými smr-
telníky“ poměrně značná. Pro-
blém je podle mě v  tom, že 
současné umění má tendenci 
věci komplikovat. Nevnáší už 
do reality světa řád, jak tomu 
bylo kdysi, nýbrž slouží jako 
jeho zrcadlo. Současný svět je 
ale sám o sobě natolik kompli-
kované místo, že lidé prahnou 
spíše po opaku. Volají po jed-
noduchých, instantních řeše-
ních. Nehledají pravdu, pouze 
potvrzení vlastních předsudků, 
což je asi nejmarkantněji vidět 
v radikalizaci současné politiky. 
Přesto si ale myslím, že umění 
je stále jeden z možných pro-
středků, jak tento svět vnímat, 

Tomáš Knofl íček Foto: archiv Tomáše Knofl íčka

Z PRŮCHODU GALERIE | Na prostor, který volá po využití, upozornili Robert Šafarčík a Jaro-
mír Materna, kteří v rámci akce Městské zásahy Ostrava přišli s návrhem proměnit místo v ga-
lerii. „Jejich idea se nám zalíbila. Ve spolupráci s architektem Davidem Kotkem jsme připravi-
li základní koncept proměny pasáže, který se následně rozšířil i na předprostor bývalého kina. 
Práce na proměně začaly koncem března. V  krátké době vzniklo zajímavé a  atraktivní pro-
stranství,“ vysvětlila místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová. Koncem března se čistily stě-
ny pasáže, v  dubnu se v  průchodech nahradil asfaltový povrch dlažbou. Zároveň se upra-
vovaly výlohy a  světlíky, následovala instalace osvětlení a  úprava předprostoru – zde vznik-
la pobytová terasa s atypickým mobiliářem. Pasáž i předprostor bude střežit kamerový systém.
V pasáži vznikla Galerie Dukla, která bude sloužit jako další zajímavý výstavní prostor. Významný 
má být i následný dlouhodobý obsah galerie – měl by být věnován především současnému umění. 
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ku, a  to především proto, že 
jeho tvorba vhodně konvenu-
je s  daným prostorem. Jestli-
že ji totiž něco charakterizu-
je, pak je to systematický zá-
jem o mechanismy a konotace, 
které utvářejí historický a spo-
lečenský kontext místa či udá-
losti. Autorovou přidanou hod-
notou je i důvěrná znalost míst-
ního prostředí, ať už nabytá 
skrze jeho projekty pro Galerii 

Lauby, festival umění ve veřej-
ném prostoru Kukačka či pro-
střednictvím v Ostravě natáče-
ného a cenami ověnčeného fi l-
mu Cesta ven, k němuž vytvořil 
scénografi i.

Některá díla tvořil speciálně 
pro tuto výstavu. Znal prosto-
ry, v nichž budou představena?

Celá výstava vznikla jako re-
akce na dané místo. Jiný způ-

sob práce si v daných podmín-
kách ani nedovedu představit.

Prozradíte, čí práce v  Galerii 
Dukla uvidíme příště?

O  příští výstavu se posta-
rá Petr Dub, který se věnuje 
především zkoumání kapacity 
současné malby, objektu, insta-
lace a  jejich vzájemných pře-
sahů v architektuře či ve veřej-
ném prostoru. (jan)

Galerie Dukla
Jan Pfeiff er / Protiváha

6. 6. – 11. 9. 2018

Pasáž bývalého kina Dukla

Hlavní třída

16 pláten / 16 průhledů / grafi tový prach
vernisáž 5. června v 17 hodin

 Prvním vystavujícím v  nové galerii je 
Jan Pfeiff er. Expozice je pojmenována 
Protiváha. Dílo, které autor vytvořil spe-
ciálně pro výstavní premiéru Galerie Duk-
la, v  sobě nese téma pomíjivosti, ztráce-
ní a objevování. Autor podle vlastních slov 
tvořil inspirován architekturou a  geniem 
loci pasáže.

„Pojal téma jako příležitost pracovat 
s  principem prostorové animace. Příběh 
se odvíjí prostřednictvím pohybu divá-
ka, který na sebe navazující díla propo-
juje v  rytmu chůze. Název instalace od-
kazuje na princip protilehlého gradientu, 
zprostředkovaného šestnácti iluzivně pro-
storovými plátny zhotovenými grafi tovým 
prachem,“ popisuje kolekci kurátor Tomáš 
Knofl íček.

a ten, kdo s ním „neobcuje“, se 
vědomě ochuzuje. 

Je prostor Galerie Dukla ně-
čím výjimečný? 

Bezpochyby je výjimečný, ať 
už díky kontextu samotné pa-
sáže bývalého kina, či pro jeho 
pozici v  rámci Hlavní třídy. Je 
jím právě onen stín sorely, od 
níž se podle mého soudu odvíjí 
značná část identity této měst-
ské části a od níž se bude nej-
spíš v mnohém odvíjet i identita 
samotné galerie. Osobně chá-
pu urbanistický projekt Poru-
by jako produkt modernistické-
ho diskurzu, jako místo utopie, 
která už není kladena do minu-
losti (zlatý věk) ani do budouc-
nosti (věčný život na onom svě-
tě), nýbrž do přítomnosti. To, že 
se to nepovedlo, je už věc jiná. 
Ostatně i  proto první výstavu 
uvozujeme citátem Herberta 
Marcuse: Nešťastný je svět, na 
jehož mapě chybí utopie, ještě 
nešťastnější je ale ten, který uto-
pickou pevninu nalezl a obsadil. 

Prvním vystavujícím v  Galerii 
Dukla bude pražský umělec. 
Počítáte s tím, že se v ní budou 
představovat i místní tvůrci? 

Konfrontace lokálního s glo-
bálním je – podle mého soudu – 
nezbytná pro fungování jakéko-
li galerie. Kontext Galerie Dukla 
z podstaty věci straní spíše lo-
kálním tvůrcům, jimiž však ro-
zumím i ty pražské. Ostatně, po 
celou dobu, co jsem v  Ostra-
vě, se zaobírám identitou míst-
ní výtvarné scény a  stále více 
si myslím, že přinejmenším od 
nultých let milénia přestávají 
mít regionální vazby rozhodují-
cí význam. S masivním rozlivem 
internetu jsme zkrátka všichni 
součástí jedné globální vesnice. 

Proč jste zvolil právě Jana 
Pfeiff era? Bylo to jakési „osví-
cení“, když jste prostory vi-
děl? Nebo jste už třeba delší 
dobu vyhlížel nějaké prostory, 
kam by „sedla“ jeho díla?

Jako vždy šlo spíše o souběh 
několika okolností. V  hledáč-
ku jsem měl více autorů, proto-
že jsem se obával, že mě z dů-
vodu krátkého času na produk-
ci nikdo nevyslyší. Jan Pfeiff er 
byl ale určitě tím, o něhož jsem 
usiloval od samotného počát-

Jan Pfeiff er (*1984 Praha)
 Jan Pfeiff er je absolvent AVU, Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody (2006–2011; 

v roce 2008 studoval v Ateliéru Zbigniewa Libery tamtéž). Od roku 2015 pokračuje v doktor-
ském studiu na Univerztě Karlově, na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty.

Jan Pfeiff er se sebevědomě pohybuje napříč různými médii – holduje videu, fotografi i, anima-
ci či kresbě. Jeho analytická zádumčivost nad historickými, politickými či sociokulturními jevy se 
setkává s upřímnou fascinací mytologickou a náboženskou symbolikou. Materiál ke zpracování 
si však autor nevybírá podle jeho relevance v historiografi ckém diskurzu. To, co jej primárně za-
jímá, jsou někdy téměř nepostřehnutelné mechanismy a konotace, které dané historické či spo-
lečenské momenty utváří či obklopují. A nebo obráceně zkoumá dané mechanismy a konotace 
jako následky iniciačního, spouštěcího momentu, v němž nastává historický či společenský po-
hyb. Jazyk, kterým Pfeiff er vykládá eklektické příběhy vlastního uvažování, je abstraktní a často 
svébytně symbolický. Jeho základem však neustále zůstává lidské měřítko, které autor převádí 
jak do svých jednotlivých prací, tak do galerijního kontextu.

Čtyřiatřicetiletý Jan Pfeiff er je vítězem Essl Art Award CEE 2009 (prestižní cena pro studen-
ty umění). Žije a pracuje v Praze. http://janpfeiff er.info



S
C-

3
8

0
49

8
/0

2

S
C-

3
8

0
47

3/
0

2
S

C-
3

8
0

52
4/

0
3

S
C-

3
8

0
47

4/
0

2

S
C-

3
8

0
6

28
/0

2

23. 6.
13–18 HODIN

KASKADÉŘI NA ĎÁBELSKÝCH KOLECH

MOTOSHOW

www.oc-galerie.cz

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

 

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

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

Chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

Soukromá  základní  škola a  mateřská  škola, s.r.o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

Máme pro Vaše dítě to nejlepší
Přijímáme jen děti a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami /děti a žáky s kombinací zdravotního postižení/

• školné 500,-Kč/ měsíc

• vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků

• logopedická péče s dohledem klinického logopeda

• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciální-

mi vzdělávacími potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/

• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /

Těšíme se na Vás !

