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toprůměr 305 x výška 76 cm
včetně kartušové filtrace
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Poskytuje dostatek prostoru pro skvělé koupání na vaší zahradě. Snadná údržba. PVC fólie odolná proti 
povětrnostním vlivům. Bazén lze sestavit snadno a rychle i bez nářadí. Včetně filtračního čerpadla.
Rozměry: průměr 305 cm, výška 76 cm. Kapacita bazénu: 3.638 l (plnění 80 %). OBI č. 1110865
Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Žebřík není součástí bazénové soupravy, lze dokoupit zvlášť.

Z oceli. Víko a kotel ošetřeny práškovým lakem, teploměr ve víku, litinový rošt, 
pochromovaný rošt pro udržení teploty, děrovaný plech na dřevěné uhlí s nastavitelnou 
výškou pomocí kličky, zásobník na popel s úchytkou z ušlechtilé oceli, výklopná boční 
odkládací plocha s háčkem na příbory, odkládací mřížka a otvírák lahví. Pojízdný. 
Š 103 x v 104 x h 64 cm. OBI č. 1174382 aj.
Nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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Na hřišti jsou tři kilometry lajn
Deset otázek na téma Sportovní areál Poruba (SAP) pro …

… Andreu Hoff mannovou, náměstkyni primátora města Ostravy

Příprava rekonstrukce byla 
dlouhá. Co bylo příčinou?
O rekonstrukci se začalo uva-
žovat již před devíti lety. Areál 
nebyl v  dobrém stavu, spor-
toviště neodpovídalo součas-
ným požadavkům a zázemí už 
neplnilo svou funkci. Bylo tře-
ba posunout největší porubské 
sportovní zázemí do 21. stole-
tí. Projekt rekonstrukce byl do-
končen na začátku roku 2019, 
průtahy s  realizací způsobi-
lo řešení majetkových vzta-
hů a  také komplikace s veřej-
nou zakázkou. Vše se podařilo 
a minulý rok jsme začali s  re-
konstrukcí. 

První etapa už je hotová. Co 
všechno zahrnovala?
Nejprve jsme začali s  rekon-
strukcí tenisových šaten a  zá-
zemí pro kluby. To už je hotové, 
a tak areál mohou používat 
sportovní kluby, i  když 
je jeho část uzavře-
na pro probíhající re-
konstrukci. V  budo-
vě sídlí také správa 
areálu. Tento měsíc 
dokončujeme nové hři-
ště s  umělým povrchem 
III. generace, které bude sloužit 
k  tréninkům a  utkáním fotba-
lu. Kromě kopané bude hřiště 
se vším zázemím a lajnováním 
sloužit také americkému fotba-
lu. Místo bývalého škvárového 
hřiště získávají sportovní kluby 
nové plnohodnotné zázemí hři-
ště, tribuny, osvětlení i oploce-
ní, včetně vybavení potřebnou 
technikou. 

Proč nemohli američtí fotba-
listé ještě zahájit sezonu na 
novém hřišti? Zvenčí se zdá, 
že je sportoviště už hotové.
Bohužel i  tuto rekonstruk-
ci neminuly komplikace spo-
jené s  onemocněním covid, 
kdy fi rma musela přerušit prá-
ce a poté se kvůli technologic-
kému postupu musely dodržet 
klimatické podmínky pro správ-
né kvalitní dokončení umělého 
povrchu. Zima byla letos neo-
čekávaně delší, proto se pro-
táhla i rekonstrukce sama. 

V čem je tato plocha unikátní?
Jedná se zřejmě o  jediné hři-
ště v  České republice s  umě-
lým povrchem III. generace vy-
užitelné jak pro kopanou, tak 
i americký fotbal. Jedinečné je 

také provedení kompletní-
ho lajnování (čar a čís-

lic) pro americký fot-
bal, které je řešeno 
vlepováním, niko-
li nátěrem nebo ná-

střikem. Celkem je to 
přes tři kilometry lajn.

Podařilo se do projektu za-
pracovat všechno, co jste si 
přáli (investor nebo spor-
tovci), nebo jste museli něco 
oželet, např. z fi nančních dů-
vodů?
V I. etapě se uvažovalo o hřišti 
větších rozměrů, to by však ob-
nášelo vybudování opěrné stě-
ny a celý projekt by to výrazně 
prodražilo. Atletický ovál má 
více drah, bude ho tedy možné 
využít i pro mezinárodní závo-
dy. Přibude dětské, multifunk-
ční a workoutové hřiště. 

Zahájení druhé etapy prací 
bylo kolemjdoucím více než 
zřejmé – byly rozkopány roz-
padající se betonové ochozy. 
Jaké sportoviště bude na této 
velké ploše a bude mít tribu-
ny, nebo opět ochozy?
Hlavní hřiště bude disponovat 
tribunou pro 1000 diváků, což 
zaručuje dostatečnou kapa-
citu pro veřejnost. V  případě 

větších akcí není problém pou-
žít další mobilní tribuny a zvý-
šit tím kapacitu.

