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Do průzkumu se zapojily 
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Porubská hokejistka bude 
reprezentovat na olympiádě
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Házenkářky šíří slávu Poruby 
od Turecka po Švédsko
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poruba.ostrava.cz
facebook.com/moporuba

Porubská radnice informuje občany

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba

Rodina Štechova dostala první dárek Rodina Štechova dostala první dárek 
loňských Vánoc už 17. prosince.loňských Vánoc už 17. prosince.
Více na straně 15 Více na straně 15 Foto: Jiří Birke
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VYBERTE SI SLEVU JAKO DÁREK

PODLE SEBE NA SKLA I OBRUBY

30%+20% VASE SLEVA=20%+30% *VÍCE INFORMACÍ V PRODEJN
PLATNOST OD 1. 12. 2021 - 28. 2. 2022

www.oxaoptik.czOSTRAVA PORUBA
Hlavní t ída 1024/51, tel.: 605 244 516 Oxa Optik

 Kupon lze uplatnit pouze v restauraci KFC OSTRAVA TŘEBOVICE DT 

 Platnost kuponu do 30. 1. 2022 

 Kupon nelze kombinovat s ostatními slevami a akcemi  

 Kupon neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel

QURRITO + TWISTER + 2× HRANOLKY

199,-
286,-

KFC_Kupon_Inzerce_Prio_188x130mm_Leden 2022.indd   1 09.12.2021   15:31
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TÉMA 3

ÚVODNÍK

Lucie Baránková Vilamová
starostka

Vážení Porubané,
je za námi rok 2021. Byl 

to rok radostí, ale i neskuteč-
ných bolestí. Rok, který při-
nesl mnoho rozhodnutí i zají-
mavých zjištění. O nás, lidech 
kolem nás i  o  celé naší spo-
lečnosti, a  to jak v tom dob-
rém, tak v  tom špatném slo-
va smyslu. Každá zkušenost 
nás však může posílit a hlav-
ní je neztrácet naději. Pořád 
máme důvod se na něco no-
vého a pěkného těšit.

V  Porubě toho máme 
v příštím roce v plánu doce-
la hodně. Budeme dále po-
kračovat s  opravami Oblou-
ku a  doufáme, že nejpozději 
v  polovině roku budeme mít 
defi nitivně hotovo. Navážeme 
opravou předprostoru, který 
už si to rovněž dlouho zaslou-
ží. Rádi bychom také pokra-
čovali s  rekonstrukcí náměstí 
Družby, kde bude po revitali-
zaci parku následovat promě-
na náměstí. Budeme dále po-
kračovat ve zkapacitňová-
ní parkovacích míst poměrně 
jednoduchými kroky bez vý-
znamných zásahů do zele-
ně. Rozšiřovat chceme výsad-
bu květinových luk a zároveň 
také udržovat trend v  opra-
vách chodníků a  ostatních 
zpevněných ploch.

Přeji Vám, aby se rok se 
třemi magickými dvojkami, 
rok 2022, vydařil všem tak, jak 
si sami přejete. A abyste dě-
lali to, co Vám opravdu dává 
smysl. Protože to je nejvíc ve 
všem, co děláme. Zachovej-
me si nadhled a toleranci.

Všechno nejlepší v novém 
roce! Pevné zdraví Vám i Va-
šim blízkým.

Podle stavebních obvodů

I. II. III. IV. V. VII.

VIII. obvod + Nový Pustkovec/Studentská

Poruba–ves

20 %

10 % 10 %

15 %
13 % 13 %

17 %

2 %

26 %

25–34
let

15–24
let

Podle věkových kategorií

11 %

16 %

23 % 24 %

35–49
let 49–64

let

65 a více
let

Podle pohlaví

ženymuži

48 %
52 %

Zdroj: Průzkum veřejného mínění v rámci projektu Přívětivý úřad Poruba, který provedla společnost 
MindBridge Consulting.  Infografi ka: Martina Mahuliaková

V průzkumu veřejného mínění 
odpovídaly přes dva tisíce Porubanů
Průzkumy veřejného 
mínění jsou sofi stikovanou 
vědou, která se řídí jasnou 
metodikou. Aby byly 
výsledky spolehlivé, je 
třeba zvolit reprezentativní 
vzorek obyvatel, který co 
nejpřesněji pokryje všechny 
skupiny žijící v daném území.

 V  případě průzkumu, který 
pro Porubu dělala prestižní agen-
tura MindBridge Consulting, se 
podařilo v kvantitativní části vý-
zkumu oslovit opravdu masivní 
a strukturou reprezentativní vzo-
rek obyvatel obvodu. Všechny 
rozhovory se vedly osobně, me-
todou „face to face“ (tváří v tvář). 
Jeden rozhovor zabral přibližně 
půl hodiny a na otázky odpoví-
dalo 2010 Porubanů starších pat-
nácti let, což umožňuje pracovat 
se spolehlivými daty a poměrně 
detailními analýzami. 

Účastníci nebyli voleni ná-
hodně, ale podle přísného kvót-

ního výběru. Ten se prováděl po-
dle několika výběrových kritérií. 

Vedle zhruba rovného po-
měru pohlaví roli hrálo i to, kde 
respondenti bydlí. Agentura se 
ptala napříč všemi obvody a po-
čty dotazovaných vycházejí 
z počtu obyvatel, kteří v jednot-
livých místech Poruby bydlí. Nej-
více, 20 procent, jich bylo z I. ob-
vodu, následoval VIII.  obvod 
a Nový Pustkovec (17 procent), 

čtvrtý (15 procent), pátý a sed-
mý obvod (oba 13 procent) a na-
konec II. a III. obvod (po 10 %).

Neméně důležité bylo ve 
vzorku zachovat i správnou vě-
kovou strukturu obyvatel. I tady 
agentura kopírovala věkové slo-
žení Poruby. Dotazovala se lidí 

starších patnácti let a  rozlišo-
vala pět věkových kategorií 
(11 procent 15–24 let, 16 procent 
25–34 let, 26 procent 35–49 let, 
23  procent 49–64  let, 24  pro-
cent 65 a více let).

Ve vzorku byly poměrově 
zastoupeny všechny vzděla-
nostní i příjmové kategorie. 

Součástí byl i takzvaný kvali-
tativní výzkum. Ten v tomto pro-
jektu sestával z pěti diskuzních 

skupin. Diskuze byly vedeny na 
základě připraveného scéná-
ře, který pokrýval klíčová téma-
ta zásadní pro danou skupinu. 
Obyvatelé Poruby tak hovoři-
li o tématech jako doprava, kul-
tura, sport a volný čas, život se-
niorů, rodičů s dětmi, ekonomic-

ky aktivních lidí bez dětí. Celkem 
se diskuzí zúčastnilo 36  mužů 
a žen různého věku a profesí.

Výzkum poskytl Porubě 
množství důležitých informací, 
které chce obvod v  dalších le-
tech využít ke zkvalitnění života 
Porubanů. Porubě se podařilo 
na celý průzkum získat fi nance 
z Evropského sociálního fondu, 
konkrétně z Operačního progra-
mu Zaměstnanost. (mot)



AKTUALITY4

Číslo měsíce

16 400
Charitativní dražba pro 

sbírku Srdce pro Porubu vy-
nesla 16 400 korun. Dražily 
se fotografi e Poruby od To-
máše Břeského, porubské-
ho zastupitele. Děkujeme 
všem, kteří se do charitativ-
ní akce zapojili.

Více se o sbírce Srdce pro Po-
rubu dozvíte na straně 15.

Položili základní 
kámen „ekonomky“

 Za objektem H v  kampusu 
VŠB – Technické univerzity Os-
trava byl 20. prosince položen 
základní kámen nové budovy 
– pavilonu, v němž se bude od 
léta 2024 nacházet Ekonomic-
ká fakulta. Ta sídlí na Sokolské 
třídě v centru města od svého 
založení v roce 1977. „Její sou-
časné prostory jsou zastaralé 
a nesplňují požadavky na mo-
derní výuku. Rozhodli jsme se 
proto pro přemístění fakulty do 
porubského kampusu,“ přiblížil 
rektor VŠB-TUO Václav Snášel.

Moderní pětipodlažní objekt 
bude disponovat učebnami, 
studovnou, kancelářemi, pod-
zemním parkováním, odpočin-
kovými zónami nebo vyhlídko-
vou terasou. Vylepšení zázemí 
se díky nové budově dočka-
jí také cyklisté, pro které bude 
k dispozici kolárna.

Využíváme službu 
Mobilní rozhlas

 Bydlíte, pracujete nebo 
se zajímáte o  dění v  Porubě? 
Rozšiřujeme možnosti, jak vás 
o něm informovat – začali jsme 
používat platformu Mobilní 
rozhlas. Pokud se zaregistru-
jete, můžete dostávat důležité 
informace z obvodu prostřed-
nictvím SMS, e-mailů nebo 
zpráv do aplikace. Registrovat 
se lze na adrese poruba.mobil-
nirozhlas.cz/registrace.

Co vám registrace přinese? 
Upozornění na krizové situace, 
informace o dopravních uzavír-
kách, odstávkách vody, elektři-
ny apod., upozornění na havárie 
na sítích, pozvánky na kulturní 
a sportovní akce, novinky z ob-
vodu nebo rozhodování pomocí 
anket. Služba je zdarma. (red)

Je Poruba Beverly Hills Ostravy?
Městský obvod Poruba 
si v minulém roce nechal 
zpracovat reprezentativní 
průzkum veřejného mínění. 
V následujících číslech 
zpravodaje PRIO budeme 
zveřejňovat výsledky 
v jednotlivých oblastech. 
A začneme spokojeností 
s životem v Porubě.

 Výzkum, kterým agentura 
MindBridge Consulting zjišťo-
vala názory Porubanů, byl za-
ložen na osobních rozhovo-
rech s 2010 respondenty. První 
okruh otázek se zaměřoval na 
obecnou spokojenost a nespo-
kojenost a výsledky byly velmi 
pozitivní.

„Celková spokojenost s  ži-
votem v  Porubě je mezi oby-
vateli staršími patnácti let ob-
vodu vysoká. Velmi spokojeno 
je 56 procent obyvatel, spíše 
spokojeno dalších 35  procent. 
Nerozhodnutých je šest pro-
cent a  pouze zhruba tři pro-
centa tvoří nespokojení. Celko-
vě svou spokojenost s životem 
v Porubě tedy projevilo 91 pro-
cent respondentů. Tak vysoká 
spokojenost rozhodně nebý-
vá v  jiných městech obvyklá,“ 
uvedl Tomáš Kravka z agentury 
MindBridge Consulting.

Oslovení obyvatelé Poru-
by dále spontánně odpovída-
li na otázku „Co byste pochváli-
li, že se v Porubě za poslední tři 
roky povedlo?“ Odpovídali bez 
velkého přemýšlení a nejčastě-
ji zmiňovali péči o zeleň (17 pro-

cent) a  znovuotevření Domu 
kultury Poklad (12 procent).

„Je pozitivní, že se lidé v Po-
rubě cítí dobře. Krásné je i  ve 
výzkumu uvedené přirovnání, 
že Poruba je pro Ostravu jako 
Beverly Hills pro Los Angeles. 
To je opravdu příjemné slyšet. 
Pro nás je to samozřejmě veli-
ký závazek a musíme dělat vše 
pro to, aby se lidé v Porubě cíti-
li dobře i nadále,“ řekla starostka 
Lucie Baránková Vilamová.

Spokojenost je jedna věc. Ale 
důležitý je i výhled do budouc-
na. Na co by se Poruba měla 
zaměřit v  následujících letech? 
V odpovědi na tuto otázku lidé 
hledali tři věci, které by jim život 
v Porubě ještě zpříjemnily. 

„Téměř polovina responden-
tů se shodla v  tom, že řeše-
ní parkování v Porubě je téma 
číslo jedna. Na druhé straně si 
však většina lidí také uvědomu-

je, že řešení této problematiky 
je velmi obtížné a že trápí téměř 
všechna větší města. Šestatřicet 
procent obyvatel pak k  před-
nostnímu řešení spontánně na-
vrhlo i  opravu chodníků. Dva-
advacet procent responden-
tů jmenovalo jako klíčové téma 
zlepšení pořádku na veřejných 
místech a pětina by uvítala více 
laviček a klidových zón,“ pozna-
menal Tomáš Kravka, jeden ze 
zpracovatelů průzkumu.

Otázka na kvalitu života byla 
součástí i  skupinových disku-
zí. Také na nich zazněla spous-
ta zajímavých názorů, proč si 
lidé života v Porubě váží. Lidé si 
cení zeleně a blízkosti lesů, klad-
ně hodnotí akce na Hlavní třídě, 
klid či dostupnost služeb. 