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

TEL.: 602 713 226
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OSTRAVU?

Více informací na:

Výsledný žebříček priorit podle počtu hlasů

Priorita
Počet hlasů 
na setkání 
27. 3. 2018

Počet 
hlasů 

v anketě

Součet 
hlasů

Konečné 
pořadí

Zachovat lokalitu Myslivna jako klidovou a rekreační oblast, doplnit 
herní prvky do lesoparku Poruba 16 715 731 1.

Vybudovat tramvajovou trať na VIII. obvodu 21 569 590 2.

Vybudovat sítě cyklostezek a in-line stezek s kvalitním povrchem 3 228 231 3.

Zamezit přílišnému kácení stromů 1 219 220 4.

Podpořit individuální vzdělávání 4 142 146 5.

Vytvořit klubový prostor v bývalé restauraci Centrum (prostor po-
dobný Minikino kavárně) 8 133 141 6.

Zrekonstruovat park u DK Poklad 2 131 133 7.

Zlepšit načasování semaforů na frekventovaných úsecích (telekomu-
nikační škola, vozovna) 0 132 132 8.

Podpořit zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 18 54 72 9.

Vytvořit prostor umožňující pořádání workshopů, přednášek a dal-
ších vzdělávacích akcí (prostor podobný Centru PANT) 14 57 71 10.

Vytvořit nové centrum v místě současné Vozovny a boxových garáží 6 64 70 11.

Zlepšit dostupnost úřadu občanům 6 21 27 12.

Podporovat moderní formy automobilové dopravy (sdílení automobilů – 
car sharing, car pooling) 0 18 18 13.

Podpořit Den sociálních služeb v Porubě 8 6 14 14.

Podpořit výchovu ke zvládání krizových situací pro OZP a seniory 5 7 12 15.

Upravit webové stránky úřadu pro mobilní aplikace 0 2 2 16.

Lidé hlasovali 
o Porubském desateru

 Více než 1200 lidí se zapo-
jilo do ankety Porubské desa-
tero 2018, ve které vybírali té-
mata, jimž by se měl městský 
obvod v  budoucnu věnovat. 
Z veřejného fóra, jež se kona-
lo koncem března, vzešlo šest-
náct témat a  ta poté prošla 
hlasováním veřejnosti. Nejví-
ce hlasů (715 plus 16 z veřejné-
ho fóra) získal lesopark Mysliv-
na, který by lidé i v budoucnu 
chtěli zachovat jako klidovou 
a  odpočinkovou zónu. Na-
vrhovatelé navíc požadovali 
doplnit lesopark o  herní prv-
ky. Na druhém místě skonči-
lo vybudování tramvajové trati 
na osmý obvod, které získalo 
590 hlasů (569 z ankety plus 
21 z fóra). Na třetí místo se po-
sunulo vybudování sítě cyklo-
stezek a  in-line stezek, které 
na fóru skončilo až jedenác-
té (228 hlasů z ankety plus tři 
hlasy z fóra). (mot)



Předškoláci se seznamují s kopanou
Děti potřebují pohyb. A čím 
dříve se začnou hýbat, 
tím lépe. Městský obvod 
Poruba proto předškolákům 
zajistil možnost zahrát 
si fotbal pod dohledem 
trenérů 1. FC Poruba.

 Šestiletý Dan si bere míč 
a vyráží s ním proti svému pro-
tihráči. Zkušeně si ho nechává 
u nohy a zkouší i kličku, kterou 
mohl vidět v televizi například 
v  podání Ronalda či Messiho. 
Sice se mu nepodaří, ale i  tak 
se tváří spokojeně. „Moc mě 
to baví a chci být fotbalistou,“ 
hlásí Dan nadšeně, ale zároveň 
si je vědom, že jeho sen se ne-
splní sám od sebe. „Musím se 
hodně učit, některé věci mi ješ-
tě nejdou.“ 

Na hřišti Sportovního areálu 
Poruba se ale v  dopoledních 
hodinách neprohánějí jen kluci. 
I dívky ukazují, že to s míčem 
umí. A  především je to baví. 
„Je to super. Nejlepší je, když 
kopeme do míče. Chtěla bych 
hrát fotbal, je to zábava,“ říká 
Lola ze školky Čtyřlístek.

Městský obvod Poruba letos 
na jaře zajistil fotbalové tréninky 
všem dětem ze školek. Pokud 
to mají blízko, zahrají si ve Spor-
tovním areálu Poruba. Když to 

mají dále, zajedou trenéři přímo 
do školky. „Je důležité, aby se 
děti hýbaly už od předškolního 
věku. Proto jim v zimě zajišťuje-
me ve spolupráci s HC RT Torax 
Poruba hodiny bruslení. A  teď 
na jaře jsme domluvili tréninky 
s 1. FC Poruba. Veškeré náklady 
hradí městský obvod. Věřím, že 
touto cestou dětem ukážeme, 
že sport je zábava a pomůžeme 
i fotbalovému klubu, který získá 
nové hráče,“ říká místostarosta 
Petr Zábojník.

Fotbalovým trenérům tak 
pod rukama projdou stovky dětí. 
„Některé děti se doma nehýbají 
vůbec a je to na nich znát. Ale je 
vidět, že když už se na hřiště do-

stanou, tak je to ohromně baví. 
Věřím, že někteří z nich přijdou 
zase a začnou fotbal hrát pravi-
delně. Jsme sice mladý klub, ale 
máme dobré zázemí a  oprav-
du kvalitní trenéry. Pokud rodiče 
dají děti k nám, mají jistotu, že 
volný čas budou trávit smyslupl-
ně a něco se i naučí,“ říká býva-
lý ligový hráč a funkcionář 1. FC 
Poruba Milan Duhan.

Fotbalové tréninky pro před-
školáky pokračují až do půlky 
června. Pokud máte doma pr-
cka, který chodí do školky, ze-
ptejte se ho, jak se mu na hřiš-
ti líbilo. A když řekne, že to bylo 
fajn, můžete ho na kopanou 
přihlásit. (mot)
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Už na první pohled bylo jasné, že některé z dětí si s míčem opravdu 
rozumí. Foto: Martin Otipka

Provoz mateřských škol o prázdninách
 Deset porubských mateřských škol se o prázdninách vystřídá 

v péči o předškolní děti. „V  letních měsících řada dětí odjíždí na 
prázdniny, jsou s rodiči nebo prarodiči, proto nejsou všechny ma-
teřské školy vytíženy. Nižší počet otevřených školek tak stačí pokrýt 
zájem o umístění dětí,“ uvedl místostarosta Petr Zábojník. (jokr)

Červenec

MŠ Čs. exilu 670 5.–27. července

MŠ Větrná 1084 2.–27. července

MŠ O. Synka 1834 2.–31. července

MŠ O. Jeremiáše 1985 
(za MŠ Ukrajinská 1530–1531) 9.–27. července

MŠ V. Makovského 4429 2.–31. července

Srpen

MŠ Dvorní 763 1.–24. srpna 

MŠ Nezvalovo náměstí 856 1.–24. srpna

MŠ Skautská 1082 1.–24. srpna

MŠ Sokolovská 1168 6.–31. srpna

MŠ J. Skupy 1642 1.–28. srpna

Nejdřív hokejbal, pak 
autogramiáda

 Na 22. června je připraven 
hokejbalový turnaj pro žáky 
9.  tříd základních škol o pohár 
místostarosty městského ob-
vodu Poruba. Každá porubská 
škola postaví do turnaje jeden 
čtyřčlenný tým. V každé čtveři-
ci musí být alespoň jedna dívka. 
Týmy se střetnou na prostranství 
u kruhového objezdu na Hlavní 
třídě. Odpoledne si hokejbal bu-
dou moci zahrát týmy veřejnos-
ti. Mohou se hlásit na e-mailu 
jan.tabasek@mladeano.cz. 
Akce, kterou obvod pořádá ve 
spolupráci s  TJ Sokol Poruba, 
bude mít i  doprovodný pro-
gram. Například v  17  hodin se 
odehraje krátké exhibiční utká-
ní mezi hráči FC Baník Ostrava 
a  TJ Sokol Poruba, poté bude 
až do 18 hodin následovat au-
togramiáda hráčů Baníku. Zá-
roveň s  odpoledním turnajem 
se bude konat Happy Fest (viz 
strana 20).