Bezesporu se nyní pamatova-
lo na hygienické a  restaurač-
ní zázemí, které měl starý sta-
dion absolutně nedostatečné. 
Přibude např. i  parkovacích 
míst?
Rekonstruovaný areál bude vy-
baven hygienickým zázemím, 
dostatečným zázemím pro klu-
by s  kapacitou pro celý areál 
a pamatovalo se i na občerst-
vení návštěvníků, které bude 
umístěno v  novém vstupním 
objektu. Menší počet parkova-
cích míst pro sportující bude 
k dispozici uvnitř areálu poblíž 
tenisových šaten. Pro parková-
ní návštěvníků je určeno parko-
viště na Skautské ulici.

Kdy má být všechno hotovo?
Nové šatny u tenisového areá-
lu jsou již v  provozu, v  květ-
nu otevíráme hřiště s  umělou 
trávou, dokončení II. etapy se 
předpokládá do konce červen-
ce 2023. 

Bude opravený stadion volně 
přístupný?
Část areálu bude volně pří-
stupná, například dětské nebo 
workoutové hřiště, jednotli-
vá sportoviště, která budou 
využívána sportovními kluby 
a  veřejností, budou oplocena 
a  jejich užívání bude zpoplat-
něno. (jan)

TÉMA 3

ÚVODNÍK

Jan Dekický
místostarosta

Milí Porubané,
kalendář je neúprosný. Ne-

jen že už nás posunul dále 
v  roce do května, ale ještě 
nám nadělil oba státní svát-
ky na neděli a tolik oblíbený 
prodloužený víkend se letos 
nekoná. 

Po dvou letech covido-
vých opatření jsme se všichni 
těšili na jaro a léto plné akti-
vit bez omezujících opatře-
ní. To se nám povedlo a vši-
chni, tedy snad kromě pro-
dejců roušek, doufáme, že to 
tak bude i nadále.

Bohužel zlo nespí a zatím-
co si v Porubě připomínáme 
naše osvobození, pár hodin 
od nás za svou svobodu tvr-
dě bojují za cenu obrovské-
ho lidského utrpení. Zatím-
co my řešíme zvýšené ceny, 
často navíc jen spekulativně, 
pár hodin od nás řeší, zda bu-
dou naživu další den. Ukáza-
li jsme jako vždy obrovskou 
vlnu solidarity a chápu, že po 
dvou měsících přichází úna-
va, je však třeba myslet na to, 
že ten luxus odpočinku si jiní 
dovolit nemohou.

O to více si užívejme krás 
jara, které v Porubě můžeme 
vidět každý den. Kolegům 
ze zeleně se opět povedlo 
proměnit obvod v  obrovský 
okrasný záhon a  kolegyním 
z  kultury patří díky za bez-
počet akcí, které pro příjem-
ný život v Porubě připravu-
jí. Važme si těch věcí a uží-
vejme.

Přeji vám všem krásný má-
jový měsíc.

Hřiště s umělým povrchem má unikátní lajnování.



AKTUALITY4

Číslo měsíce

+ 1500
O  téměř patnáct stovek 

lidí byl letos překonán loň-
ský návštěvnický rekord vý-
stavy staveb vytvořených 
z  kostiček stavebnice Lego 
Svět fantazie z  kostek – na 
čtvrtý ročník přišlo skoro 
devět tisíc návštěvníků.

Senior výlet
 Do Dřevěného městečka 

ve Valašském muzeu v přírodě 
v  Rožnově pod Radhoštěm se 
vydají 25.  května porubští se-
nioři. Výlet pro ně připravil od-
bor kultury a prezentace ÚMOb 
Poruba. Sraze je v  8:15  hodin 
na parkovišti před rektorátem 
VŠB-TUO, předpokládaný ná-
vrat je cca v  15 hodin. Cena je 
100 Kč / osoba. Prodej vstupe-
nek začne 11. května v Informač-
ním centru Poruba na Hlavní tří-
dě 583/105. Otvírací doba je od 
pondělí do pátku od 9 do 17 ho-
din. Počet míst je omezen. (red)

Objednejte se 
elektronicky

 K  vyřizování svých záleži-
tostí na porubském úřadě si už 
můžete elektronicky rezervovat 
termín. Stačí, když si na webu 
poruba.ostrava.cz přes odka-
zy Radnice – Úřad – Rezervační 
systém vyberete z hlavní nabíd-
ky (Trvalé pobyty, Czech Point, 
Ověřování nebo Matrika). Když 
odkazy rozkliknete, zvolíte si 
z  nabídky jednotlivých úkonů. 
Tak se dostanete k výběru ter-
mínu – nejdříve data a pak i ho-
diny. Čtvrtým krokem je zadání 
kontaktních údajů. (red)

Jak zlepšit místo 
v Ostravě

 Máte nápad, jak vylepšit mís-
to ve svém okolí, a chcete vědět, 
jak projekt ve veřejném prostoru 
s pomocí města či obvodu zrea-
lizovat? Pak přijďte na workshop 
Jak zlepšit místo v Ostravě, kte-
rý se uskuteční 19.  května od 
16.30 hodin v hudebním salon-
ku Domu kultury Poklad. Dozví-
te se, jak získat peníze z dotač-
ního programu města Tvoříme 
prostor nebo nápad, jak nápad 
zapojit do participativního roz-
počtu Zelená Porubě. (red)

Kulturní akce v Porubě? 
Ty na Hlavní třídě jsou fajn
Každý rok pro vás 
připravujeme spoustu 
kulturních a společenských 
akcí. Zvlášť populární 
jsou ty, které se konají 
na Hlavní třídě. Aspoň 
to vyplynulo z průzkumu 
veřejného mínění, 
které v loňském roce 
pro Porubu dělala 
agentura MindBridge.