Účelem skupinových disku-
zí bylo ale také odkrýt negativní 
stránky života v obvodu. (mot)

 Pokračování příště

Celková spokojenost s životem v Porubě

velmi 
spokojen/a

56 %

35 %

6 % 3 % 0,2 %

spíše 
spokojen/a

ani tak/
ani tak

spíše 
nespokojen/a

velmi
nespokojen/a

Důvody pochvaly (TOP 10)

zeleň
DK Poklad
stav silnic
MHD, veřejná doprava
kultura, možnost kulturního vyžití
volnočasové zázemí pro děti
obchody
stav chodníků
lavičky, klidové zóny
sport, možnost sportovního vyžití

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

téma

5 %
5 %
6 %
6 %
7 %
7 %
7 %
8 %

12 %
17 %

%

Co byste pochválil/a, že se v městském obvodě Poruba za poslední tři roky povedlo? 
/spontánně/ 



AKTUALITY 5

Porubě došla trpělivost s majitelem Marici
Jednou z jizev Poruby je 
bývalé nákupní centrum 
Marica na pátém stavebním 
obvodu. Městský obvod 
Poruba se dlouhodobě 
snažil domluvit s majitelem 
a všemožně mu pomáhal 
situaci řešit. Nyní mu 
ale došla trpělivost.

 Kdysi nákupní centrum 
uprostřed pátého stavebního 
obvodu, dnes ruina. Současný 
stav Marici je skutečně žalost-
ný a v jejích troskách se schá-
zejí nejrůznější pochybné exi-
stence. Obyvatelům okolních 
domů se to pochopitelně ne-
líbí, stejný názor má samozřej-
mě i městský obvod Poruba.

Přitom vše dlouho vypada-
lo optimisticky a z trosek mělo 
povstat polyfunkční centrum 
s byty a obchody. Bohužel zů-
stalo jen u slibů. „Více než rok 
a půl s majitelem jednáme. Od 
jara má platné stavební povo-
lení a celou dobu jsme mu ma-
ximálně vycházeli vstříc. Jsme 
si vědomi toho, že současný 
stav objektu je alarmující a byli 
jsme rádi, že s tím chce něco 
dělat. Pomohli jsme mu vyře-
šit dopravní napojení, parko-
vací místa i  naplánovat opra-
vy dvoru. Od jara nám slibu-
je, že na podzim začne stavět. 
Ale nezačal a nám došla trpě-
livost,“ uvedla starostka Lucie 
Baránková Vilamová. 

Na proměnu Marici nemá 
majitel podle svých slov dosta-
tek peněz. Vypadá to však, že 
ani s prodejem, který by snad 
mohl tento problém vyřešit, 
příliš nespěchá, ačkoli zájem-
ců má dost. Někteří z nich po-
tvrdili svůj zájem i městskému 
obvodu Poruba. „Veškeré sliby, 
které nám dal, nesplnil. Týka-
lo se to například i ostrahy ob-
jektu. Byť v minulosti už něko-
likrát objekt zabezpečil, vždy 
to vydrželo jen pár dní a pro-
blémy byly zpátky,“ řekla sta-
rostka.

Městský obvod Poruba žá-
dal aspoň o  rychlou demoli-
ci objektu, ale ani v  tom ne-
byl vyslyšen. „Nezbývá nám 
nic jiného, než konat abso-
lutně striktně. A  budeme žá-
dat všechny dotčené instituce, 
aby v objektu konaly pravidel-
né kontroly a případně udělo-
valy sankce. Chceme vytvořit 
na majitele soustavný tlak, aby 
tuto jizvu Poruby konečně za-
čal zodpovědně řešit,“ dodala 
starostka Lucie Baránková Vi-
lamová. (mot)

Neradostný pohled na stav budovy. Kvůli společenství, které se 
v  opuštěném objektu zdržuje, se obyvatelé okolních domů necítí 
v bezpečí.  Foto: Jiří Birke

Obvod fi nančně pomůže trhovcům
 Letošní porubské vánoč-

ní trhy měly začít 5. prosin-
ce. Nakonec ale s ohledem na 
vládní nařízení nezačaly. Poru-
ba se proto rozhodla trhovcům 
pomoci v  jejich nelehké situa-
ci a poskytla jim fi nanční kom-
penzaci. Přestože se trhy neko-
naly, obvod částečně zachoval 
kulturní program.

Tisíc korun za den. To je for-
ma pomoci trhovcům, o které 
rozhodla Rada městského ob-
vodu Poruba. Obvod se tím-
to způsobem snaží reagovat 
na nelehkou situaci, do které 
se prodejci v důsledku protie-
pidemických opatření dostali. 
Pomoc se týká všech prodejců, 

kteří měli na vánočním jarmar-
ku nabízet své zboží.

„Vánoční trhy spojené s roz-
svícením vánočního stromu 
patří k  nejoblíbenějším ak-
cím v Porubě. Proto nás mrzí, 
že jsme je letos museli zrušit. 
Chápeme ale, že současná si-
tuace není dobrá. Hledali jsme 
však cestu, jak pomoci trhov-
cům, a to co nejrychleji. Záro-
veň jsme nechtěli lidi připravit 
o vánoční atmosféru. Věřím, že 
prodejcům tato forma pomo-
ci pomůže překlenout součas-
ný stav, a budu ráda, když se 
s  nimi uvidíme na dalších ak-
cích Poruby. Třeba na Veliko-
nočním jarmarku,“ uvedla sta-

rostka Poruby Lucie Barán-
ková Vilamová. Obvod využil 
i  nabídku města Ostravy, kte-
rá je připravena kompenzovat 
obvodům padesát procent po-
moci prodejcům.

Poruba živnostníky po-
dle svých možností podporu-
je po celou dobu pandemie. 
Těm, kteří podnikají v  prosto-
rách obvodu, už loni odpusti-
la část nájemného, provozo-
vatelé předzahrádek nemuseli 
platit za zábor veřejného pro-
stranství. Obchodníkům, kteří 
se měli představit na jarmarku, 
umožnil městský obvod Poru-
ba prezentaci i na svých face-
bookových stránkách. (mot)

Objednejte se 
elektronicky

 Také k vyřizování svých zá-
ležitostí na porubském úřadě 
si už můžete elektronicky re-
zervovat termín. Stačí, když 
si na webu poruba.ostrava.cz 
přes odkazy Radnice – Úřad 
– Rezervační systém vybere-
te z hlavní nabídky (Trvalé po-
byty, Czech Point, Ověřová-
ní nebo Matrika). Když odkazy 
rozkliknete, zvolíte si z nabídky 
jednotlivých úkonů. Tak se do-
stanete k výběru termínu – nej-
dříve data a pak i hodiny. Čtvr-
tým krokem je zadání kontakt-
ních údajů.

Desatero správného 
topiče

 Topná sezona bude vrcho-
lit, a  abychom se mohli bez 
obav nadechnout, je třeba při-
pomenout několik zásad, kte-
rými je dobré se při topení ří-
dit. Na kvalitu ovzduší má totiž 
vliv i spalování pevných paliv. 
Problematice malých spalo-
vacích zařízení pro vytápění 
domácností se věnují ve Vý-
zkumném energetickém cen-
tru VŠB-TUO. Tým centra své 
zkušenosti s  topením zfor-
muloval do tzv. Smokemanova 
desatera.
To zní:
•  Top tak, jak chceš, aby topil 

tvůj soused.
•  Suš dřevo minimálně jeden 

až dva roky.
• Nespaluj odpadky.
•  Nastav regulační klapky tak, 

aby vzduch mohl k  palivu, 
oheň nedus.

•  U  starých kotlů přikládej 
méně a častěji, u automatů 
a  zplyňovacích kotlů vždy 
do plna.

•  Pravidelně čisti kotel, kouřo-
vod a komín.

•  Používej moderní kotel či 
kamna.

•  Udržuj teplotu spalin za kot-
lem mezi 100 až 250 °C.

•  Nevyhazuj teplo oknem, ne-
přetápěj a top jen tam, kde 
potřebuješ.

•  Nebuď lhostejný k sobě ani 
ke svému okolí, zajímej se 
o to, co jde z tvého komína.

Více informací zájemci na-
jdou např. na webu www.po-
pulair.sk. (red)



SDÍLKO JE BRONZOVÉ | Sdílko 
Poruba je bronzové! Tato netradič-
ní pop-up expozice, která předsta-
vuje nové výrobce, prodejce nebo 
designéry, uspěla v  soutěži pro-
jektů agentury CzechInvest, které 
podporují podnikatelské prostředí 
ve městech a  obcích z  celé re-
publiky. Na druhém místě skončil 
Žďár nad Sázavou s průmyslovou 
zónou Jamská II. První místo patří 
Jihlavě za projekty spojené s digi-
talizací a  poskytováním elektro-
nických služeb podnikatelům. Na 
snímku (zleva) při přebírání ceny 
Pavlína Polášková z  odboru kul-
tury ÚMOb Poruba, starostka Lu-
cie Baránková Vilamová a Kamila 
Smutná (PR Sdílka). (red)
 Foto: CzechInvest

AKTUALITY6

Rozpočet Poruby 2022
 „Stejně jako loni, i letos chce-

me do investic směřovat pod-
statnou část rozpočtu. Letos to 
bude ještě o  tři procenta více 
než letos a proinvestovat chce-
me rekordních téměř 180 milio-
nů korun. Což je 28 % rozpočtu,“ 
uvedla starostka Lucie Baránko-
vá Vilamová.

Jaké budou nejdůležitější in-
vestice roku 2022? „Když jsme 
kupovali od společnosti Resi-
domo její podíl v Oblouku, slíbili 
jsme, že z něj opět uděláme per-
lu Poruby. Loni jsme začali slib 
plnit, letos ho dokončíme. A rov-
nou začneme s  pracemi v  pro-
storu před Obloukem. Revitalizo-
vat budeme i park u DK Poklad, 
prostor před nákupním centrem 
Bohemia nebo dvory kolem ná-
městí Jana Nerudy. Tam se navý-
ší i počet parkovacích míst. A to 
je jen několik plánovaných akcí. 
Na řadě z nich se fi nančně podílí 
i město,“ poznamenala starostka.

Vše, co jste kdy chtěli vědět o fungování 
Poruby, najdete na webu fajnovaporuba.cz
Součástí webu 
fajnovaporuba.cz je nová 
sekce s názvem Nejčastější 
dotazy. Porubané v ní 
najdou odpovědi na otázky, 
které směřují k úřadu. 
Od dopravy přes zeleň 
až třeba k tomu, kde si 
vyřídit občanský průkaz.

 Zaměstnanci úřadu pravi-
delně odpovídají na řadu do-
tazů, které jim adresují oby-
vatelé obvodu. Na matriku se 
obracejí ti, kdo potřebují ob-
čanský průkaz, chystají svatbu 
nebo se jim narodilo dítě. Od-
boru komunálních služeb a ze-
leně se zase ptají na to, proč se 
kácí. Případně paradoxně na 
to, proč se nekácí... Na dopra-
vě zase řeší opravy chodníků. 
Každý z odborů, který na rad-

nici funguje, má prostě svá té-
mata, která lidí zajímají. Nyní si 
odpovědi na ně může najít na 
webu opravdu kdokoli.

„Sebrali jsme všechny do-
tazy, na které se lidé ptají nej-
častěji, a snažili jsme se na ně 
jednoduše, ale přitom vyčer-
pávajícím způsobem odpově-
dět. Odpovědi jsme zveřejnili 
na webu fajnovaporuba.cz. Je 
to zatím jen první verze, kterou 
budeme postupně rozšiřovat. 
Ale už teď by tam lidé měli najít 
odpověď na většinu věcí, které 
je v souvislosti s Porubou a úřa-
dem zajímají,“ uvedla starostka 
Lucie Baránková Vilamová.

Dotazy jsou rozděleny do 
několika tematických katego-
rií. „Některé se věnují činnos-
ti úřadu. Takže stačí pár kliků, 
aby se lidé dozvěděli vše po-

třebné o  dokladech, poplat-
cích nebo třeba o ověřování lis-
tin. Další jsou zaměřeny na kaž-
dodenní problémy Porubanů. 
Jestliže vás zajímá, jak jsme na 
tom s opravami chodníků, kdy 
a jak se seče tráva či jaké školy 
v Porubě najdete, určitě byste 
se měli na stránku podívat. Po-
kud by se stalo, že tam odpo-
věď na svou otázku nenajdete, 
není nic jednoduššího, než nám 
ji poslat. My ji na web zařadí-
me,“ dodala Lucie Baránková 
Vilamová.

Odpovědi najdou zájem-
ci na webu fajnovaporuba.cz 
v  záložce Nejčastější dotazy. 
Web slouží především k infor-
mování o  projektech Poruby 
a nová sekce chce poskytnout 
další služby a  informace oby-
vatelům obvodu. (mot)

Opravy Oblouku budou pokračovat po zimní přestávce
 Že práce na rekonstrukci 

Oblouku pořádně postoupily, 
je zřejmé každému, kdo projíž-
dí kolem. A co se teprve zvlád-
lo udělat na tom, co není zven-
čí vidět!