Pozor, jedu!
 Malou slavností – doprav-

ním odpolednem Pozor, jedu! 
– bude 12. června ofi ciálně za-
hájen provoz dopravního hřiště 
na zahradě mateřské školy na 
Ukrajinské ulici. Hřiště má díky 
projektu Zelená Porubě opra-
vené cesty. Akce, které se může 
zúčastnit veřejnost, začne ve 
14.30 hodin. Program pro děti 
i rodiče je přebohatý: zahrnuje 
třeba překážkovou dráhu s brý-
lemi simulujícími stav po požití 
omamných látek, jízdy zručnos-
ti rodinných tandemů, poučení 
o značkách i zdravovědě a prv-
ní pomoci.

Základní škola Josefa 
Valčíka slaví

 Základní škola Josefa Valčíka 
má v červnu rovnou dva velké 
důvody k oslavě. Jednak uply-
nulo pětatřicet let od doby, kdy 
do školních lavic usedli její prv-
ní žáci, jednak je to 30 let od 
chvíle, kdy na této škole vznik-
la první „hudební“ třída. Obě ju-
bilea oslaví: ve čtvrtek 7. června 
od 18 hodin se v aule VŠB-TUO 
bude konat slavnostní koncert, 
v sobotu 9. června se pak pří-
mo ve škole budou moci setkat 
všichni absolventi, učitelé, za-
městnanci i příznivci školy. (jan)

Školáci nejsou 
ekologické lamy

 Školáci se měli zamyslet 
nad ekologickou stopou, kte-
rou současný život ve městě 
přináší, a natočit o tom krátké 
video. Do soutěže pojmeno-
vané Nebuď lama, buď eco-f-
riendly, kterou město vyhlási-
lo pro děti ze všech ostrav-
ských základních škol, přišlo 
dvacet videí z  12 zapojených 
škol.

Mezi úspěšnými autory byli 
Adam Juřica a  Michal Kozar 
z porubské ZŠ I. Sekaniny. Dva 
vítězné kolektivy získaly pení-
ze na modernizaci školních 
budov a autoři videí si odnes-
li tablety, koloběžky a příspě-
vek na školní výlet pro celou 
třídu.

Videa můžete vidět na 
www.facebook.com/NebudLa-
maBudEcoFriendly.  (jan)



V Porubě se už počtrnácté 
konaly Sportovní hry 
seniorů. Nejlepší sportovci 
budou obvod reprezentovat 
v srpnu v Budapešti.

 „Nechtěla mě pustit samot-
ného do Budapešti, tak si to 
vyházela v  bowlingu,“ smě-
je se Josef Kotoulek, úspěš-
ný sportovec z letošních Spor-
tovních her seniorů. Pan Josef 
si zajistil účast na mezinárod-
ních sportovních hrách seniorů, 
které se budou konat v  srpnu 
v  Budapešti, druhým místem 
v šipkách. To je tradičně jedna 
z pěti disciplín seniorských her. 
Kromě ní se závodníci utkáva-
jí v tenise, stolním tenise, bow-
lingu a plavání. Nejlepší z nich 
pak jezdí reprezentovat Po-
rubu do některého z  partner-
ských měst této soutěže.

Paní Věra se žertování svého 
vitálního muže usmívá. Dosud 
totiž rodinu v klání dříve naro-
zených reprezentovala jen ona 
– jako „úplně čerstvá“ důchod-
kyně se vrátila z  předloňských 
mezinárodních her s medailí za 
třetí místo v bowlingu. „Co jsme 
oba v důchodu, začali jsme sou-
těžit. Manžel se přihlásil na tenis, 

šipky i bowling. Tvrdí, že příští 
rok zkusí i plavání. Já soutěžím 
v šipkách a bowlingu,“ vypočí-
tává Věra Kotoulková. „Chceme 
si ten důchod trochu užívat. Do-
kud jsme pracovali, byly to fofry. 
A taky je třeba pořád sportovat, 
přiměřeně věku i  zdravotnímu 
stavu, aby tělo nepřestávalo po-
slouchat,“ říká pan Josef, který 
například do 55 let hrál fotbal 
a stále sportovně „řádí“ se sed-
miletým vnoučkem. 

Jeho žena zas vždy chodila 
„do cvičení“. S některými kama-
rádkami odtud se stále scházejí, 
stejně jako s kolegy ze zaměst-

nání, kteří je přivedli ke kužel-
kám a posléze k bowlingu. „My-
slíme si totiž, že aby byl člověk 
v seniorském věku v dobré for-
mě, musí pěstovat taky přátel-
ství. Lidé jsou osamělí, uzavírají 
se před světem. Je třeba zaho-
dit ostych, potlačit lenost a vyjít 
do společnosti, kde můžu navá-
zat kontakty. S některými se na 
porubských sportovních hrách 
seniorů potkáváme pravidelně, 
někteří přišli poprvé. Tak je to 
správně – přijít, zkusit… A co na 
tom, že třeba nevyhrajeme, jsme 
mezi lidmi a bavíme se,“ uzavíra-
jí svorně Kotoulkovi. (jan)
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Co na tom, že třeba nevyhrajeme? Jsme 
mezi lidmi a bavíme se, tvrdí Kotoulkovi

Sbírka pro Ondrášek
 Aby zdravotní sestry Mobil-

ního hospicu Ondrášek doje-
ly vždy tam, kde čekají na je-
jich pomoc, potřebují nové 
auto. Ač je jejich každodenní 
práce často smutná, dokáza-
ly, že jim humor a nadhled ne-
chybí: natočily motivační klip, 
kterým chtějí oslovit všech-
ny potenciální dárce. Mů-
žete se na něho podívat na 
http://bit.ly/AutoproOndrasek. 
Prostřednictvím této stránky 
také můžete Ondrášku poslat 
svůj příspěvek. Obdrží ho po 
skončení sbírky, která trvá do 
25. června. ČSOB poté celko-
vou částku navýší až o 50 tisíc 
korun.

Chcete se stát 
dobrovolníkem?

 Dobrovolnické centrum 
ADRA Ostrava stále hledá dob-
rovolníky, kteří by hodinu své-
ho volného času týdně věno-
vali osamělým či nemocným 
seniorům. „Pohodová návště-
va dokáže seniorovi nejen zpří-
jemnit dlouhé chvíle, ale i zmír-
nit jeho pocit osamělosti, ne-
potřebnosti a  rezignace,“ říká 
Helena Mrázková, koordinátor-
ka dobrovolníků ADRA. Více in-
formací o této bohulibé činnos-
ti můžete získat kteroukoli prv-
ní středu v měsíci mezi 13. a 17. 
hodinou v  Dobrovolnickém 
centru ADRA Ostrava na Jirás-
kově náměstí 4 v Moravské Os-
travě, na www.adraostrava.cz 
nebo na tel. č. 605 784 584.

Pohyb je život
 S  mottem Život je pohyb, 

ale pohyb je život pořádají čle-
nové klubu Parkinson-Help Os-
trava sportovní den v netradič-
ních disciplínách – svou Par-
kiniádu. Tradičně se jí účastní 
lidé s  touto diagnózou z  klu-
bů v  Rožnově p. R., Olomou-
ci, Lipníku n. B., Brně nebo ve 
Zlíně – a  samozřejmě domá-
cí borci. Letošní klání se koná 
9. června od 10 hodin v Cen-
tru volného času na Vietnam-
ské ulici. Soutěžit se bude ve 
stolním tenise, ruských kužel-
kách, holandském biliáru, šip-
kách a  hrách zručnosti. Bliž-
ší informace lze získat na tel. 
č. 723  889  430, 723  755  688 
nebo 602 532 343. (jan)

Jana a Radomír Bednářovi si byli celý život oporou
 Jana a Radomír se seznámili 

v roce 1966 na svém pracoviš-
ti, v tehdejším NHKG. Pracova-
li oba jako soustružníci – až do 
odchodu do důchodu, více než 
35  let. Vzali se v květnu 1968. 
Zlatou svatbu oslavili 5. května 
na porubské radnici.

Do Poruby, na osmý obvod, 
kde žijí dodnes, se Bednářo-
vi přistěhovali v roce 1974. Vy-
chovali tři dcery: Šárku, Zden-
ku a Hanku, těší se z vnuka Mi-
chala a vnučky Evy. Paní Jana 
měla ráda hudbu a tanec, nyní 
se věnuje spíše četbě. Má ráda 
humor, váží si rodiny a dobrých 
přátel. Pan Radomír je kutil, za-
hradník a  zapálený chovatel 
exotických zvířat – doma si mo-
mentálně hýčká mazlíčka Feli-
xe, čtyřletou agamu vousatou. 
„Máme spoustu vzpomínek, 

na společné dovolené v  Čes-
ku nebo v oblíbeném Chorvat-
sku a také na víkendy na chalu-
pě v Šenově, kde se celá rodina 
s vervou věnovala zahradniče-
ní a pěstování ovoce a  zeleni-
ny,“ říkají dcery. Rodičům jsou 

vděčné nejen za lásku, se kte-
rou vychovávali je, ale již dáva-
jí taky vnoučatům. Vzorem jsou 
jim především tím, že si byli 
celý život oporou – jak v prá-
ci, tak v rodinném životě a při 
společných zájmech. (jan)

Manželé Bednářovi si po padesáti letech připomněli svůj manželský 
slib. Foto: ÚMOb Poruba

Věra a Josef Kotoulkovi na vyhlášení výsledků SHS
 Foto: Jana Janošcová
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Vážení klienti,

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ČERVENCOVÉHO VYDÁNÍ

MĚSÍČNÍKU PRIO
JE JIŽ 13. 6. 2018.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište 

na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz

        BK START OSTRAVA  
NAVAZUJEME  NA  HISTORII  DÍVČÍHO  BASKETBALOVÉHO  

KLUBU  V  PORUBĚ 

 Nábor dívek ročník 2009 a mladší 
 Začínáme již v červnu,  každé  ÚT 16:00 
 Tělocvična ZŠ Spartakovců 1153, Poruba 

736 200 818,  724 473 815  startostrava@seznam.cz 

MÁTE DOMA NEPOSEDU, KTERÁ MÁ RÁDA MÍČOVÉ HRY   
A KOLEKTIV DĚTÍ ?  RÁDI JI PŘIVÍTÁME ! 