Například byly vybourány 
sklepy, provedena vodorovná 
a  svislá hydroizolace, betono-
valy se nové podlahy a hotovy 
už jsou i  sanační omítky. Byla 
vyměněna splašková a dešťová 

kanalizace. Z krytů civilní obra-
ny, které byly pod objektem, 
jeden zůstane zachován a zřej-
mě bude sloužit jako malé mu-
zeum. Na střeše už jsou polo-
ženy místo plechu tašky bob-
rovky (pálená střešní krytina, 
která svým tvarem připomíná 
ocas bobra – tyto tašky byly 
původním obložením střechy). 
Byly vyměněny rovněž čás-
ti poškozených krovů. Byť ne-

jsou využívány, byly opraveny 
komíny – ke kulturní památce 
totiž patří a musely zůstat za-
chovány.

Co ovšem zvenčí vidět je, je 
očištěná fasáda, renovovaná 
sgrafi ta, šambrány kolem oken 
(ozdobný prvek, který lemu-
je okna), střecha nebo vymě-
něné klempířské prvky (římsy, 
svody, žlaby). Dobří pozorova-
telé si mohli všimnout vymě-

něných sklepních okének a vý-
kladců některých nebytových 
prostorů. Zcela opravený je 
malý průjezd (nad ulicí nábře-
ží SPB), velký průjezd je opra-
ven z poloviny – další práce už 
neumožňovaly venkovní teplo-
ty, takže se nyní pracuje hlav-
ně v interiéru. V prosinci se na-
příklad začalo se zateplováním 
půd, malují se společné prosto-
ry a natírají se radiátory. (jan)
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NADČASOVÁ
klasika

DOTAŽENÉ
detaily

Výškovická 46/3123
O S T R AVA

DOKÁŽETE
COKOLIV

MALÍŘSKÝ NÁTĚR HET
KLASIK 15 + 3 KG 
Sněhově bílá, otěruvzdorná
a vysoce paropropustná interiérová 
disperzní barva. V nabídce také bal. 
4 kg a 7 + 1 kg.
OBI č. 1320662 (38,83 Kč/kg)

699,

AKU ŠROUBOVÁK SADA
„ABS 18 LI-C“
Obsahuje 2 Li-Ion baterie, v kufru.
OBI č. 1089481

999,

-

-
2399,-

15 + 3 kg

Platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 nebo do vyprodání zásob. obi.cz

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.:   2

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

INZERCE
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HODINOVÝ MANŽEL
Drobné DOMÁCÍ PRÁCE a AUTODOPRAVA

✆ 776 153 650       Smile s.r.o.

• DROBNÉ DOMÁCÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE 
• MONTÁŽ A DEMONTÁŽ NÁBYTKU A KUCH. LINEK 
• MALBY, NÁTĚRY • ELEKTROPRÁCE • STOLAŘSKÉ 
PRÁCE • SEŘÍZENÍ A OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN 

• AUTODOPRAVA (VAN – DODÁVKA)
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Vyjádření zastupitelů v anketě nejsou nijak korigována ani ověřována, a tudíž neodrážejí názor Úřadu městského obvodu Poruba.

Už jste navštívili Dům kultury (DK) Poklad? Který z programů?

Jana Jeraka
(Ostravak)

 Pro naše seniory v Porubě jsme uspořáda-
li – symbolicky v den státního svátku 28. října 
2021 – návštěvu DK  Poklad s  komentovanou 

prohlídkou. Následoval rozhovor se senátorem 
Leopoldem Sulovským a malé občerstvení. Poté 

se hosté přesunuli do sálu, kde byli přivítáni hercem Vladimírem 
Polákem a zaposlouchali se do koncertu známých skladeb v po-
dání smyčcového kvarteta Benda Quartet.

Pro úspěch bychom rádi tuto akci zopakovali. V plánu máme 
únor 2022. PF 2022 přeje Ostravak.

Eliška Konieczná
(ANO 2011)

 V Domě kultury Poklad jsem byla zatím jen 
několikrát a  vždy pracovně. Ale chystám se 
tam do kina na fi lm Přání Ježíškovi a těším se 

na nejrůznější divadelní představení a akce typu 
folkový kolotoč. Důležitější ale je, že se začíná roz-

bíhat spolupráce mezi domem kultury a úřadem. Společně jsme 
rozjeli Seniorskou akademii, kde se naši senioři mohou vzdělávat, 
uskutečnili jsme v něm několik setkání s jubilanty, chystáme ples 
a spoustu dalších zajímavých akcí. Věřím, že vzájemná spoluprá-
ce přinese Porubanům nespočet výjimečných zážitků.

Jaromíra Valder Jakubcová
(KSČM)

 Na otevření DK Poklad jsme čekali velice 
dlouho, práce se táhly již od roku 2012, na-
konec se to v loňském roce konečně podařilo 

a DK Poklad přináší do našeho obvodu kulturu, 
což je záslužné. Méně chvályhodný je však fakt, že 

závratné částky na projekty, spousty odborníků a inženýrů nějak 
opomněly vyřešit za celých 9 let během rekonstrukce okolo DK 
Poklad parkování. A tak jak návštěvníci DK, tak hlavně obyvatelé 
bydlící v okolí Pokladu mají prostě smůlu, a mohou se často těšit 
za stěrači pozdravu od městské policie.

Přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí a sil...

Vojtěch Curylo
(KDU-ČSL)

 Dům kultury Poklad se po své kompletní re-
konstrukci stal opět přirozeným centrem kul-
tury městského obvodu Poruba tak, jak jím bý-

val již od svého vzniku v roce 1961. Díky novodo-
bým prostorám a modernímu vybavení můžeme 

s potěšením využívat divadelní sál, salonky, minikino, restauraci 
nebo multifunkční učebny. Měl jsem možnost navštívit minikino, 
kde jsem zhlédl novou bondovku Není čas zemřít. Minikino na 
mne působilo útulným dojmem, člověk se v něm příjemně cítí 
jako ve větším „obýváku“.

Martin Tomášek
(Piráti)

 Zatím jsem v Pokladu nestrávil tolik času, 
kolik bych sám chtěl. Hlavně se mi kvůli ne-
dostatku času stále nepodařilo navštívit zdej-

ší kino a začít docházet na lekce jógy. Nicmé-
ně krátce po otevření jsem domluvil komentova-

nou prohlídku pro ředitelky a ředitele našich škol, aby ho mohli 
začít všestranně využívat. Uvítal jsem zde porubské jubilanty, za-
žil koncert Marie Rottrové, účastí na Crazy Festu podpořil Mens 
Sanu a spolu s naší starostkou zastoupil obvod na slavnostní Vě-
decké radě Ostravské univerzity. I z krátkého výčtu je vidět, kolik 
rolí Poklad v životě Poruby hraje, covid necovid.

Václav Kubín
(Jednotní)

 Má odpověď je jednoduchá – „nenavštívil“. 
Ale kdybych mohl vyslovit aspoň imaginární 
přání, pak bych v DK Poklad rád navštívil kon-

cert Karla Kryla. A jsem přesvědčen, kdyby to 
tedy bylo možné, že by se moc nehrálo, o to více 

by se však plakalo. Nad tím, že se opět toleruje ta jediná „prav-
da“, že nadnárodní koncerny doslova luxují peněženky obyvatel, 
že zahraniční politika se neřídí rozumem, ale hloupou propagan-
dou, a před zákonem jsou někteří lidé zase rovnější. Řečeno slovy 
Karla Kryla, „zas rejeme držkama v zemi“.

Michal Šíma
(ČSSD)

 DK Poklad jsem prozatím navštívil pou-
ze při prohlídce, na kterou jsem byl společně 
s ostatními zastupiteli pozván. Byl jsem nad-

šen. Rekonstrukce se opravdu povedla. Jen kdy-
by to všechno netrvalo tak dlouho. Z mého nej-

bližšího okolí si návštěvníci Pokladu nejvíce pochvalují náš nový 
komorní kinosál. Vedení Pokladu přeji šťastnou ruku ve výběru 
zajímavého programu a všem návštěvníkům příjemné zážitky. 

Milena Jedličková
(ODS)

 Měla jsem tu čest navštívit DK Poklad 
před slavnostním otevřením dne 25. srpna 
na komentované prohlídce. Zdařilá a důstoj-

ná rekonstrukce porubského kulturního stán-
ku. Večer se zde v amfi teátru konal koncert první 

dámy českého soulu, ostravské rodačky, skvělé zpěvačky, pia-
nistky a skladatelky Marie Rottrové. Byl to pro mne nezapome-
nutelný zážitek z koncertu této hudební ikony. Jen škoda, že 
zde bylo tolik prázdných míst… Restauraci s příjemným interié-
rem mohu jen doporučit. A optimistické přání na konec: Přála 
bych si, aby kultura a program v příštím roce 2022 nebyl pozna-
menán covidem.
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Porubanům záleží na Myslivně, chtějí ji zachovat jako rekreační oblast
 Po přímém hlasování Po-

rubské desatero o desítce prio-
rit, na které by se měla Poruba 
ve svém rozvoji zaměřit nebo 
kterým by se měla v následují-
cím období věnovat, bylo mož-
né do 15. prosince hlasovat ješ-
tě on-line. Této možnosti vy-
užilo 503  lidí. Každý hlasující 
mohl udělit dva hlasy.

Na rozdíl od prvního hlaso-
vání (informovali jsme v PRIO 
12/2021) se nyní do čela do-
stal požadavek zachovat loka-
litu Myslivna jako klidovou re-
kreační oblast (mimochodem 
stejně jako v  roce 2018, kdy 
se konalo předchozí Porubské 
desatero). (jan)

Pořadí Priorita Počet hlasů
1. Zachovat lokalitu Myslivna jako klidovou rekreační oblast 249

2. Makovice – vhodnější prostory pro kvalitní programy a podpora ze stra-
ny MOb Poruba 149

3. Moderní a transparentní péče a obnova parků a zeleně 112
4. Podpora vzniku lesní školky 111
5. Tramvajová trať na VIII. obvod 61
6. Humanizace dopravní sítě – veřejný prostor 42

7. Pomoc hendikepovaným dětem a mladým – pracovní uplatnění, sociál-
ní začlenění 39

8. Zámek Poruba – podpora MOb Poruba při realizaci kulturních a společen-
ských akcí 34

9. Zřídit a podporovat odlehčovací službu 23
10. Podpora podnikání v oblasti gastroslužeb – ve stylu klubů Etáž, Dock 15
11. Podpora preventivních programů pro funkční vztahy a rodinu 12
12. Praktické informace o možnostech péče o seniory 11
13. Informace o kulturních akcích na jednom místě 8

Lípa pod kostelem dostane nový život – po přesunu 
do Zámeckého parku bude broukovištěm
Jeden z nejstarších 
stromů v Porubě, přibližně 
180 let stará lípa ve svahu 
u kostela, přes veškerou 
péči před několika lety 
uschl. Přesto ho teď čeká 
nový život. Kmen bude 
přesunut do Zámeckého 
parku, kde poslouží jako 
domov pro hmyz.

 Někdy kolem roku 1836, 
tedy v  době, kdy v  Litoměři-
cích umírá Karel Hynek Mácha, 
vysadili Porubané lipovou alej, 
která lemovala cestu do Klim-
kovic. Postupem doby stromy 
z  nejrůznějších důvodů mize-
ly, přesto několik z nich přeži-
lo do dnešních dnů. Konkrét-
ně u kostela svatého Mikuláše 
stály jako památníky na před-
minulé století čtyři lípy. Od pro-
since jsou už jen tři.

„Jsou to nejstarší stromy 
v Porubě a my jsme dělali ma-
ximum, abychom je zachovali 
i pro další generace. Dokonce 
jsme využili revoluční metodu 
makroinjektáže, kdy odborníci 
dodávali živiny přímo do stro-
mů. Lípy prošly zdravotním 
ořezem a zbavili jsme je jmelí. 
Podle odhadů jsme třem z nich 
prodloužili život minimálně 
o  padesát let. Bohužel čtvr-
tý strom přes veškerou péči 
uschl. I  tak ještě bezmála dal-

ší dva roky plnil funkci takzva-
ného biotopu v městském pro-
středí. Rádi bychom ho tam ne-
chali i nadále, kdyby jeho stav 
nezačal ohrožovat kolemjdou-
cí. Bohužel už se mohl kdykoli 
vyvrátit a někomu ublížit,“ uve-
dl místostarosta Poruby Miro-
slav Otisk.

Strom pod kostelem se pro-
to zkácel. Ale ani tím jeho ži-

vot nekončí. „Tyto stromy jsou 
dědictví po lidech, kteří tady 
žili před námi. Proto chce-
me vdechnout lípě ještě je-
den život. Kmen stromu pře-
vezeme do Zámeckého parku, 
kde bude i nadále plnit funkci 
biotopu jako broukoviště. Tedy 
bude domovem pro hmyz, což 
je jedno z  mnohých opatření, 
jak zvyšovat biodiverzitu (bio-

logickou rozmanitost) v příro-
dě,“ řekl místostarosta.