J A S M Í N A E g y p t s k á  B O M B A
v  P o r u b ě

Jediná pravá egyptská čajovna v Moravskoslezském kraji. Jsme s vámi už 6 let.

Egyptské pokrmy, nápoje, vodní dýmky, speciality.
www.cajovnajasmina.shop1.cz
Fb: Kavárna Čajovna Jasmína
In: jasminadaoud

Rezervace: + 420 608 779 020
 + 420 777 277 556
Hlavní třída 48, Ostrava-Poruba

OPTIKA TRIUMPH VELKÉ JARNÍ SLEVY

Ostrava-Poruba 

DALŠÍ SLEVY

| 

MULTIFOKÁLNÍ + 

 NA BRÝLOVÉ OBRUBY

ETA Pečenka
Elektrický pečicí hrnec

ÚSPÚSPÚSÚÚSPÚÚÚÚÚ ORAORA  
ELEELELEEELEEL KTRKTRKTRRICKICICKC ÉÉÉ

ENEENEEENERGIRRGIGRGIRRR E OE OE OOPROPROROP OTITI
BĚŽBĚŽBĚŽŽŽŽŽBĚŽŽNÉ NÉ NNÉÉN TROTROTROOT UBĚUBĚUBĚUBUU

Zakoupíte ve značkových prodejnách ETA v Ostravě: 
Mariánské Hory, OC Avion, OC Futurum  
nebo na www.eshop.eta.cz
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Inlineový svět opět míří do Poruby
Závod seriálu LifeInLine Tour, 
který letos 16. června vjede 
na porubské Hlavní třídě do 
svého 14. ročníku, se pojede 
nejen o body do Světového 
poháru, ale i o umístění 
v Českém poháru. Jeden 
ze závodů je zařazen také 
do série World InLine Cup 
(WIC) a na start přivede 
světovou inlineovou elitu. 
Závodní den je otevřený 
nejen elitním bruslařům, 
své závody najdou i hobby 
jezdci a amatéři všech 
výkonnostních úrovní.

 Závod zařazený do WIC 
představí vynikající bruslaře 
z celého světa – Nového Zélan-
du, Venezuely, Ukrajiny, Polska, 
Německa, Nizozemska a  dal-

ších evropských států. „Letos 
bude opět závodit vítěz loň-
ského ročníku Alex Bastidas, 
prvenství se rovněž pokusí 
obhájit mistryně světa Němka 
Katharina Rumpus. Také letos 
bude očekávaným lákadlem 
souboj českého národního 
týmu se zbytkem světa. Loni 
se z  českých závodníků daři-
lo Ondřeji Suchému, který se 
umístil čtvrtý, v ženské katego-
rii se z Češek nejlépe umístila 

Andrea Lokvencová, která do-
jela také čtvrtá. Určitě to zase 
bude strhující divadlo, které 
vždy Češi předvádějí,“ zve za 
organizátory Martin Plecitý.

Mistrovský závod na 33,5 km, 
který startuje v sobotu ve 14 ho-
din, má charakter open a  mo-
hou se ho zúčastnit i  zdatní 
bruslaři bez licence. Přihlásit se 
lze předem na www.lifeinline.cz, 
kde zájemci najdou i podrobné 
informace. (jan)

Sobotní program 
na Hlavní třídě
9.45  100 m Mini (pro děti do 

pěti let)
10.00  závody odrážedel pro 

nejmenší (do pěti let)
10.15 1 km hobby 
10.25 3 km hobby 
10.45 1 km open 
10.55 3 km open 
11.30 10 km hobby
12.30–13.30
   volné bruslení pro pří-

chozí, vyhlášení vítězů 
dopoledních závodů 

14.00  World InLine Cup na 
33,5 km (muži startují 
ve 14.04)

15.00  květinový ceremoniál, 
vyhlášení vítězů WIC 

16.00  10 km open pro všech-
ny příchozí

17.30  vyhlášení odpoledních 
závodů + tombola

Účastníci WIC absolvují jedenáct okruhů dlouhých celkem 
33,5 km. Nejlepší závodníci trať „prolétnou“ průměrnou rych-
lostí kolem 40 km/h, z kopce za horní obrátkou se jezdí rych-
lostí až 70 km/h. Ženy do závodu WIC odstartují o čtyři minu-
ty dříve než muži.

Pro zajímavost – loňský vítěz Alexander Bastidas zajel své 
nejrychlejší kolo na trati měřící 3050 m v čase 4:40 minuty, 
Katharina Rumpus za 5:17 minuty.

Projeďte se na kole ve prospěch vydry jménem Plaváček
 Co mají společného vydry 

s  Porubou? Zatím nic, ale už 
se něco chystá! V srpnu se na 
Hlavní třídě pojede cyklistický 
závod Memoriál Jana Veselé-
ho. Každý, kdo se 25.  srpna 
postaví na start otevřeného 
závodu, přispěje na vybudo-
vání ubikace pro vydry v Zá-
chranné stanici Bartošovice. 
Bude na ni totiž věnován výtě-
žek ze startovného. Open zá-
vod po Hlavní třídě pro mlá-
dež je dlouhý 3,6 km (tři okru-
hy), pro dospělé 12 km (deset 
okruhů).

Plaváčka, mládě vydry říční, 
přinesla loni v  září vzedmutá 
hladina potoka po silném deš-
ti. „Možná se jednalo o mládě, 
které matka ztratila při eva-
kuaci zaplavené nory a neudr-

žela ho při přesunu,“ zamýšlí 
se Marcela Orlová ze záchran-
né stanice v Bartošovicích. Po-
kud se do lidské péče dosta-
ne mladá vydra závislá na kr-
mení mlékem, při odchovu si 
zpravidla vytvoří k lidem velmi 
silné vazby a šance na úspěš-
né vypuštění do přírody kle-

sá na minimum. „To je i  pří-
pad našeho Plaváčka. Po ně-
kolika dnech krmení mlékem 
z  láhve se začal hlasitě doža-
dovat společnosti, takže bylo 
zřejmé, že snahy o  vypuštění 
se asi minou účinkem. Navíc 
období, kdy by měl být pravi-
delně v  hlubší vodě a  učit se 
lovit ryby, připadlo na zimu, 
nemohli jsme ho nechat ven-
ku u rybníka, aby mohl tréno-
vat. V  přírodě mláďatům po-
máhá při učení matka. Osamě-
lé mladé vydře většinou trvá 
až několik měsíců, než se nau-

čí sama ryby chytat. Šance na 
samostatný život v přírodě tím 
dále klesají,“ vysvětluje Marce-
la Orlová.

Protože případ Plaváčka 
není jediný, rádi by v záchran-
né stanici vybudovali vydrám 
„trvalé bydliště“ v  ubikaci. 
Měla by stát v expoziční čás-
ti návštěvnického střediska, 
takže lidé, kteří do Domu pří-
rody Poodří zavítají, by moh-
li pozorovat aktivity vyder jak 
na suchu, tak ve vodě. Prvním 
obyvatelem má být právě Pla-
váček. (jan)

Pokud byste na výstavbu vydřího domku chtěli přispět i jinak, 
záchranná stanice má účet s číslem 33553322/0800. Důležité 
je jako variabilní symbol uvádět číslo 7002. Více informací na-
jdete na http://csopnj.cz/jak-pomoci/zvire-v-nouzi/ nebo na 
http://csopnj.cz/jak-pomoci/.

Bruslaři se na Hlavní třídu vydají letos už podruhé
 V  předvečer World InLine 

Cupu, který na Hlavní třídu při-
vede nejlepší světové bruslaře, 
se na ústřední porubský bulvár 
budou moci na druhou letoš-
ní večerní jízdu Ostrava na ko-
lečkách vydat všichni milovníci 
in-line bruslení. Bude to v pá-
tek 15.  června. „Těšit se mo-
hou na zábavný doprovodný 
program našich partnerů – ať 

už to bude výuka in-line brus-
lení, skákací hrad, ukázka cvi-
čení, MMA tréninku, našeho 
hlavního partnera akce Quat-
ro fi tness nebo další srandič-
ky,“ láká Sandra Vítková z po-
řadatelského spolku Swanky. 
Nebude chybět půjčovna ko-
lečkového vybavení.

Už v  květnu byly spuště-
ny registrace do charitativ-

ního závodu Srdce na koleč-
kách, který se pojede v rámci 
poslední večerní jízdy 24. srp-
na. Každý rok má tento závod 
dobročinný podtext – výtě-
žek ze startovného putuje dí-
těti, které potřebuje pomoc. 
„Letos pojedeme pro deseti-
letého Matyho Mentlíka. Maty 
je věrný ‚swankáč‘ a  sporto-
vec, který se v  minulých le-

tech sám účast-
nil večerních jízd 
a  charitativního 
závodu. Nyní je po náročné 
operaci, při níž byli lékaři nu-
ceni Matýskovi odebrat celou 
levou plíci, a po transplantaci 
kostní dřeně,“ prozradila San-
dra Vítková, v čí prospěch se 
letošní jízda koná. Podpoříte 
Matýska také? (jan)



4. 6. 
10.00 Jak na břišní rozestup po poro-

du – seminář a praktické ukázky 
cviků, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

5. 6.
15.00 Hokejbal – sportovní odpoledne, 

CVČ, Vietnamská 1541

5.–9. 6.
 Pohár CEB, Arrows Family Park, 

Průběžná 6178

6. 6.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

16.00 Tomáš Kubeš: Magické Bulhar-
sko – beseda, KMO, Vietnam-
ská 1541 

16.00 Přednáška o přírodě, DPS Astra, 
I. Sekaniny 1812

7. 6. 
16.00  Předporodní kurz: Porodní přání 

a jeho význam, Bonding – raná 
vazba mezi matkou a dítětem, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

17.00 Inka Tichá: V čem tkví celistvost 
kraniosakrální terapie? – před-
náška, CVČ, Vietnamská 1541

18.00 30 let sborů ZŠ Josefa Valčíka – 
výroční koncert, aula VŠB-TUO, 
17. listopadu 15

8.–10. 6.
 Cirkulum – mezinárodní festival 

nového cirkusu a pouličního 
divadla, Hlavní třída, Alšovo 
náměstí, aula VŠB-TUO

8. 6.
15.00 Slavnostní ocenění vítězů OK 

MO Z5–Z8 a OK Pythagoriády, 
DDM, M. Majerové 1722

15.30  Podpůrná skupina kontaktní-
ho rodičovství, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

17.00 Die Buschs – kouzelnický nářez 
plný humoru, šapitó Cirkulum, 
Hlavní třída

19.30  Flamenco večer, Zámek Poruba, 
nábřeží SPB 60

9. 6.
 35. výročí otevření školy – 

setkání absolventů, učitelů, 
zaměstnanců i příznivců školy, 
ZŠ J. Valčíka 4411

14.00 Silea – extravagantní superžena, 
šapitó Cirkulum, Hlavní třída

15.00 Hokejbal – závěrečný turnaj 
– sportovní odpoledne, CVČ, 
Vietnamská 1541

15.00 Hudební seminář pro děti i do-
spělé (rezervace vstupenek na 
www.zamekporuba.cz), Zámek 
Poruba, nábřeží SPB 60

19.00 Koncert skupiny Njachas Af-
rican (rezervace vstupenek na 
www.zamekporuba.cz), Zámek 
Poruba, nábřeží SPB 60

19.30 The Fatt Matt – všeuměl od pro-
tinožců, šapitó Cirkulum, Hlavní 
třída

10. 6.
13.00 The Fatt Matt – všeuměl od pro-

tinožců, šapitó Cirkulum, Hlavní 
třída

15.00 Die Buschs – kouzelnický nářez 
plný humoru, šapitó Cirkulum, 
Hlavní třída

17.30 Silea – extravagantní superžena, 
šapitó Cirkulum, Hlavní třída

19.00 Lurrak – špičkový cirkus a di-
vadlo v malé fabrice, aula 
VŠB-TUO, 17. listopadu 15

11. 6.
16.00 Květiny z recyklovaného papíru 

– tvůrčí dílna, CVČ, Vietnam-
ská 1541

12. 6.
9.00 Klub Generace – posezení nad 

knihami, KMO, L. Podéště 1970
14.00 Čteme dětem: Čtení pod širá-

kem, KMO, L. Podéště 1970
14.30 Pozor, jedu!!! – dopravně-bez-

pečnostní akce pro děti a rodiče, 
hřiště MŠ Ukrajinská 1530–1531

18.30 Divadelní spolek při gymnáziu 
Nový Jičín: Zážitek s ručením 

omezeným – komedie (vstupen-
ky na tel. č. 604 412 857), CVČ, 
Vietnamská 1541

13. 6.
16.00 Velká letní zábava – odpoledne 

pro děti a rodiče, CVČ, Vietnam-
ská 1541

13. 6. – 30. 9.
 Scuplture Line – sochařský fes-

tival, ulice Francouzská a U Ob-
louku, www.sculptureline.cz

14. 6.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663

16.00 Předporodní kurz: Kojení, 
MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804

15. 6.
15.00 Keramická dílna pro děti, mlá-

dež a dospělé, DDM, M. Majero-
vé 1722

19.00 Ostrava na kolečkách – večerní 
jízda na in-line bruslích a dalších 
„kolečkách“, Hlavní třída

19.00 Arrows Ostrava x Tempo Titans 
Praha – extraliga baseballu, Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

15.–16. 6.
 Turnaj v softbalu – žačky, Arrows 

Family Park, Průběžná 6178

16. 6.
9.45 LifeInLine Tour 2018 – závody 

na in-line bruslích pro veřejnost, 
Hlavní třída

PROGRAM AKCÍ18
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 Během sochařského festivalu Sculpture Line, který se koná od 13. června do 30. září, 
ozdobí ulice, náměstí i další veřejná prostranství měst České republiky desítky výtvar-
ných děl slavných i začínajících umělců od nás i ze zahraničí. Cílem festivalu je ozvlášt-
nit veřejný prostor měst a přiblížit veřejnosti díla současných umělců tím, že je z galerií 
přenesou do ulic. V Porubě se lidé setkají s pracemi Lukáše Raise a Václava Fialy. V uli-
ci U Oblouku byla nainstalována Noha, kterou z použitého kovu vytvořil Lukáš Rais. Na 
Francouzské ulici našel dočasný domov Oharek ve tmě Václava Fialy.



14.00 World InLine Cup – závod světo-
vého poháru na 33,5 km, Hlavní 
třída

17. 6.
10.00 Den parku – komunitně vzdělá-

vací akce, Zámecký park
15.00 Ostrava Steelers x Pilsen Pa-

triots – Česká liga amerického 
fotbalu, SAP, Skautská 6093

18. 6.
16.00 Pohádkové postavičky – tvůrčí 

dílna, CVČ, Vietnamská 1541

19. 6.
10.00 Rendez-vous s knihou – poseze-

ní nad knihami, KMO, Podrouž-
kova 1663

20. 6.
15.00 Olympijský běh – závod pro 

děti a mládež (registrace na 
www.olympijskybeh.cz), Arrows 
Family Park, Průběžná 6178

16.00 Znáte houby? – soutěžní kvíz 
pro děti, CVČ, O. Jeremiá-
še 1985

18.00 T- Mobile Olympijský běh – 
závody na 5 a 10 km pro dospělé 
(registrace na www.olympijsky-
beh.cz), Arrows Family Park, 
Průběžná 6178

21. 6.
16.00 Předporodní kurz: Šestinedělí 

+ Péče o miminko, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

22. 6.
9.00 Hokejbalový turnaj žáků ZŠ, 

prostranství u kruhového objez-
du na Hlavní třídě

13.30 Happy Fest – hudební odpole-
dne, prostranství u kruhového 
objezdu na Hlavní třídě

14.00 Hokejbal pro veřejnost a exhi-
biční utkání FC Baník Ostrava 
x TJ Sokol Poruba, prostranství 
u kruhového objezdu na Hlavní 
třídě 

22.–23. 6.
 Turnaj v softbalu – kadetky, 

Arrows Family Park, Průběž-
ná 6178

25. 6.
16.00 Úvod do Montessori pedago-

giky, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

27. 6.
10.00 Jak bezpečně pracovat 

s tabletem a mobilem – školení 
pro seniory, KMO, Vietnam-
ská 1541

16.00 Turnaj v ruských kuželkách – 
soutěžní odpoledne pro děti, 
CVČ, O. Jeremiáše 1985

21.45 Porubské letní kino: Hudbu 
složil, slova napsal, prostranství 
u Francouzské ulice

29. 6.
 Za vysvědčení sladké odměnění 

– drobnost pro dětské čtenáře, 
KMO, Podroužkova 1663

30. 6. 
9.00 Poruba!!! Open 2018 – turnaj 

v nohejbalu (uzávěrka přihlášek 
27. 6., tel. č. 733 525 804), hřiště 
ZŠ Ukrajinská 1533