Starobylý strom nahradí dvě 
nově vysazené lípy s  obvodem 
kmene přibližně dvacet centi-
metrů. Zasazeny budou na místě 
stávajícího stromu. „Doufám, že 
i ony vydrží staletí a budou v bu-
doucnu ozdobou Poruby a  na-
ším odkazem budoucím genera-
cím,“ dodal Miroslav Otisk. (mot)
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ROZHOVOR10

 Potkaly jsme se v době, kdy 
přijela za rodinou na Vánoce. 
Hned na Štědrý den už ale mu-
sela zpátky, protože 26.  pro-
since se ve Švédsku zas hraje. 
K Peslarům tudíž Ježíšek mu-
sel přijít už o den dříve.

Jste v MoDo jediná cizinka?
Jsme tam tři Češky, kromě mě 
ještě obránkyně a druhá bran-
kářka. Ale ve švédské ženské 
hokejové lize hrají taky Kana-
ďanky, Američany, Finky, Nor-
ky, Holanďanky… Kdokoliv je na 
vysoké úrovni a dokáže se pro-
sadit, může si tam zahrát.

Řekla byste, že švédská žen-
ská soutěž je nejlepší v Evro-
pě?

Myslím si, že je. Hraje ji deset 
týmů, osm se sejde v play-off . 

Jaká je ruská liga?
Silovější, tvrdší, hráčky jsou 
profesionálky…

Vy profesionální hráčky nejste?
Menší příjem od klubu máme 

a  pomáhá nám částečně s  ná-
klady, ale některé hráčky studu-
jí a mají stipendia, já mám práci 
na částečný úvazek, která mi ne-
brání stíhat všechny sportovní 
povinnosti. Tu fi rmu bych přirov-
nala k  českému Rohlíku. Chys-
tám k doručení nákupy, které si 
lidé objednají na internetu.

Proč jste v Krasnojarsku poby-
la jen rok?
V  podstatě ze dne na den se 
změnily podmínky pro gól-
manky – na tomto postu už 
nesměly být cizinky. Musela 
jsem si rychle sehnat angažmá. 
Agenty jako amatérky nemá-
me, neměly bychom je z čeho 

Ženský reprezentační tým, který vybojoval postup na olympijské hry. Klára Peslarová vlevo s modrými "betony".

Kláru od hokeje neodradili, ani když ji postavili do branky
Hokej hrál její starší bratr Jakub. A když přestal hrát jejich 
tatínek, stal se trenérem mládeže. Bratr i táta chodili 
na stadion a Klára tam chtěla být s nimi. Krasobrusle se 
zoubky striktně odmítla, chtěla stejné brusle jako bratr. 
Copak se tohle děvče mohlo vydat jinou cestou? Možná 
ano, ale tak moc chtěla hrát po vzoru bratra hokej, že ji 
neodradilo ani to, že ji postavili do branky. Naopak, hokej 
ji začal bavit ještě víc. Prý nepotřebuje dávat góly – baví 

ji zachraňovat situaci, když to ostatní hráči na ledě před 
ní „nedali“. Její bratr už hokej nehraje, stal se asistentem 
trenéra v HC Energie Karlovy Vary. Kromě toho se 
sourozenci potkali v ženské hokejové reprezentaci – 
Jakub dělá asistenta trenérovi Tomáši Pacinovi. Klára 
hrála do 17 let, do staršího dorostu, s kluky v Porubě. Pak 
se vydala do ruského Krasnojarsku a odtud po roce na 
sever, do švédského týmu MoDo hockey v Örnsköldsviku.



zaplatit. Měla jsem štěstí, že 
v týmu jedné spoluhráčky měli 
volné místo a ozvali se, že mě 
vezmou.

Jak si aktuálně vede vaše 
MoDo?
Momentálně jsme na pátém 
místě, jsme na tom dobře. Uvi-
díme, jak nám to půjde po vá-
noční pauze a v play-off .

Prý jste dostala nabídku i z USA.
Tam je ale angažmá spojeno 
se studiem na univerzitě, do-
stáváte sportovní stipendium. 
Podepisuje se to na čtyři roky, 
ale já dávám všechen čas ho-
keji a bála bych se, že školu ne-
zvládnu. To brácha byl šprt, ne-
musel se učit a uměl vždycky 
všechno – a tak to má i v hoke-
ji, o tom též ví všechno.

Taky mě odradilo, že v týmu 
jsou tři gólmanky, na zápas se 
oblékají všechny, ale hraje jen 
jedna. Bála jsem se, že bych to 
nedávala psychicky.

S bratrem jste se před časem 
sešli u ženské hokejové repre-

zentace. Nebojíte se, že by vás 
mohli nařknout z protekce?
Byla jsem v týmu dřív než on, 
takže to nikdo jako protekci 
brát nemůže.

Promiňte, že se na to ptám, 
když je vám teprve 25, ale 
přemýšlíte, že se vydáte po-
dobnou cestou jako bratr, až 
skončíte s hraním?
Hokej mi natolik přirostl k srd-
ci, že bych určitě u něho chtěla 
zůstat a svoje zkušenosti pře-
dávat.

V rozhovorech s vámi se čas-
to zmiňuje, že jste hrála s Da-
videm Pastrňákem (hokejový 
útočník, reprezentant, několi-

kanásobný nositel ocenění pro 
nejlepšího hokejistu Zlatá ho-
kejka).
Jsme stejný ročník, 1996. Je-
den rok jsme spolu byli ve 
výběru hráčů našeho roční-
ku a  hráli jsme turnaj. Ráda 
na něho vzpomínám. Ačkoliv 
nad všemi vynikal a věděl, že 
je dobrý, byl úžasný, skromný, 
pořád usměvavý…

Kdy vám začne příprava na 
olympiádu?
Teď se plně soustředím na 

ligu ve Švédsku, ale ke kon-
ci ledna už se s českými spo-
luhráčkami začneme sehrá-
vat a připravovat se. Jsme ne-
skutečně šťastné, že se nám 
podařilo ten postup vybojo-
vat. Je dobře, že teď bude na 
ženský hokej vidět. Není moc 
populární, a  myslím si, že by 
měl být, že je hezčí, technič-
tější. Můžeme zaujmout. Dou-
fám, že když se nám bude da-
řit, budou nám lidé fandit stej-
ně jako mužskému týmu. Taky 
doufáme, že když uspějeme, 
budou rodiče holčičkám do-
volovat hrát hokej. A že v Po-
rubě a  ve Vítkovicích bude 
hrát víc dívek.

Ženský hokej má svá pra-
vidla, nesmí se hrát moc „na 
tělo“, rodiče se o  dcery ne-
musejí bát. Stejně jsem to 
měla na začátku já – byla jsem 
malá, ale ti kluci, se kterými 
jsem hrála, byli taky malí a ne-
měli takovou sílu, jejich střely 
nebyly tak tvrdé. To přišlo až 
časem, ale časem jsem i já zís-
kala odolnost a obratnost, ho-
kejově jsem se posouvala zá-
roveň s nimi.

V  listopadu jste postup na 
olympijské hry vybojovaly 
s  Maďarkami. Což je pro nás 
neznalé trochu legrační sou-
peř…

V  ženském hokeji je to jinak. 
V základní olympijské skupině 
pro nás bude nejtěžším sou-
peřem Japonsko, kromě toho 
máme hrát s  týmy Švédska, 
Dánska a Číny. Není to tak úpl-
ně špatné… Do vyřazovací čás-
ti postupují tři nejlepší. (jan)
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Klára Peslarová (*1996)
 Do dorostu hrála v  Poru-

bě, potom v SK Karviná – ženy, 
pak jednu sezonu profesionální 
ženskou hokejovou ligu v klu-
bu Birjusa Krasnojarsk.

 Brankářka české ženské 
hokejové reprezentace – tým 
postoupil na olympijské hry 
v Pekingu.

 Trojnásobná česká hokejist-
ka roku

 Ve Švédsku už je šest let, 
4.  rokem hraje švédskou žen-
skou ligu v klubu MoDo hockey 
v  Örnsköldsviku (ve středním 
Švédsku).

 Na MS v hokeji žen do 18 let 
v roce 2014 pomohla týmu vy-
bojovat bronzové medaile.

 V roce 2018 jako první žena 
v  historii vychytala nulu (ne-
dostala žádný gól) v  mužské 
soutěži.

 Olympijský turnaj pro čes-
kou ženskou hokejovou re-
prezentaci v  Pekingu začne 
3.  února zápasem s hráčkami 
Číny.

Sourozenci Klára a Jakub Peslarovi

Klára Peslarová „v plné zbroji“ v reprezentačním dresu
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OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ
   Obchodní škola*
   Praktická škola jednoletá*
   Praktická škola dvouletá*

Dny otevřených dveří:  
6. 1., 13. 1., 20. 1. 2022 (15:00–17:00)
Online veletrh středních škol MSK:  

25. 1. 2022 (10:00–18:00)
veletrh-skol.msk.cz       www.skolspec.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA 
PROF. ZDEŇKA MATĚJČKA
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 2022/23

   Sociální činnost
   Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
   Informační technologie* 

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogika pro asistenty ve školství  
- dálková forma vzdělávání

   Cukrář
   Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel)
   Pekař
   Pečovatelské služby*
   Potravinářská výroba (Cukrářské práce)*
   Provozní služby*
   Prodavačské práce*

Stravovací a ubytovací služby*
Zahradnické práce  
(Pěstování a aranžování květin)* 
Zahradnické práce* 
Zpracovatel přírodních pletiv  
(Košíkářské práce)*

... škola s dobrým jménem

Obory označené *  
jsou určeny pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.

INZERCE
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Českobratrská 3321/46, Ostrava 
Tel: +420 558 889 560  |  Mail: Ostrava.sanaplasmaCZ@takeda.com 

www.sanaplasma.cz

STAŇTE SE 
PRAVIDELNÝM 

DÁRCEM PLASMY
ZÍSKEJTE AŽ 18.200 KČ ROČNĚ

a některé z báječných  
odměn v hodnotě  

1.300.000 Kč
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FN Ostrava otevřela Onkologickou kavárnu
Fakultní nemocnice 
Ostrava (FNO) má poprvé 
ve své historii vlastní tým 
dobrovolníků. Právě oni 
zajišťují od 20. prosince 
2021 každodenní provoz 
kavárny, která vznikla 
v prostorách čekárny 
chemoterapeutického 
stacionáře kliniky 
onkologické. 

 Čekárnou kliniky denně 
projde až 150 pacientů, čas-
to s  doprovodem. Od kon-
ce prosince se mohou všichni 
občerstvit kávou nebo čajem. 
„Prozatím máme přihlášených 
18  dobrovolníků. Potřebova-
li bychom ale tým, ve kterém 
jsou seniorky, ženy na rodičov-
ské dovolené i  nezaměstna-
ní, rozšířit,“ uvedla koordiná-
torka dobrovolnické činnosti 
ve FN Ostrava Simona Honso-
vá a připomněla, že tuto prá-
ci může dělat člověk, který je 
trestně bezúhonný, očkovaný 
nebo po prodělaném covidu. 

„Další podrobnosti zájemcům 
o  dobrovolnictví nebo o  fi -
nanční podporu ráda doplním. 
Mohou mě kontaktovat e-mai-
lem na adrese simona.honso-
va@fno.cz nebo na telefonním 
čísle 704 682 531.“ 

Otevření kavárny přivítal 
i přednosta kliniky onkologic-
ké FNO Jakub Cvek. „Každý 
pozitivní vjem, který můžeme 
pacientům během jejich po-
bytu na naší klinice nabídnout, 
samozřejmě vítám. K  úspěš-
nému uzdravení určitě svým 
způsobem napomáhá i  pro-
středí, ve kterém se nemocný 
léčí,“ uvedl docent Cvek u pří-
ležitosti slavnostního otevře-
ní nového prostoru. Jeho ply-
nulý provoz pomáhají zajistit 
také studenti Střední školy ho-
telnictví, gastronomie a služeb 
Šilheřovice. 

Jednou z  dobrovolnic je 
Eva Ščiglová. Před odcho-
dem do důchodu pracova-
la jako vedoucí skladu. V  ka-
várně chce pracovat i  proto, 

že pacienta s  onkologickou 
diagnózou měla ve svém nej-
bližším okolí. „Byla to sna-
cha, která letos v létě umřela. 
Chtěla bych sem chodit pravi-
delně jednou týdně a pomoci 
tady ke zpříjemnění atmosfé-
ry,“ svěřila se milá a  vstřícná 
dobrovolnice.

Projekt zpracovala a  ne-
mocnici darovala Ing. arch. 