12.00 Arrows Fest – hudební festival, 
sport, zábava, exhibiční zápas 
HC Vítkovice x Ostrava Steelers 
x Arrows Ostrava, Arrows Family 
Park, Průběžná 6178 

 Výstavy

do 17. 6. 
Výstava absolventských prací žáků ZUŠ 
Ostrava-Poruba, Zámek Poruba, nábřeží 
SPB 60

do 28. 6.
Výtvarná skupina Kruh: Barevný svět – 
fotografi e, olejomalby a  pastely, Galerie 
na schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovic-
ká 55

do 29. 6. 
Jiří Kokošek: Když zavřu oči – výstava ob-
razů, KMO, L. Podéště 1970

do 16. 7.
Marcela Losová: Květy v kontuře – výsta-
va obrazů, DPS Astra, I. Sekaniny 1812

1.–29. 6.
Cestování sem a tam – tematická výstava 
knih, KMO, L. Podéště 1970

5.–29. 6.
Jaroslav Charfreitág: Cesta do Nového 
světa 1902–1903 – výstava fotografi í, Ga-
lerie VŠB-TUO, 17. listopadu 15 

6. 6. – 11. 9. 
Jan Pfeiff er: Protiváha (vernisáž 5. 6. 
v 17.00), Galerie Dukla, Hlavní třída (u kru-
hového objezdu) 

6.–20. 6.
Malovaná písnička 2018 – výstava nej-
lepších prací 15. ročníku krajské výtvar-
né soutěže (vernisáž 6. 6. v 16.00), DDM, 
M. Majerové 1722

7. 6. – 31. 7.
Pavla Holubová-Zdražilová: Cesta a život 
– výstava obrazů, KMO, Vietnamská 1541

 Plánované akce

9.–13. 7. 
 Letní umělecká scéna v Porubě 

– hudební a taneční vystoupení 
na různých místech Poruby

25. 7. 
21.30 Porubské letní kino: Na samotě 

u lesa, Letní kino Amfi , areál 
Domu kultury Poklad, M. Kopec-
kého 675

16. 8.
16.00 Folklor bez hranic, Hlavní třída

22. 8.
20.30 Porubské letní kino: Já, pa-

douch 3, prostranství u Fran-
couzské ulice

24. 8.
19.00 Ostrava na kolečkách – večerní 

in-line projížďka spojená s cha-
ritativní jízdou Srdce na koleč-
kách, Hlavní třída

25. 8. 
 Memoriál Jana Veselého – závo-

dy v silniční cyklistice s charita-
tivním závodem (viz strana 17), 
Hlavní třída

PROGRAM AKCÍ 19

CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, SAP – Sportovní 
areál Poruba, TJ – tělocvičná jednota, VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZŠ – základní škola

Změna programu vyhrazena, aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba
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CO, KDY, KDE20

Co:  Výroční koncert sborů 
ZŠ J. Valčíka

Kdy: 7. června v 18 hodin
Kde: aula VŠB-TUO, 17. listopadu
Základní škola Josefa Valčíka má letos 
pětatřicet let a její pěvecké sbory slaví tři-
cátiny. K tomuto jubileu soubory připravily 
výroční koncert v aule VŠB-TUO. Vstupen-
ky lze zakoupit na www.tickito.cz/cs/akce.

Co: Ostravská muzejní noc
Kdy: 9. června od 18 do 24 hodin
Kde: dílny DPO, Martinovská 3293
Dopravní podnik představí v  areálu dí-
len na Martinovské ulici historická vozidla 
a předměty vztahující se k městské hro-
madné dopravě. Pro návštěvníky bude 
od tramvajové zastávky Dílny DP Ostra-
va k  místu, kde budou vozidla vystave-
na, jezdit nízkopodlažní tramvaj. Více na 
www.dpo.cz.

Co: T-Mobile Olympijský běh 
Kdy: 20. června
Kde:  areál Arrows Ostrava, 

Průběžná 6178
Všichni, kdo chtějí podpořit olympijskou 
myšlenku, se mohou ve středu 20. června 
v areálu Arrows Ostrava postavit na start 
olympijského běhu. V  15 hodin bude od-
startován běh na 1 km, který je určen dě-
tem a  mládeži. V  18 hodin budou zahá-
jeny závody dospělých na 5 a 10 km. Na 
T-Mobile Olympijský běh je třeba se zare-
gistrovat do 11. června, a to na stránkách 
www.olympijskybeh.cz.

Co: Zážitek s ručením omezeným
Kdy: 12. června od 18.30 hodin
Kde:  Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Divadelní spolek při gymnáziu Nový Ji-
čín uvede 12. června ve společenském sále 

Centra volného času na Vietnamské uli-
ci divadelní hru Filipa Jana Zvolského. Si-
tuačně konverzační komedie je o jednom 
velkém zážitku a  spoustě nevěr. V domě 
šéfa fi rmy na zážitky a jeho ženy, kteří žijí 
v poměrně svobodomyslném manželském 
svazku, se sejde několik lidí. V jednom pro-
storu se žádný nesmí s nikým jiným potkat, 
a potká-li se, nesmí být tím, kým je. A ce-
lou situaci glosuje papoušek Pepa. Infor-
mace o vstupenkách na tel. č. 604 412 857 
nebo na e-mailu petra.tomanova@gnj.cz.

Co: Happy Fest
Kdy: 22. června od 13.30 do 21 hodin
Kde:  prostranství u kruhového 

objezdu na Hlavní třídě
Odpoledne 22. června se u kruhového ob-
jezdu na Hlavní třídě představí hudební 
skupiny sestávající z  lidí, kteří se potýka-
jí s duševním onemocněním – např. Třesk 
či Trigon Band, jež vede zpěvák, textař 
a divadelník Jiří Neduha. Jak sami nemoc-
ní říkají, „... hudba naše zdravotní problé-
my nevyřeší, ale zcela určitě posouvá náš 
život na hranici únosnosti a  činí nás ve-
selejšími a šťastnějšími“. Přijďte se pobavit 
a podpořit handicapované i další účinku-
jící (žáky Lidové konzervatoře a Múzické 
školy Ostrava, dívčí kapelu The Blue Cube 
a dámskou kapelu TrioBab).

Co: Arrows Fest
Kdy: 30. června od 12 do 22 hodin
Kde:  Arrows Family Park, 

Průběžná 6178
Při příležitosti 45. výročí založení base-
ballového a  softbalového klubu připravil 
Arrows Ostrava ve spolupráci s  Rádiem 
Čas Rock hudební festival. Program oslav 
bude pestrý: vystoupí například Mário Se-
parovič a  jeho hosté, skupiny Lautr, Bad 
Jokers Cream, Dorien, Penzistor nebo 

Rock & Roll Band Marcela Woodmana, mo-
torkáři zde zakončí Moravskou Route 66, 
příchozí si budou moct vyzkoušet čepová-
ní piva nebo ochutnat americká jídla a ne-
bude chybět ani exhibice v baseballu. Po-
drobný program na www.arrows.cz.

Co: Poruba!!! Open 2018
Kdy: 30. června od 9.30 hodin
Kde:  hřiště Základní školy, 

Ukrajinská 1533
Parta porubských nohejbalových nadšen-
ců pořádá v sobotu 30. června pro týmy 
registrovaných i  neregistrovaných hráčů 
již pátý ročník turnaje Poruba!!! Open. Tur-
naj je vypsán pro dvě kategorie – soutěžní 
a rekreační. Uzávěrka přihlášek je 27. červ-
na, více na tel. č. 733 525 804 nebo e-mai-
lu jakubtomass@seznam.cz. 

Pro diváky pořadatelé přichystali od 
12 hodin štafetový běh. Hostem akce bude 
extraligový nohejbalista Martin Müller, ně-
kolikanásobný mistr ČR, mistr Evropy ve 
dvojicích z roku 2015 a mistr světa v troji-
cích z roku 2016.

Co:  Mažoretkový workshop 
pro začátečnice

Kdy: 9. července od 9 do 12 hodin 
Kde:  Centrum volného času, 

Vietnamská 1541
Děvčatům od čtyř do 15 let, kterým se líbí 
mažoretkový sport, je určen bezplatný ma-
žoretkový workshop pro začátečnice. Bude 
se konat v sále centra volného času a na 
programu budou ukázky sóloformací, zá-
klady pohybové průpravy nebo nácvik zá-
kladních twirlingových prvků. Zájemky-
ně budou potřebovat gymnastické cvičky 
a dostatek pití, mažoretkovou hůlku jim lek-
torky zapůjčí. Místo je třeba rezervovat na 
tel. č. 599 480 592 (555) nebo 720 735 354 
či na www.facebook.com/cvc1541.