Lucie Šidlová. Darem  je i ná-
bytek, který vyrobila fi rma In-
terDekor. Onkologická kavár-
na je v provozu díky podpoře 
sponzorů, kterými jsou ALZA, 
Cukrovar Opava, Mlékárna 
Kunín, Laura Coff ee, MAKRO, 
IKEA, XENIUM Europe. A po-
stupně se začínají hlásit i dal-
ší společensky odpovědné fi r-
my. (pep)

VŠB-TU Ostrava chystá rovněž v roce 2022 řadu akcí
 VŠB – Technická univerzita 

Ostrava i do nového roku při-
pravuje řadu akcí. Vzhledem 
k pandemii je chystá jak kon-
taktně, tak i  on-line. Těšit se 
můžete například na Dny ote-
vřených dveří, největší veletrh 
pracovních příležitostí karié-
ra+ nebo letní akce, jako jsou 
Festival v  ulicích či Colours 
of Ostrava. Aby vám neunik-

ly žádné akce na největší uni-
verzitě v kraji, přinášíme jejich 
přehled. 

20.–22. ledna 2022: 
Dny otevřených 
dveří VŠB-TUO
Dny otevřených dveří na 
VŠB-TUO budou! Fyzicky se 
možná s ohledem na probíha-
jící pandemickou situaci ne-

uvidíme, rádi vás ale uvidí-
me alespoň on-line. Virtuální 
dny otevřených dveří se bu-
dou konat od 20. do 22.  led-
na. A pokud to situace dovo-
lí, brány jednoho z největších 
kampusů ve střední Evropě se 
otevřou v pátek 21. a v sobotu 
22. ledna.

8. března 2022: 
kariéra+ 
Veletrh pracovních příleži-
tostí organizuje VŠB-TUO ve 
svém kampusu. Konat se bude 
8. března 2022 od 9 do 15 ho-
din. Firmy nabízejí studentům 
zaměstnání, trainee programy, 
brigády i  spolupráci u  diplo-
mových prací.

24. a 25. června 2022: 
Festival v ulicích
Na VŠB-TUO se můžete těšit 
i během Festivalu v ulicích, kte-
rého se každoročně účastníme. 
Ukážeme vám, jak technika po-
máhá v běžném životě a jakou 
roli hraje ve stavitelství, ener-
getice, nanotechnologiích, ma-

teriálovém nebo environmen-
tálním inženýrství.

13.–16. 7. 2022: 
Colours of Ostrava
Stejně jako vy, tak i my se ne-
můžeme dočkat největší udá-
losti léta, multikulturního fes-
tivalu Colours of Ostrava. 
Jeho součástí je také diskuz-
ní fórum Meltingpot, na němž 
vystoupí i naši vědci, kteří 
promluví o  aktuálních téma-
tech.

30. září 2022: Noc vědců
VŠB-TUO je jedním z  národ-
ních koordinátorů oblíbené 
akce Noc vědců. Další ročník 
se bude konat poslední zářijo-
vý pátek, tedy 30. září. Už teď 
se proto můžete všemi smys-
ly těšit na řadu přednášek, ex-
kurzí nebo experimentů.

To ale není všechno. 
S  VŠB-TUO se můžete setkat 
na řadě dalších zavedených 
akcí: studentském Majálesu, 
Dnech NATO, Chemii na hradě, 
Dnech Země atd. (bau)
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Přijmete výzvu? Postavíte si knižní mrakodrap?
V minulém vydání 
zpravodaje jsme se věnovali 
fenoménu čtenářské 
gramotnosti. Součástí textu 
byly i příklady, co vše lze ve 
škole i v rodině podniknout, 
aby si děti rády četly. 
Jedním z těchto příkladů 
byl také počin vedení 
Základní školy J. Šoupala, 
které některým ročníkům 
druhého stupně zavedlo 
předmět rozvoj čtenářství.

 Nejprve můžeme s mís-
tostarostou Martinem Tomáš-
kem nahlédnout do polštářové 
učebny – třídy s polštáři a nej-
různějšími pohodlnými objek-
ty, na kterých se můžete pova-
lovat a pohodlně si číst. Hned 
vedle je školní knihovna nabi-
tá knihami různých žánrů pro 
všechny věkové skupiny žáků. 
Procházíme kolem nástěn-
ky, která seznamuje s  místní 
čtenářskou skupinou na fa-
cebooku BOOKŠOU. Skupina 
byla vytvořena pro žáky, jejich 
rodiče, přátele a  pro všechny, 

kteří mají rádi knihy nebo ke 
knihám chtějí najít cestu. 

Míříme do 7. A, která má od 
10  hodin předmět rozvoj čte-
nářství. Než učitelka Táňa Hla-
vatá školákům představí knihu, 
kterou dnes začnou číst, prove-
de malou anketu – podle čeho 
si čtenáři vybírají knížky. Mezi 
žáky vítězí téma knihy a vzhled 
její obálky, proto následně spo-
lečně posuzují obálky dvou vy-
dání knihy spisovatelky Raquel 
J. Palacio (Ne)obyčejný kluk, 
bestselleru, který budou číst.

Děti si zapíšou základní úda-
je o knize do svých čtenářských 
portfolií a  zaposlouchají se do 
prvních kapitol knihy o toleran-
ci, přátelství, hledání porozumě-
ní. V  pauzách žáci předkládají 
své postřehy, předvídají, odpo-
vídají na otázky. Kniha je oči-
vidně zaujme a  nikoho nedě-
sí ani samostatné domácí čtení 
přes Vánoce. Po svátcích je čeká 
zhlédnutí fi lmové adaptace kni-
hy a srovnání knihy a fi lmu.

Sedmáci mají ve třídě i  tzv. 
knižní mrakodrap (na snímku) – 

na pás papíru vysoký od pod-
lahy po strop lepí pruhy barev-
ného papíru (se jménem autora 
a  názvem) znázorňující hřbety 
knih, které přečetli. Každý čtenář 
má papír jiné barvy. Na první po-
hled tak je zřejmé, kdo „zhltnul“ 
nejvíce knížek. Je to i čtenářská 
výzva 7. A ostatním žákům školy.

„Čtenářská výchova se od 
mých dětských let zásadně pro-
měnila. Učitel se namísto drezé-
ra hlasitého čtení stal zasvěce-
ným a  zaníceným průvodcem 
vyprávěnými příběhy. Jeho cí-
lem je v dětech probudit a roz-
víjet zájem o literaturu. Proto jim 
předkládá text jako místo s  ta-
jemstvím, místo, kde se skrýva-
jí významy, které lze díky růz-
ným přístupům objevovat a dále 
s nimi pracovat. Líbí se mi, jak se 
volbou společných příběhů vy-
tváří prostor pro vzájemné sdíle-
ní čtenářských postřehů, i to, že 
moderní škola respektuje, co děti 
samy preferují, jakým tempem 
čtou i to, co je při čtení napadá,“ 
zamyslel se Martin Tomášek nad 
zhlédnutou hodinou. (jan)Knižní mrakodrap

Montessori třída bude i v mateřince
 V Mateřské škole Ukrajinská 

v září příštího roku otevřou tří-
du s  Montessori prvky výuky. 
Dosud tuto alternativní před-
školní péči zajišťovalo pouze 
Rodinné centrum Kaštánek, 
kde se sdružují rodiče, kteří 
této výuce věří.

„Vycházíme vstříc jednak 
požadavkům rodičů, kteří ne-
jsou úplně spokojeni s  klasic-
kým přístupem ke vzdělává-
ní, a jednak nárokům dětí, kte-
ré potřebují trochu jiný přístup, 
aby mohly rozvíjet svůj poten-
ciál. Jsem rád, že v Porubě má 
alternativa podporu, že tady 
má své místo a že si každá ro-
dina vybere tu školu, která je 
pro ni nejlepší,“ uvedl místosta-
rosta Martin Tomášek.

Ředitelka mateřské školy 
Adéla Mikesková je novým pro-
jektem nadšená. Podle ní paní 
učitelky, které v  této třídě učí, 
momentálně navštěvují dlouho-
dobý kurz Montessori pedago-
giky a  mají i  krátkodobé dob-
rovolné kurzy, které absolvují 

tak, aby byly na začátek školní-
ho roku a na otevření této třídy 
maximálně připraveny. Její slo-
va potvrdila učitelka Adéla Zie-
gelbauerová. „My učitelky se tě-
šíme na možnost, kterou nám 
metoda Marie Montessori nabí-
zí zejména v  individuálním pří-
stupu k dětem. Ty získávají mo-
tivaci skrze sebe sama a nemusí 
tam být pedagog jako dozorce, 
ale pouze jako průvodce. Veli-
ce se těšíme na možnost praco-
vat s opravdovými pomůckami 
typu růžová věž, dřevěné hnědé 
schody, tyče a poskytnout dě-
tem první základ pro jejich další 
rozvíjení na základní škole.”

Právě Montessori třída bude 
přípravnou třídou pro pokračo-
vání Montessori výuky na zá-
kladní škole Ukrajinská, která 
tam úspěšně funguje od letoš-
ního školního roku.

O informační schůzce ohled-
ně Montessori třídy v MŠ Ukra-
jinská budeme zájemce infor-
movat prostřednictvím sociál-
ních sítí obvodu. (red)

ZPÍVEJME ORATORIA! | Ve Slezském divadle Opava mělo 5. prosin-
ce premiéru oratorium Josepha Haydna Stvoření světa – oratorium 
na téma biblické pověsti o stvoření světa a prvních lidí Adama a Evy. 
Mezi účinkujícími byl Dětský pěvecký sbor Muzika ze Základní školy 
Josefa Valčíka pod vedením Lenky Roupové a Pavly Dědičové. Děti 
předvedly vynikající výkon, který byl oceněn dlouhotrvajícím potles-
kem. Sboristé tak doplnili výborné výkony mladých sólistů – vítězů 
pěvecké soutěže duchovní hudby Consorso Internationale Musica 
Sacra 2020 v Římě. 
Pod taktovkou italského dirigenta Fabrizia Da Rose a v režijním zpra-
cování Ilji Racka tak bylo předvedeno toto fenomenální dílo, které i díky 
scénografi i Dany Hávové zaujme všechny generace posluchačů a divá-
ků. Další reprízy budou např. 4. a 15. ledna 2022. (jan) Foto: archiv školy
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Tříkrálová sbírka
 Letošní Tříkrálová sbír-

ka se koná od 1. do 16. led-
na 2022. Pokud to bude mož-
né, jsou koledníci připraveni 
přijít s  tříkrálovým požehná-
ním a  přáním do domácnos-
tí. Záměry Charity Ostra-
va a  Charity svatého Alexan-
dra na pomoc lidem v  nouzi 
bude možné podpořit i  pří-
spěvkem na sbírkový účet čís-
lo 66008822/0800 u  Čes-
ké spořitelny s  variabilním 
symbolem 777988013. Bliž-
ší informace na www.ost-
rava.charita.cz.

Nová odlehčovací 
služba

 Od 1. ledna 2022 fungu-
je Terénní odlehčovací služba 
Ondrášek, kterou zřizuje Mo-
bilní hospic Ondrášek. Služba 
chce pomáhat lidem s vážným 
onemocněním v  závěru živo-
ta, lidem se zdravotním posti-
žením, seniorům se sníženou 
soběstačností a  lidem peču-
jícím o  tyto osoby. Pomohou 
například se zvládáním péče 
o  sebe (podávání jídla, oblé-
kání, přesun na lůžko), s osob-
ní hygienou (koupání, mytí vla-
sů...), při jednání s  úřady, do-
provodí k  lékaři, na zájmové 
aktivity nebo na procházku, 
pomohou při socioterapeutic-
ké či aktivizační činnosti (např. 
trénování paměti, předčítá-
ní...). Poskytnou také základní 
sociální poradenství.

Další důležité informace na-
jdete na bit.ly/Odlehčovací-
službaOndrášek a  získáte na 
tel. 602 233 037 nebo e-mailu 
odlehcovaci@mhondrasek.cz.

Bezplatná poradna
 Poradna Charity Ostrava 

poskytuje odborné sociálně-
-právní poradenství zaměřené 
na rodinné právo, sociální za-
bezpečení, bydlení, zaměst-
nání, majetkoprávní vztahy, 
dluhovou problematiku, spo-
třebitelské právo aj. Zájem-
ci o  poradenství nemusí uvá-
dět žádné osobní údaje, služ-
by jsou bezplatné a dostupné 
lidem starším 18  let. Konzul-
taci je možné domluvit na 
tel. 599 526 906, 731 625 767 
nebo na e-mailu poradna@os-
trava.charita.cz. (red)

Srdce pro Porubu bilo pro Adélku
Všichni, kdo 17. prosince 
přišli na Alšovo náměstí, 
si mohli vyzkoušet, jaké 
to je být Ježíškem. Pod 
naším tradičně překrásným 
vánočním stromkem 
jsme totiž díky štědrosti 
Porubanů mohli společně 
předat rodině Štechových 
šek na 74 tisíce korun – 
příspěvek z charitativní 
sbírky Srdce pro Porubu 
na speciální rehabilitační 
pobyt jejich dcerky Adélky 
v Sanatoriích Klimkovice.

 Adélka se narodila předčas-
ně v  květnu roku 2015. Ač se 
v prvních dnech zdálo, že je vše 
v pořádku, po osmi dnech na-
stalo krvácení do mozku. Roz-
běhl se kolotoč vyšetření a ope-
račních zákroků. Adélka svůj boj 
o život vyhrála, ale bez těžkých 
následků se to neobešlo: dia-
gnóza dětská mozková obrna.