Filmy, které letos uvidíte v Porubském letním kině
O fi lmech rozhodli lidé v hlasování, které se uskutečnilo na webu a facebookovém profi lu Poruby

 Hudbu složil, slova napsal
• romantická hudební komedie
Kdy: 27. června od 21.45 hodin
Kde:  na louce u Francouzské ulice
Hodnocení fanoušků na ČSFD: 64 %

 Na samotě u lesa
• rodinná komedie
Kdy: 25. července od 21.30 hodin
Kde: v letním kinu Amfi  v areálu DK Poklad
Hodnocení fanoušků na ČSFD: 87 %

 Já, padouch 3
• animovaný rodinný fi lm
Kdy: 22. srpna od 20.30 hodin
Kde: na louce u Francouzské ulice
Hodnocení fanoušků na ČSFD: 62 %
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Ty nejlepší AKCE
PRO VAŠE ZDRAVÍ

ZDARMA PRO VÁS KE KAŽDÉMU NÁKUPU: Luxusní porcelánový set2 v podobě hrníčku se lžičkou 
²Předložte tento kupon v jakékoliv České Apotéce a dostanete k nákupu hrníčkový set zcela zdarma. 
Limitovaná edice platí pouze do 30. 6. 2018, nebo do vyprodání zásob.

*obchodní vzorek, do vyprodání zásob

199 Kč 
219 Kč 

 99 Kč 
113 Kč 

199 Kč 
226 Kč 

199 Kč 
399 Kč 

PÉČE O NOHY 
bez křečových žil a otoků.

Priessnitz Mazání 
z řady Žíly a cévy De Luxe 125 ml

PRÉMIOVÝ 
opalovací přípravek!

SunProtect SPF 30 
+ SunProtect KIDS SPF 30

JEDNA KAPKA, 
MOŘE POHODY

Ocutein Allergo oční kapky 15 ml 

Mentholka EXTRA 
konopné mazání 

150 ml 

ZNÁTE Z TV ZNÁTE Z TV ZNÁTE Z TV

NOVĚ V OSTRAVĚ již dvě prodejny!

ZDARMA
Sun Protect* 

při nákupu nad 299 Kč
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Zahradnictví Poruba spol. s r.o., Ke Skalce 2184/23, 708 00 Ostrava Poruba

Jaro - prodej zeleninové, květinové sadby, bylinek, osazování mís a truhlíků

Léto - podzim, prodej čerstvé zeleniny, od září prodej kvalitního krouhaného 

zelí, vše z vlastní produkce

e-mail: zahradnictviporuba@seznam.cz

Facebook - Zahradnictví Poruba • www.zahradnictviporuba.cz

tel.: 596 910 947 • 603 584 766 • 603 446 283 • 731 614 252

MÁTE ZÁJEM 
O INZERCI V TOMTO 

ČASOPISE?

VOLEJTE!
Iveta Šavelová

tel.: 724 274 181
iveta.savelova@ceskydomov.cz



První Řekové utekli před občanskou 
válkou do Československa před 70 lety
Nejen Asociace řeckých 
obcí v České republice 
si letos připomíná 70 let 
od příchodu řeckých 
emigrantů do ČR 
v souvislosti s tragickým 
exodem způsobeným 
občanskou válkou v Řecku.

 První vlnu emigrace, kterou 
tvořily převážně malé děti, ale 
také těžce zranění, přijalo teh-
dejší Československo s otevře-
nou náručí v dubnu 1948. Po-
skytlo jim ubytování, stravu, 
oblečení a  v  neposlední řadě 
i  lékařskou péči, která mno-
hým těmto nemocným a osu-
dem těžce zkoušeným dětem 
zachránila život.

Nový domov
„Těžko se dá v  několika 

větách vyjádřit poděkování 
Československé republice za 
obětavou a nezištnou pomoc, 
kterou věnovali všem zbědova-
ným, nemocným a  invalidním 
obětem občanské války. Uvě-
domujeme si, že dala našim 
rodičům šanci na život – dala 
jim práci a střechu nad hlavou 
a dětem umožnila vzdělání ne-
jen v  učebních oborech, ale 
i na středních a vysokých ško-
lách, a  tím nám pomohla za-
členit se do běžného života,“ 

vyjádřil vděk všech svých kra-
janů Konstantin Papasavog-
lu, předseda rady Řecké obce 
Ostrava. Řada Řeků našla do-
mov také v Porubě.

„V uplynulých sedmdesáti 
letech se odehrálo mnohé. Ně-
kterým našim spoluobčanům 
se stala česká země místem 
posledního odpočinku, někteří 
se do své vlasti po letech vráti-
li a jiní nalezli svůj domov zde, 
v České republice,“ pokračoval 
Konstantin Papasavoglu. Na 
své kořeny ale Řekové nemo-
hou a  nechtějí zapomenout. 
„Udržujeme a předáváme řec-
ké kulturní bohatství dalším 
generacím a  hlavně je před-
stavujeme široké české veřej-
nosti, u které se těší velké ob-
libě,“ tvrdil.

Tradičně se například ko-
nají dvě ofi ciální oslavy řec-
kých státních svátků – připo-
mínky osvobození od Turků 
(v roce 1821) v březnu a od Ita-
lů (v  roce 1941) v  říjnu. Nikdy 
při nich nechybí taneční ve-
čer a folklorní vystoupení žáků 
Řecké školy ze Zámku Poruba. 
Tam se děti do 14 let – a dru-
hým rokem také dospělí zá-
jemci – učí řečtině. Od letoš-
ního února se v tělocvičně ZŠ 
Porubská koná pro veřejnost 
kurz řeckých tanců.

„Pravidelně zahajujeme 
a ukončujeme Řecké léto řec-

kými pochutinami, pitím i tan-
cem. Letos to bude začátkem 
června a koncem srpna. Vždy 
poslední sobotu v měsíci po-
řádáme taneční večery. Senio-
ři se pravidelně setkávají nad 
gastronomií a  ručními prace-
mi – vystavovali už třeba krás-
né výšivky, dvakrát ročně po-
řádají sbírku potřebným pro 
charitativní obchod Moment... 
Rovněž se snažíme pomáhat 
s  adaptací Řekům, kteří sem 
přijeli za prací nebo studu-
jí v rámci výměnných progra-
mů na vysoké škole báňské,“ 
vypočítal Konstantin Papasa-
voglu.

Připomínka je povinnost
Podle předsedy rady Řec-

ké obce Ostrava pokládá Aso-
ciace řeckých obcí v České re-
publice za svou povinnost dů-
stojně připomenout celou 
sedmdesátiletou historii živo-
ta Řeků u nás, a proto se roz-
hodla uspořádat oslavy toho-
to významného výročí. „Celý 
projekt bude realizován v týd-
nu od 18. do 24. června. V prů-
běhu tohoto týdne uspořáda-
jí jednotlivé řecké obce, pů-
sobící v  jedenácti českých 
městech, samostatně své akce. 
Hlavní část oslav se pak bude 
konat 22. a 23. června v Ostra-
vě,“ upřesnil Konstantin Papa-
savoglu. (jan)

HISTORIE22

Červen   
v porubské historii
9. červen 1901

 Slavnostního položení ka-
mene pro výstavbu sokolov-
ny se účastnilo asi 900 obča-
nů, z nichž asi 200 přišlo v so-
kolských krojích. Přijely také 
sokolské delegace z blízkého 
i vzdáleného okolí.

15. červen 1919
 V  obci byly uspořádá-

ny první poválečné volby 
do obecního zastupitelstva. 
Zvolené zastupitelstvo pro-
jevilo ihned značnou akti-
vitu, když začalo realizovat 
myšlenku elektrifi kace obce, 
zahájilo přípravy k  vybudo-
vání dráhy Svinov–Poruba–
Vřesina a  regulaci říčky Po-
rubky. Obec zároveň zabírala 
všechny volné byty a vyzvala 
majitele, aby je do 14 dnů při-
pravili k obývání.

28. červen 1946
 Na stadionu SK Slezská 

Ostrava byl uspořádán slav-
nostní koncert k oslavě polo-
žení základního kamene pro 
stavbu sídlišť OKR. Šlo o vý-
stavbu v Šenově, Šumbarku, 
Dolní Suché, Karviné-Fryš-
tátě, Porubě a v Ostravě Na 
Desátém.

30. červen 1951
 V souvislosti s připravova-

nou výstavbou nové Poruby 
byl vydán příkaz k  zastave-
ní výstavby rodinných domků 
na celém katastru Poruby.

20. červen 1953
 U  silnice směrem na Svi-

nov byla zbourána kaple, 
kterou dal vybudovat správ-
ce velkostatku Švidrnoch 
v roce 1841. Kaple se nachá-
zela v  místě zvaném Slaný 
důl, mezi dnešní Dělnickou 
ulicí a  Sportovním areálem 
Poruba.