Adélka je velmi usměvavá 
a společenská holčička. „Potře-
buje však naši celodenní péči, 
protože sama není schopna 
udržet v rukách ani hračku, aby 
si s ní pohrála,“ řekla maminka 
Petra Štechová. Dvakrát roč-
ně se Štechovi s dcerkou vydá-
vají do lázní – do Klimkovic na 
speciální pobyt Reha-klim. Re-
habilitace Adélce pomáhá od 
křečí, pomáhá, aby lépe ovlá-
dala a poznávala svoje tělo, dr-
žela hlavičku nebo dokázala 
udržet v rukou hračku. Tuto te-
rapii jejich zdravotní pojišťov-
na proplácí jen částečně. Proto 
se s manželem rozhodli obrátit 
o fi nanční pomoc ze sbírky Srd-

ce pro Porubu – zda by moh-
la podpořit tuto Adélčinu roč-
ní terapii v ceně 74 tisíce korun.

A  protože Porubané mají 
velké srdce a ochotně pomáhají 
lidem, kteří to potřebují, poda-
řilo se na sklonku roku vybrat 
dostatek fi nancí, aby si Šte-
chovi mohli rehabilitační pobyt 
na příští rok objednat. Značně 
tomu pomohla soutěž ve vaření 
gulášů na sousedské slavnosti 
Zažít Porubu jinak, prostřednic-
tvím které přibylo 21 tisíc korun. 
Díky příspěvkům dárců, které 
přišly v  závěru listopadu, bylo 
možné rodině předat symbolic-
ký šek už před Vánocemi.

Ale sbírka pokračuje. Auk-
ce velkoformátových fotogra-
fi í Poruby, jejichž autorem je To-
máš Břeský, vynesla krásných 
16 400 korun. Do přenosné sbír-
kové kasičky přibývaly příspěvky 

taky na akci Punč se starostkou 
na Alšově náměstí. Padesátiko-
runou na charitu rovněž přispěje 
každý, kdo si koupí v Informač-
ním centru Poruba na Hlavní tří-
dě hrneček Srdce pro Porubu. 

Nyní je na čase připomenout, 
kdo bude dalším příjemcem vý-
nosu sbírky. Rada městského 
obvodu Poruba rozhodla, že to 
bude rodina Evičky Hudečkové. 

Evička se narodila s diagnó-
zou Downův syndrom. Trápí ji 
oslabené svalstvo. Aby se její 
stav zlepšoval, musí rehabilito-
vat. Napřesrok desetiletá Evič-
ka navštěvuje ambulantně Ar-
cada neuromedical center, cvi-
čení ve speciálním ortotickém 
oblečku (nehradí ho zdravot-
ní pojišťovna) má jednou týdně. 
Podle Eviččiny ergoterapeut-
ky by potřebovala cvičit častěji, 
ale rodina si to nemůže fi nanč-
ně dovolit. O příspěvek požáda-
li, protože by jí velmi pomohlo, 
kdyby z prostředků sbírky mohli 
dcerce uhradit celoroční cvičení 
v hodnotě 43 200 korun. 

Všem velkorysým dárcům 
srdečně děkujeme! (jan)

Toto LEDdiodové srdce pro Porubu, které stojí na Hlavní třídě, je tak 
veliké, že se v něm může vyfotit celá rodina (v tomto případě Šte-
chových), ale dobré srdce Porubanů je ve skutečnosti ještě mnohem 
větší! Foto: Jiří Birke

O fotografi e Tomáše Břeského byl velký zájem – nejvyšší částku vy-
nesla dražba tohoto snímku. Foto: Martin Otipka

Komu už Porubané 
pomohli

 David Cvíček – vozík za 
kolo Benecykl

 Petr Haas – částečný pří-
spěvek na elektrický vozík

 Tomášek Boháč – příspě-
vek na hipoterapii

 Josífek Uvíra – příspěvek 
na elektrokolo
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Skauti z Přístavu Eskadra donesli na radnici betlémské světlo. Porubané 
si pro ně mohli přijít až do 23. prosince na Alšovo náměstí nebo k Duze.

Přestože trhy povoleny nebyly, na Alšově náměstí toho bylo v před-
vánočním čase k vidění a potěšení hodně. Klaun Hopsalín s  ledním 
medvídkem, Klauni z Balónkova, Olaf z pohádky Ledové království, 
živá hudební vystoupení nebo zvířátka z betlémské stáje.

Letošní vánoční novinkou byli 
kromě 3D světelných objektů (tu-
nel a lavička u Francouzské ulice, 
srdce a sáňky na Alšově náměstí 
a sáňky u Duhy) ještě sněhuláci-
-dřevuláci, kteří stáli na různých 
místech Poruby.

Do přenosné sbírkové kasičky přibývaly příspěvky taky na akci Punč 
se starostkou na Alšově náměstí. Padesátikorunou na charitu rovněž 
přispěje každý, kdo si koupí v Informačním centru Poruba na Hlavní 
třídě hrneček s logem Srdce pro Porubu.

V předvánočním období jsme si připomínali smutné druhé výročí tra-
gické střelby v poliklinice Fakultní nemocnice Ostrava. U památníku 
před poliklinikou si ho připomněly nejen osobnosti politického života 
či vedení nemocnice, ale i kolegové a známí obětí nebo všichni ti, kte-
rých se událost jakkoliv dotkla. Snímky: Jiří Birke a Martin Otipka

Pošťák Štěpán i letos u vánočního stromku pomáhal dětem s psaním 
dopisů Ježíškovi. Těm, které je měly už připravené, na ně dával spe-
ciální razítko.



Náměstí se jmenuje po skladateli, ulice po operní pěvkyni
Toto náměstí na prvním 
porubském obvodě neslo 
od roku 1955 jméno 
jiného českého klasika – 
spisovatele Aloise Jiráska. 
V roce 1963, poté, co se 
Poruba stala v roce 1957 
součástí Ostravy a ta už 
Jiráskovo náměstí měla, bylo 
přejmenováno na náměstí 
Vítězslava Nováka. Druhé 
místo, jež tentokrát zmíníme, 
bude ulice na šestém 
obvodě, v Novém Pustkovci 
– Marty Krásové. Ta byla po 
významné operní pěvkyni 
pojmenována v roce 1978.

 Vítězslav Novák se naro-
dil 5. prosince 1870 v Kamenici 
nad Lipou. Byl to český hudeb-
ní skladatel, hudební pedagog, 
klavírista a  horolezec. Pochá-
zel z hudebně založené rodiny. 
Již na gymnáziu v Jindřichově 
Hradci začal veřejně vystupo-
vat jako klavírista. Po maturitě 
se rodina přestěhovala do Pra-
hy. Zapsal se na Právnickou fa-
kultu Univerzity Karlovy, ale po 
dvou semestrech přešel na fi lo-
zofi ckou fakultu. Současně stu-
doval kompozici a hru na klavír 
na Pražské konzervatoři, kde 
učil i  Antonín Dvořák. Stal se 
spolu s Josefem Sukem jedním 
z jeho nejoblíbenějších žáků. 
Věnoval se i operní tvorbě, kte-
rá byla inspirována díly čes-

kých spisovatelů. První byla ko-
mická opera Zvíkovský rarášek 
(1914) podle Ladislava Strou-
pežnického, následoval Kar-
lštejn (1915) podle veselohry 
Jaroslava Vrchlického, Lucer-
na (1923) na Jiráskovu stejno-
jmennou hru a  Dědův odkaz 

na libreto podle básně Adolfa 
Heyduka.
V  letech 1909–1941 Vítězslav 
Novák působil jako profesor 
skladby na Pražské konzerva-
toři. Po vzniku Českosloven-
ska se stal jejím rektorem. Od 
německé okupace žil ve vý-
chodočeské Skutči. Jako jeden 
z prvních obdržel titul národní 
umělec.
Do posledních dnů se účast-
nil uměleckého a  společen-
ského života. Zemřel ve Skut-
či v roce 1949. V Praze se konal 
státní pohřeb, popel byl ulo-
žen v podstavci jeho bronzové 
sochy, která stojí na pražském 
Petříně.

 Marta Krásová se narodi-
la 16. března 1901 v  Protivíně 
a  zemřela 20. února 1970 ve 
Vráži u  Berouna. Byla to vý-

znamná česká operní pěvky-
ně (mezzosoprán/alt) a přední 
sólistka Opery Národního diva-
dla v Praze.

Studovala v Praze a ve Vídni; 
nejprve hru na housle u Otakara 
Ševčíka a poté zpěv u Olgy Bo-
rové-Valouškové, u sopranistky 

Růženy Maturové a  u  známé-
ho italského barytonisty Apol-
la Granforteho. Od roku 1922 
působila na scéně Slovenského 
národního divadla v  Bratislavě 
a v roce 1928 byla angažována 
jako sólistka opery pražského 
Národního divadla, kde působi-
la až do roku 1966.

Věnovala se tradičnímu re-
pertoáru (Bedřich Smetana, 
Antonín Dvořák, Georges Bi-
zet, Giuseppe Verdi, Richard 
Strauss, Petr Iljič Čajkovskij), 
ale prosazovala také moder-
ní skladatele, například Rudol-
fa Karla. Na československých 
i  zahraničních operních scé-
nách proslula zejména v Janáč-

kových operách (mj. rolí Kos-
telničky v Její pastorkyni a jako 
Kabanicha v Kátě Kabanové).

Hostovala často v zahraničí 
– již v roce 1938 podnikla tur-
né po USA a  Kanadě. Několi-
krát se s  úspěchem předsta-
vila také jako fi lmová herečka 
v menších rolích (např. ve fi lmu 
P. Hobla Velká neznámá).

Její pěvecký projev cha-
rakterizovaly vždy mimořád-
né hlasové dispozice, vynika-
jící technika a  kultivovaný in-
telekt. Stala se vyhledávanou 
interpretkou písňové, kantáto-

vé a oratorní tvorby a jako jed-
na z prvních českých zpěvaček 
se věnovala interpretaci obtíž-
ných partů barokní hudby. Se 
souborem Ars rediviva uved-
la v  československé premiéře 
řadu vokálních děl Johanna Se-
bastiana Bacha. Podílela se na 
řadě rozhlasových, gramofo-
nových a televizních nahrávek. 
Byla ženou hudebního sklada-
tele Karla Boleslava Jiráka.

Ke konci svého života pobý-
vala se svou matkou na chalu-
pě ve Vráži u Berouna. Zabila 
se pádem ze schodů 20. úno-
ra 1970. (jan)

Zdroj: cz.wikipedia.com
Mapomol.cz

HISTORIE 17

Náměstí Vítězslava Nováka Snímky: Jiří Birke

Ulice Marty Krásové



Házenkářky šířily slávu Poruby od Turecka po Švédsko
Věděli jste, že Tělocvičná 
jednota Sokol Poruba je 
druhou nejstarší sokolskou 
jednotou ve Slezsku po 
Sokolu Opava? (Vznikla 
už v roce 1894. Sokolovna 
byla postavena před 
120 lety.) A že slávu 
Poruby házenkářky DHC 
Sokol Poruba v posledních 
letech šířily díky zápasům 
v Evropském poháru 
od Ruska přes Gruzii, 
Turecko, Srbsko, Polsko 
až po Švédsko?

 Porubský Sokol má v  sou-
časnosti na pět stovek čle-
nů. Jeho vlajkovým sportem je 
právě ženská házená. Poruban-
ky hrají nejvyšší domácí soutěž, 
MOL ligu (hrají ji společně há-

zenkářky české, slovenské a le-
tos hostuje v  soutěži i  jedno 
družstvo z Polska). Loni v čes-
ké části soutěže DHC Sokol Po-
ruba skončil třetí. Letos „přezi-
moval“ na desátém místě MOL 
ligové tabulky. Od podzimu 
u týmu působí nový trenér, ně-
kdejší hráč Stanislav Pupík.

Oddíl házené má nejvíce 
členů. Ve všech kategoriích 
hraje nejvyšší soutěže a v jeho 
družstvech působí řada repre-
zentantek ČR, které se napří-
klad účastnily i  prosincového 
mistrovství světa házenkářek. 
„Vždy se tu hrála druhá liga, ale 
pak jeden rodič, Libor Adámek, 
založil DHC Sokol Poruba, na-
koupil pár hráček, tím klub ,vy-
rostl‘ a  hrál pravidelně o  me-

dailové pozice nejvyšší sou-
těže,“ popsal starosta Sokola 
Přemysl Blaha. Mimochodem, 

také on se stal v Sokole funk-
cionářem díky házené: kdysi za 
Sokol hrávaly jeho dcery a on 
byl vedoucím družstva (jak se 
smíchem vysvětluje, to je člo-
věk, který zařídí všechno ko-
lem, aby trenér mohl jen tré-
novat). Starostou Sokola je od 
června 2021.