3. červen 1968
 Byla zavedena vnitroobvo-

dová autobusová linka č. 40 
ze 7.  obvodu k  ObNV v  Po-
rubě-vsi, která jezdila v 45mi-
nutových intervalech.
Zdroj – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Z programu oslav v Ostravě 
22. června (pátek) 
19.00 slavnostní koncert, Zámek Poruba
23. června (sobota)
Sportovní dopoledne – od 9 hodin
–  turnaje ve fotbale, šachách a tavli (vrhcábech), Gymnázium 

a jazyková škola Hladnov
–  turnaje v tenisu a badmintonu (v případě nepřízně počasí se 

badminton bude hrát v hale), Sportovní areál Ridera, Závod-
ní ulice, Vítkovice

Hlavní program – od 14 do 18 hodin v Domě kultury Ostrava
–  vystoupí taneční soubory Řeckých škol Krnov, Praha a Ostra-

va, Antigoni Krnov, Prometheus Brno, Lyceum Řekyň, Evros 
Javorník a další

  Hudební program – Chorodia Agiu Georgiu, Anatoli, Aposto-
lis Ioannidis a sestry Spala, Froso Tarasidu a Vangelis Vasila-
kos, Rebetiko Ostrava nebo Martha & Tena.

Řecká zábava – od 20 hodin na Černé louce v pavilonu A
Aktuální informace najdete na www.70vyroci.arovcr.cz 

nebo www.reckaobecostrava.cz

Řecká občanská 
válka
Vojenský konfl ikt v  letech 
1946–1949. Na jedné stra-
ně stála konzervativní část 
řecké společnosti a  vojen-
ské složky řecké vlády. Dru-
hou, tzv. revoluční část ved-
la řecká komunistická stra-
na. V  bojích zemřelo na 
150 tisíc lidí. Konfl ikt skon-
čil po více než třech le-
tech, když se vládě poda-
řilo ukončit snahy komunis-
tů o uchopení moci v zemi. 
Po válce muselo z  politic-
kých důvodů opustit vlast 
asi 75 000  Řeků, přibliž-
ně 12 000  uprchlíků našlo 
nový domov v  Českoslo-
vensku.
 (Zdroj: Wikipedie)



České výrobky jsou kvalitní. A podporovat 
české výrobce je prvořadé, říkají Jurasovi
Ten obchod tam je, co 
pamatuji, řekne si možná 
většina z vás. Elektro – 
radiomateriál poblíž rondlu, 
vedle pekárny. Osmdesát 
metrů čtverečních prodejní 
plochy, kde manželé 
Jurasovi nabízejí na tři 
tisíce položek od LED 
diod po vysavače.

 Podnikat začali už v  roce 
1992, první obchod měli v cen-
tru Ostravy. Když se s  tehdej-
ším obchodním partnerem ro-
zešli, začali hledat nové prosto-
ry. V květnu roku 1998 vyhráli 
výběrové řízení na pronájem 
obchodu na Hlavní třídě. Už 
v  září v  něm Jurasovi začali 
prodávat.

Oba před listopadem 1989 
pracovali v  úplně jiném obo-
ru. „Chtěli jsme zkusit podni-
kat. Proč zrovna v elektro? Byl 
to obor našeho tehdejšího ob-
chodního partnera. My jsme 
se museli učit všechno od za-
čátku. Na co která součástka 
je, jak funguje a zda je lepší ta 
nebo ona, to jsme se všechno 
učili z knížek, protože internet 
byl ještě v plenkách. Taky jsme 
se museli naučit, jak hledat do-
davatele, jak objednávat zboží, 
co je kvalitní a co méně, o ná-
vodech k  jednotlivým přístro-
jům nemluvě,“ popisuje Zde-
něk Juras. A  tak je možná ši-
roko daleko jediný muž, který 
zvládá obsluhu všech domá-
cích spotřebičů…

Manželé vycházeli z toho, že 
Češi jsou národ kutilů, že jsou 
šikovní, ale problém byl sehnat 
mnohé náhradní součástky. 
A nyní je prý ještě větší. „Když 
se likvidovaly fabriky, jezdi-
li jsme skupovat náhradní díly. 
Současné fi rmy už je prodávat 
nesmějí, dodávají je jen svým 
značkovým servisům,“ vysvět-
luje Zdeněk Juras a zamýšlí se 
nad tím, proč jsou dnešní vý-
robky konstruovány tak složi-
tě. Je pak velká pravděpodob-

nost, že se pokazí. Dalším zá-
drhelem podle něj je, že si lidé 
vybírají zboží především pod-
le ceny. „Lidé nečtou obaly, ná-
vody, nehledí na to, co kupují, 
hlavní je cena. Snažíme se jim 
to vysvětlovat… Ale hlavně se 
snažíme neprodávat věci, které 
se brzy porouchají. Když nám 
dealer nabídne výrobky nové 
značky, zkoušíme je nejdříve 
sami. Když zjistíme, že se kazí, 
s  tím výrobcem nespolupra-
cujeme. Časem jsme si napří-
klad ověřili, že jsou spolehlivé 
spotřebiče jedné české značky. 
I další české výrobky jsou kva-
litní, není problém doplnit zbo-
ží, sortiment je široký, ceny pří-
znivé… A podporovat české vý-
robce je prvořadé: budou-li mít 
naši lidé práci, budou i utrácet 
a ekonomika se bude roztáčet,“ 
říká Zdeněk Juras.

Své podnikání bere také 
jako službu lidem, byť si někte-
ří přijdou do obchodu zboží jen 
„ohmatat“ a vyzkoušet a pak si 
ho koupí na internetu. Rád taky 
poradí. Některé zákazníky prý 
znají odmala, vzpomíná třeba 
na Pavlíčka, který sem chodil od 
čtyř let a s tatínkem nakupoval 
součástky, aby mohli vyrábět 
jednoduchá elektronická „udě-
látka“. Jurasovi vzpomenou 
i  několik humorných historek 

vzešlých z věty, kterou mají na-
psanou na dveřích provozovny: 
V případě nouze volejte… A tak 
se prý stalo, že takhle v sobotu 
večer volal pán, že je v nouzi, že 
nutně potřebuje topné těleso 
do bojleru. Vysvětlování, že jsou 
na rodinné oslavě, nepomohlo. 
Pán si pro Zdeňka Jurase do-
konce i  přijel… Nebo když že-
nili syna a měli výjimečně v so-
botu dopoledne zavřeno, volal 
jiný zákazník, že nutně potřebu-
je reklamovat rádio. Toho se na-
štěstí na odložení reklamace na 
pondělí umluvit podařilo.

Firmu Elektro – radiomate-
riál vedou sami s  manželkou. 
Oba také v obchodě na Hlavní 
třídě prodávají. Dříve, když ješ-
tě měli i druhý obchod v cen-
tru města, měli i  prodavače. 
Když krám na Českobratrské 
zavřeli, naplno to „rozjeli“ v Po-
rubě. „Ano, jsme spolu od rána 
do usnutí, ale zvládáme to, vy-
cházíme spolu. Manžel je hod-
ný šéf, občas mi dá přes týden 
volno, abych mohla pohlídat 
vnoučka. Tomu to tady jednou 
předáme,“ uzavírá s úsměvem 
Yvona Jurasová. (jan)

Zdeněk Juras v prodejně Foto: Jana Janošcová

Co se chystá 
u sousedů

Klimkovice 
 Město Klimkovice otvírá 

10. června Park Petra Bezruče. 
A  co vás během akce čeká? 
V  15 a  16.30 hodin komento-
vaná prohlídka, při které se od 
Aleny Halamíčkové z Národní-
ho památkového ústavu v Os-
travě dozvíte dendrologické 
zajímavosti i  něco z  historie, 
v  15.30 hodin vystoupí Ako-
band Klimkovice, v  16.15 ŽPS 
Duha Ostrava a v 17.15 Tomáš 
Kočko & Orchestr. Pro mlsné 
jazýčky bude připraveno ob-
čerstvení a grilované speciali-
ty a pro zájemce projížďky na 
loďce na rybníku.

Zabijačkové speciality, čer-
stvé regionální výrobky, slad-
ké i slané dobroty, lahodné ná-
poje či řemeslné výrobky. To 
vše najdete 19. června od 8 do 
16  hodin na Slezském rynku 
před zámkem v Klimkovicích.

Moravská Ostrava
 Koncerty, workshopy, de-

sign zóna, soutěže, spor-
tovní aktivity, bohatý pro-
gram pro děti… to je Festi-
val v  ulicích, který čeká na 
návštěvníky 29.  a  30. červ-
na v centru Ostravy. Na dny 
plné zábavy a umění je vstup 
zdarma. Více na www.festi-
valvulicich.cz. (jokr)
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Veletrh

9. února20.  – 24. června 

Stella

Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny 
a až sedmi dalších měn.  Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.

moneta.cz