V porubském Sokole se mů-
žete věnovat i spoustě dalších 
sportů – třeba fl orbalu, ve kte-
rém jsou úspěšné a  populár-
ní zejména dětské oddíly – pří-
pravka a  žáci. Jak přiznává 
starosta Blaha, s  fl orbalem tu 
však mají malý problém: „Hři-
ště v sokolovně nemá regulér-
ní rozměry, proto hráči odchá-
zejí do větších klubů. Ovšem 
můžeme se pochlubit, že je-

den z odchovanců porubského 
fl orbalu, Jiří Besta, nedávno re-
prezentoval ČR a Sokol na mis-
trovství světa.“

Líhní talentů je porubský 
Sokol také pro hokejbal. Ten 
tu hrají týmy od přípravky po 
muže a z tohoto sportu máme 
i  mistryni světa – v  roce 2017 
zlatou medaili přivezla Lucie 
Kubinová (v  mladších katego-
riích totiž hokejbal hrají s chlap-
ci i dívky). „V současnosti hra-
jeme soutěže na nevyhovujícím 
hřišti s výjimkou, která bude le-
tošní sezonou končit,“ informo-
val Přemysl Blaha.

Je tu však taky sport, který 
je doménou žen: volejbal. Pod 
Sokolem působí týmy od ka-
detek po ženy.

Poměrně populární je po-
dle starosty Blahy rovněž bad-
minton, přestože není soutěž-

ní a talenty obvykle přestupu-
jí do soutěžních týmů TJ Sokol 
Plesná nebo do TJ Sokol Klim-
kovice. 

Asi nejstarší skvadrou, která 
v Sokole sportuje, jsou tenisté 
– z valné většiny muži senior-
ského věku z okolí, kteří se udr-
žují ve formě, a proto si chodí 
na zdejší kurty zahrát. Členem 
porubského Sokola (ač není 
Poruban) je tak i  jeden celo-
světově známý člověk: legen-
dární hokejový trenér Vladimír 
Vůjtek.

Pakliže by se vám zachtělo 
folkloru, i  v  tom může porub-
ský Sokol posloužit: má totiž 
folklorní taneční skupinu Fo-
gaš. V  ní tančí také děti, ale 
vystupují většinou jen dospělí. 
Pro děti jsou zas jiné tanečky: 
bailando je určeno speciálně 
malým dětem a v poměrně út-
lém věku mohou začínat také 
mažoretky v týmu Daisy.

V  neposlední řadě by-
chom neměli opomenout tzv. 
všestrannost, klasické cviče-
ní pro všechny od tří do neko-
nečna let.

Sokol Poruba nabízí mož-
nost pronajmout si sál (nejčas-
těji na badminton nebo futsal) 
nebo salonek, sokolovna má 
také restauraci (tu však provo-
zuje nájemce). A zapomenout 
bychom rozhodně neměli na 
saunu! Tato je unikátní tím, že 
má venkovní bazén s  venkov-
ní odpočívárnou. V provozu je 
od čtvrtka do neděle od 16 do 
22 hodin. (jan)

PŘEDSTAVUJEME18

Týmové foto DHC Sokol Poruba Foto: archiv TJ Sokol Poruba

Starosta TJ Sokol Poruba Přemysl Blaha (uprostřed) byl průvodcem 
návštěvníků podzimních oslav 120 let sokolovny.  Snímky: Jiří Birke

Dalším oblíbeným sportem sokolů je volejbal.
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JAK SI PŘEDSTAVUJI JEŽÍŠKA | Jasně, dárky nosí Ježíšek. Ale jak ta-
kový Ježíšek vlastně vypadá? Přemýšleli jste nad tím někdy? Hlavičky 
si s tím lámaly děti z porubských mateřských škol. Z nejvyvedenějších 
obrázků vznikla pro potěchu malých i velkých výstava Jak si předsta-
vuji Ježíška. Prohlédnout jste si ji mohli od 13. do 26. prosince na stře-
dovém pásu Hlavní třídy u Floridy. Foto: Jiří Birke

TUŠENÍ STROMŮ | Do 6. ledna 2022 jsou v Galerii na schodech porub-
ské radnice k vidění fotografi e Jana F. Trtílka. Soubor snímků pojmenoval 
Tušení stromů. Cyklus vznikal průběžně asi od roku 2015. Je sestaven 
z urbanistických i krajinných detailů a polocelků, jejichž jednotícím prv-
kem je zachycení stínu stromů. Většina fotografi í je pořízena v katastru 
Ostravy, ale též na výletech po Moravskoslezském kraji. Téma autora ne-
opustilo ani na rýžových polích v indonéském Bali. Snímek: Jan F. Trtílek

Pohádky v porubských 
centrech

 Porubská centra volného 
času (CVČ) i to komunitní (KC) 
nabízejí řadu akcí. Patří k  nim 
třeba divadelní představení pro 
děti. V lednu přijede do center 
Divadélko Smíšek. Ve středu 
19.  ledna zahraje v  KC Všichni 
spolu na ulici K. Pokorného Ves-
mírnou pohádku a o týden poz-
ději, 26.  ledna, v CVČ na Viet-
namské ulici Eskymáckou po-
hádku. Začátkem následujícího 
měsíce, 2. února, zavítá do CVČ 
na ulici O. Jeremiáše Divadélko 
Ententýky s příběhem O vločce, 
která se bála. Od myšky Klárky 
a veverky Terky se děti dozvě-
dí o  koloběhu vody. Všechna 
představení začínají v 16 hodin, 
vstupné v CVČ Vietnamská činí 
30 korun, v dalších dvou cent-
rech je vstup zdarma.

Úspěšní plavci
 Třicet sedm zlatých, 13 stří-

brných a  17  bronzových me-
dailí vybojovali členové Klubu 
plaveckých sportů Ostrava na 
Zimním mistrovství ČR junio-
rů a dospělých, které se konalo 
16. až 19. prosince v Plzni. Je to 
o 17 medailí více, než na před-
cházejícím šampionátu. „Navíc 
naši plavci vytvořili jediný nový 
rekord mistrovství. Podařilo se 
to juniorům ve štafetě na čty-
řikrát 50 metrů volný způsob,“ 
uvedl vedoucí trenér klubu Li-
bor Kohut s  tím, že ve štafe-
tách ostravští plavci domino-
vali. Ve dvanácti disciplínách 
získali jedenáct titulů. (red)

Výstavní rok 2022 
v Galerii Dukla

 Únor–duben
 Marie Aksinina a Anna Khe-
mela

 Duben–červen
Jiří Kuděla a Pavel Hošek

 Červenec–září
 Poruba!!! (participativní pro-
jekt mezi občany a galerií – 
společná práce s fotografi c-
kým archivem obyvatel)

 Říjen–prosinec
 Vizuální, verbální, veřejné 
v Ostravě

Doprovodný program 
byl fi nancován z rozpočtu 

statutárního města Ostravy.

V knihovně je možné číst i ušima
 Knihovna na ulici Vietnam-

ská 1541 nabízí těm, kteří mají 
rádi knihy, ale zhoršil se jim zrak, 
možnost, jak neztratit spojení 
„s  knižním světem“. „Od roku 
2017 spolupracujeme se Zvuko-
vou knihovnou Knihovny města 
Ostravy. Tato zvuková knihov-
na, která je jednou ze sedmi po-
boček v rámci České republiky, 
nabízí téměř 7500 titulů, včetně 
novinek. Registrace do zvuko-
vé knihovny je bezplatná, sta-
čí jen vyplnit formulář a doložit 
potvrzení očního lékaře nebo 
potvrzení z  Tyfl oservisu, popř. 

ofocený průkaz ZTP/P. Zvu-
ková knihovna umožňuje i do-
náškovou službu pro ostrav-
ské imobilní čtenáře a  zásilko-
vou službu pro mimoostravské 
uživatele,“ informovala vedoucí 
pobočky Eva Chudejová. 

Na začátku spolupráce 
knihovny na Vietnamské a zvu-
kové knihovny v centru Ostra-
vy byla snaha vyjít vstříc čte-
nářům s  problémy se zrakem. 
Čtení pro ně bylo hodně dů-
ležité a  jeho ztrátu těžce nes-
li. Přestože knihovna na Viet-
namské nabízí řadu audioknih, 

jejich výběr je omezený, a čte-
náři se tak nedostanou k  no-
vinkám. „Hledali jsme možnost, 
jak čtenářům vyjít vstříc a  za-
jistit přísun literatury. Kolegyně 
ze zvukové knihovny vytvořila 
klíč pro výběr zvukových knih, 
který obsahuje seznam témat 
a  charakteristiku autorů. Čte-
nář si z  nabídky vybere a  my 
zašleme objednávku do Zvuko-
vé knihovny. Knihy jsou poslány 
na pobočku a čtenář si je může 
vyzvednout v  knihovně blízké 
jeho místu bydliště,“ upřesnila 
Eva Chudejová. (red)

Radí, jak se chovat 
v komunitním centru

 Jan Havlásek, Eva Hudeč-
ková, Marie Hudečková, Kris-
týna Indráčková a  Sofi e Lipo-
vá jsou žáci Základní školy Ale-
še Hrdličky. Velmi šikovní žáci. 
Natočili pro obvod video, jak 
se v Komunitním centru Všich-
ni spolu chovat tak, abyste si to 
tam vy i ostatní maximálně uži-
li. Místostarosta Martin Tomá-
šek autory ocenil originálními 
porubskými cyklodresy. (red)

Reprezentační ples 
Poruby
Kdy?  4. února 2022 od 

20 hodin
Kde?   Ve společenském sále 

Domu kultury Poklad
Po welcome drinku a přivítání 
starostkou Lucií Baránkovou 
Vilamovou bude následo-
vat předtančení, k tanci bude 
hrát Septet Plus Orchest-
ra, k  jehož zpěvačkám se ve 
21 hodin připojí vítěz první 
řady pěvecké soutěže Česko 
Slovenská SuperStar Martin 
Chodúr. Po hodinovém blo-
ku s jeho písněmi přijde další 
předtančení a poté vystoupe-
ní oblíbené muzikálové zpě-
vačky Moniky Absolonové.

Kromě toho čeká návštěv-
níky plesu raut a před půlnoč-
ní tombolou cybershow. Po 
půlnoci je na programu dis-
kotéka. Večerem bude prová-
zet moderátor Radek Erben.

Akce se bude konat v sou-
ladu s  platnými protiepide-
mickými opatřeními.
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Pom cka:

Bydlet Zemina

Budi

Polní míry
Souhlas

Ona

Otrhat Trávník
Dávka jídla

Podp ra

Naftovod

Angl. hrab
í ní korýš

Gáza

Bít prutem

Ozdoba

Vyhrnovat 
rukávy

Ohrazený 
les

Lesní 
porosty

Druh 
papouška

Zna ka 
hektaru

K ídlo 
(zoolog.)

Náš bavi  
(Petr)

Ru ní 
barvení 

látek

Edisonovo 
jméno

Bývalá zkr. 
ásti SSR

Chaplino- 
va ena

Výkon 
fotbal. 

obránce
acte, ASR, 

AVI

Vada 
o ky

Potupa 
(zastar.)

ást 
Londýna

N mecky 
„ale“

Hliníková 
fólie

Býv. italská 
mince

Hora 
V Polabí

1. DÍL 
TAJENKY

2. DÍL 
TAJENKY

Lesklý 
nát r

Mazl. hlína 
(sloven.)

Slovensky 
„ovanout“

Dít  bez 
rodi

Menší 
kastrol

Pletenec 
vlas

Starší typ 
škodovky

Chem. zn. 
skandia

Inc. býv. 
fotbal. Pu e

Ru ní 
ná adí

Slovensky 
„ztráta“

eský 
spisovatel

ím. ísly 
51

Anglické 
hrabství

Hrad Jana 
Rohá e Velice 

nápadnVietn. tisk. 
agentura

Turecký 
etník

ecké 
písmeno

Starší SPZ 
Klatov

Pevný 
podpalova

Hl. m sto 
Norska

Domácky 
Eva

Chem. zn. 
lawrencia

P istávací 
radar 

(angl. zkr.)

3. DÍL 
TAJENKY

Francouz- 
sky „akt“

Konzer- 
vovat 

kou em

Mohutný 
asijský 
strom

Tenká 
prkna

Tajenka: sochař a výtvarník Vratislav Varmuža.

Autor křížovky: Emil Ledvina 

Křížovka: Symboly našeho městského obvodu jsou heraldický znak a prapor. Při návrhu heraldického znaku byl částečně využit sym-
bol hlavice biskupské berly sv. Mikuláše, bylo akceptováno umístění na území bývalého rakouského Slezska ve formě polovice slezské 
orlice a také vztah Poruby k hornictví v podobě zkřížených hornických kladívek. Autorem znaku Poruby, používaného od r. 1993, je 
vysokoškolský profesor, ... (tajenka křížovky).

Aktuální program naleznete 
na www.dkpoklad.cz.

 Kino

Promítá každý týden od úterý do neděle, 
cena vstupenky je 130 korun. Pro diváky, kte-
ří dávají přednost náročnějším fi lmům, jsou 
připraveny každé úterý fi lmové projekce.

4. 1. – 19.30
Muž zbavený tíže – dokument věnova-
ný dílu i životu malíře, grafi ka a ilustrátora 
Kamila Lhotáka

11. 1. – 19.30
Sněžit už nikdy nebude – polsko-němec-
ké mysteriózní drama se satirickými prvky 

18. 1. – 19.30
Síla – časosběrný dokument, jehož ústřed-
ní postavou je fi lmový publicista Kamil Fila

25. 1. – 19.30
Salvador Dalí: Raná léta – španěl-
ský dokument o světoznámém malí-
ři – o jeho dětství, dospívání, studiích až 
po navázání kontaktu se surrealistickým 
hnutím 

 InspiroHub

13. 1. – 18.00
Bohumil Pečinka a Petros Michopulos: 
Kecy a politika NAŽIVO – současná po-
litika pohledem šéfkomentátora Refl exu 
a politického marketéra 
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 350 Kč na 
místě

22. 1. – 19.00
Ridina Ahmedová: Sádlo – představe-
ní, ve kterém autorka hledá odpovědi na 
otázku, jak si prošlapávat cestu k vlastní-

mu tělu, když nenaplňuje očekávání dru-
hých, a diskuze 
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 320 Kč na 
místě

23. 1. – 10.00–18.00
Ridina Ahmedová: Seznam se – Tvůj hlas 
– hlasová dílna, v níž se zájemci seznámí 
se svým hlasem, vyzkouší si různé hlasové 
hry a cvičení, zjistí, že hlas není jen zpěv či 
mluvená řeč aj. 
Vstupné: 1090 Kč v předprodeji, 1390 Kč 
na místě

27. 1. – 18.00
Mára Holeček: Expedice Baruntse – Ne-
beská past – horolezcovo vyprávění 
o dobrodružství v místech, kde se přírod-
ní podmínky téměř neslučují s lidským ži-
votem 
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 270 Kč na 
místě
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Nabízíme široký sortiment knih, 

dárkové zboží, hry, fotoalba, 

školních potřeby a papírnictví, 

nebo dárkové poukázky.

Knihy si můžete rezervovat 
předem a my Vám je připravíme.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po–Pá 08:00 – 18:00

Sobota 09:00 – 12:00

Neděle Zavřeno

17. listopadu 599 | Ostrava-Poruba

knihkupectvi.poruba@kosmas.cz
596 780 119

Knihkupectví 

v Ostravě Porubě 15 %
SLEVA
platí do 31. 1. 2022

Z21151_Letak_Poruba_92x63.indd   1 20.12.2021   13:15

Tři gymnaziální obory:

Bližší informace:       778 486 446
jurankova@helloskola.cz
www.gymnaziumhello.cz

• Jazyková třída
• MMIT – Třída moderních médií a IT
• Všeobecná třída

INZERCE
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Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných 

na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní 
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, 

jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Ušetřete až  polovinu 
z doplatku na recept.

zdrzdrzdrzdrzdrzdrzdrzdrdzzdzdzd oj:oj:oj:oj:oj:joj:oj:oj:oj:jjjoj::ojo : seseseseseseseseseseesesseeeznaznznaznznnanznaznaznannaznnnnan mmmmmmmmm.ccmmmmmmmm z

Kaufland

Kaufland
Polská 6191/21, Ostrava

pondělí–neděle 8.00–20.00 

Otevřeli jsme  
pro Vás v Ostravě
novou lékárnu Dr.Max
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PROGRAM AKCÍ22
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Akce se budou konat v souladu s platnými protipandemickými opatřeními.

1.–16. 1.
 Tříkrálová sbírka (více na str. 15)

3.–31. 1.
  Zimní hrátky – tvoření pro děti, 

KMO, Podroužkova 1663

5. 1. 
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541 

17.30 HC RT Torax Poruba x SC Kolín 
– hokejová Chance liga, RT Torax 
Aréna, Čkalovova 6144

6. 1. 
19.00 Novoroční koncert – vystoupí 

Ondřej Gregor Brzobohatý a Eva 
Burešová, kostel sv. Cyrila a Me-
toděje, Pustkovec

8. 1.
 Tříkrálová sbírka v Třebovicích 

s požehnáním domů
16.00 HC RT Torax Poruba x DRA-

CI PARS Šumperk – hokejová 
Chance liga, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144

18.00  DHC Sokol Poruba x Handball 
PSG Zlín – utkání v ženské 
házené, sportovní hala, Hrušov-
ská 2953 

10. 1. 
16.00 Eskymáci za polárním kruhem 

– tvůrčí dílna, CVČ, Vietnam-
ská 1541

11. 1. 
17.00 Bylinkový dýchánek: Ať klouby 

nebolí – přednáška, CVČ, Vietnam-
ská 1541 (nutná rezervace na tel. č. 
599 480 555 nebo 736 520 543)

12. 1.  
10.00 Knihárna – setkání nad knihami, 

KMO, Podroužkova 1663
15.00 Senior klub, DK Poklad, M. Ko-

peckého 675
16.00  Kreativní tvoření: Veselý sněhu-

lák, KC Všichni spolu, K. Pokor-
ného 447/52a

16.00 Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jere-
miáše 1985

13. 1.
16.00 Kytarový večer, KC Makovice, 

U Oblouku 501/5
18.00 InspiroHub: Bohumil Pečinka 

a Petros Michopulos – Kecy 
a politika NAŽIVO, DK Poklad, 
M. Kopeckého 675

15. 1.
15.00 Výroba ptačích krmítek, KC Ma-

kovice, U Oblouku 501/5
15.00 Maškarní karneval, DDM, M. Ma-

jerové 1722 (informace na tel. 
č. 725 037 078)

16.00 HC RT Torax Poruba x HC Dukla 
Jihlava – hokejová Chance liga, 
RT Torax Aréna, Čkalovova 6144

16. 1.
16.00 Divadelní představení s tvořením, 

KC Makovice, U Oblouku 501/5
17.00 DHC Sokol Poruba x DHC Slavia 

Praha – utkání v ženské házené, 
sportovní hala, Hrušovská 2953 

17. 1. 
16.00 Karnevalová škraboška – tvůrčí 

dílna, CVČ, O. Jeremiáše 1985
17.00 Zuzana Kuperová: Bachovy esen-

ce v životě mámy a táty – beseda, 
KC Makovice, U Oblouku 501/5

19. 1. 
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663

10.00 Klub Generace – setkání nad 
knihami, KMO, Vietnamská 1541 

16.00 Divadélko Smíšek: Vesmírná 
pohádka, KC Všichni spolu, 
K. Pokorného 447/52a

22. 1.
16.00 HC RT Torax Poruba x HC ZUBR 

Přerov – hokejová Chance liga, 
RT Torax Aréna, Čkalovova 6144

19.00 InspiroHub: Ridina Ahmedová 
– Sádlo, DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675

23. 1.
10.00 Ridina Ahmedová – Seznam se: 

tvůj hlas – workshop, DK Poklad, 
M. Kopeckého 675

24. 1.
16.00 Usměvavý klaun – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541
17.00 Sdílecí setkání maminek, KC Ma-

kovice, U Oblouku 501/5
17.30 HC RT Torax Poruba x HC Baník 

Sokolov – hokejová Chance liga, 
RT Torax Aréna, Čkalovova 6144

26. 1. 
16.00 Divadélko Smíšek: Eskymác-

ká pohádka, CVČ, Vietnam-
ská 1541

16.00  Kreativní tvoření: Roztomilí tuč-
ňáci, KC Všichni spolu, K. Pokor-
ného 447/52a

17.00  Beseda s duší: Jak může být 
lehkost bytí nesnesitelná, 
KC Makovice, U Oblouku 501/5

27. 1.
18.00 InspiroHub: Mára Holeček – 

Expedice Baruntse: Nebeská 
past, DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675

29. 1.
16.00 HC RT Torax Poruba x HC Sta-

dion Litoměřice – hokejová 
Chance liga, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144

30. 1.
 Seznámení v přírodě – výlet, 

pořádá KC Makovice, U Oblou-
ku 501/5

17.00 DHC Sokol Poruba x DHC Plzeň 
– utkání v ženské házené, spor-
tovní hala, Hrušovská 2953

 Bohoslužby

www.fporuba.cz/cs/bohosluzby/

 Dům kultury Poklad

program na https://dkpoklad.cz/

 Výstavy

do 6. 1.
Jan F. Trtílek: Tušení stromů – fotografi e, 
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba,
Klimkovická 55

do 31. 1.
Arte – výstava prací arteterapeutické sku-
piny Mlýnek, KMO, Vietnamská 1541 
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Zelená Porubě – představení návrhů pro-
jektu participativního rozpočtu Galerie 
Malá Dukla, Hlavní třída

10. 1. – 18. 2.
Střední škola služeb a podnikání: foto-
grafi e, Galerie na schodech, ÚMOb Poru-
ba, Klimkovická 55

 Knihovna města Ostravy

programový zpravodaj na www.kmo.cz

 Planetárium Ostrava

program na https://planetariumostrava.cz/

 Soutěže

3.–31. 1. 
Zimní sporty – zábavný kviz, KMO, Viet-
namská 1541
Sněhánky – soutěž pro děti, KMO, 
Podroužkova 1663

 Plánované akce

2. 2.
16.00 Divadélko Ententýky: před-

stavení O vločce, která se bála 
s veverkou Terkou a myškou 
Klárkou, CVČ, O. Jeremiáše 1985

17.30 HC RT Torax Poruba x SK Ho-
rácká Slavia Třebíč – hokejová 
Chance liga, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144

4. 2.
20.00 Reprezentační ples městského 

obvodu Poruba, DK Poklad, 
M. Kopeckého 675 (více na str. 19)

10. 2.
17.00 Cvičení s prvky pilates, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985 (nutná rezerva-
ce do 27. 1. na tel. č. 720 735 354)

12. 2.
 DHC Sokol Poruba x HK Slovan 

Duslo Šaľa – utkání v ženské háze-
né, sportovní hala, Hrušovská 2953 
(více na www.hazenaporuba.cz)

16. 2.
17.30 HC RT Torax Poruba x LHK 

Jestřábi Prostějov – hokejová 
Chance liga, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144

19. 2.
  DHC Sokol Poruba x KPR Ruch 

Chorzów – utkání v ženské 
házené, sportovní hala, Hrušov-
ská 2953 (více na www.hazena-
poruba.cz)

23. 2.
17.30 HC RT Torax Poruba 

x AZ Heimstaden Havířov – 
hokejová Chance liga, RT Torax 
Aréna, Čkalovova 6144

28. 2.
17.30 HC RT Torax Poruba x HC 

Benátky nad Jizerou – hokejová 
Chance liga, RT Torax Aréna, 
Čkalovova 6144

CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DK – dům kultury, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy

Změna programu vyhrazena.
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Kontakty na jednotlivé organizace
•  Centra volného času, 

www.facebook.com/cvc1541
 Vietnamská 1541, tel. 599 480 555
 O. Jeremiáše 1985, tel. 599 480 556

•  DHC Sokol Poruba, 
www.hazenaporuba.cz
Sportovní hala, Hrušovská 2953

•  Dům dětí a mládeže, 
www.ddmporuba.cz

 M. Majerové 1722, tel. 596 953 661
 Polská 1624, tel. 596 964 614

•  Dům kultury Poklad, 
https://dkpoklad.cz

 M. Kopeckého 675, tel. 555 131 111

•  HC RT Torax Poruba, www.hcporuba.cz
RT Torax Aréna, Čkalovova 6144/20

•  Knihovna města Ostravy, 
www.kmo.cz

 Opavská 6111, tel. 599 522 400
  Podroužkova 1663, tel. 599 522 434
 Vietnamská 1541, tel. 599 522 457

•  Komunitní centrum Makovice, 
https://makoviceporuba.cz
U Oblouku 501/5 
www.facebook.com/makoviceporuba

•  Komunitní centrum Všichni spolu, 
www.facebook.com/KCvsichnispolu

  K. Pokorného 447/52A, 
tel. 599 480 580

•  Mateřské centrum Krteček, 
www.mc-krtecek.cz

  Základní škola, I. Sekaniny 1804, 
tel. 596 634 418

• Planetárium Ostrava, 
 https://planetariumostrava.cz
  K Planetáriu 502, 

tel. 596 994 950

•  Rodinné centrum Kaštánek, 
rckastanek.webnode.cz
Základní škola, Ukrajinská 1533, 
tel. 774 047 222, 774 047 600

•  Středisko volného času Korunka, 
www.svc-korunka.cz

  Středisko přírodovědců, 
Čkalovova 1881, tel. 599 527 321

  Středisko turistiky, 
B. Martinů 1117, tel. 599 527 322

•  Zámek Poruba, 
www.zamekporuba.cz
nábřeží SPB 60, tel. 739 572 773
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