 Výzkumníci se v  oblas-
ti kultury ptali na řadu otá-
zek. Zajímali se, jak často Po-
rubané za kulturou chodí, 
čemu dávají přednost, jak vní-
mají akce pořádané Porubou 
a zda jim vadí občasné uzavír-
ky Hlavní třídy.

Začneme odzadu. Více než 
sedmdesát procent respon-
dentů navštívilo v posledních 
letech nějakou z  akcí, které 
pořádá městský obvod Poru-
ba (viz graf vpravo). Jedno-
značně nejraději mají rozsví-
cení vánočního stromu a vá-
noční jarmark (81 % z  těch, 
kteří se akcí účastní, to je 57 % 
všech Porubanů nad 15  let 
věku), velikonoční jarmark 
(49 % z  těch, kteří se něja-
kých kulturních nebo spole-

čenských akcí v Porubě účast-
ní; to je 34 % ze všech oby-
vatel Poruby ve věku 15+ let) 
a  Cirkulum (35 %, resp. 25 % 
ze všech dotazovaných ve 
věku 15+). Posledně jmenova-
nou akci letos nahradí Festi-
val v ulicích. Oblíbená je Pouť 
babího léta (30 %, resp. 21 % 
ze všech), Den zdraví (28 %, 

resp. 20 % ze všech), nebo 
Zažít Porubu jinak (27 %, resp. 
19 % ze všech obyvatel Poru-
by 15+ let).

Spousta akcí, které ob-
vod pořádá, se koná na Hlav-
ní třídě. Proto jsme chtěli vě-
dět, zda lidem vadí, že je tře-
ba ústřední porubský bulvár 
občas uzavřít (viz graf). Více 
než polovině respondentů 
(54 %) to nevadí, více než tře-
tině (36 %) je to jedno a  jen 
deseti procentům to nějakým 

způsobem vadí. Všechny tyto 
tři skupiny jsou víceméně rov-
noměrně zastoupeny napříč 
všemi obvody a nelze říct, že 
proti uzavření Hlavní třídy byli 
především ti, kteří v okolí by-
dlí. I  tady je absolutní většina 
těch, kterým to nevadí nebo je 
jim to jedno.

A  jak je to s  Porubany 
a  kulturou? Nejvíce z  nich 
chodí do kina (43 %), do di-
vadla (25 %) a  na koncerty 
(16 %). A  spokojenost s  na-
bídkou kulturních akcí v  Po-
rubě? Dvanáct procent od-
povědělo, že se jich to netýká 
a tento počet je prakticky to-
tožný s těmi, kteří žádné kul-
turní akce nenavštěvují. Vel-
mi spokojeno je 26 % a spíše 
spokojeno dalších 43 % oby-
vatel Poruby. Pouze 2,5 % 
dala najevo nějakou formu 
nespokojenosti (spíše nespo-
kojen a nespokojen). (mot)

Více informací 
o průzkumu veřejného 

mínění najdete na webu 
fajnovaporuba.cz v sekci 
Strategické dokumenty.

Kulturní, společenské nebo volnočasové akce v Porubě

Otázka zněla: Navštěvujete nějaké kulturní, společenské nebo volnočasové 
akce přímo na území městského obvodu Poruba? A které?

ne 30 % 
ano 70 % 

0,1 %

2 %

4 %

5 %

5 %

8 %

12 %

Vánoční jarmark a 

Velikonoční jarmark

Cirkulum

Pouť babího léta

Den zdraví

Zažít Porubu jinak

Den Země

Novoroční koncert

výstavy v Galerii Dukla

Sdílko

Letní umělecká scéna

venkovní putovní výstavy

osvětové vycházky

koncerty pro jubilanty

Seniorský bál

jiná akce

žádná

rozsvícení stromu

12 %

13 %

15 %

23 %

27 %

28 %

30 %

35 %

49 %

81 %
%

Zdroj: Průzkum veřejného mínění v rámci projektu Přívětivý úřad Poruba, který provedla společnost 
MineBridge Consulting; infografika: Martina Mahuliaková
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AKTUALITY 5

První pokuty pro majitele Marici už padly
Kdysi to bývalo obchodní 
centrum pro obyvatele 
pátého stavebního obvodu, 
dnes je to ruina a ostuda 
okolí. Poruba se s tím 
ovšem nemíní smířit a bude 
i nadále na majitele tlačit, 
aby s tím začal něco dělat.

 Není to tak dávno, kdy oby-
vatelům pátého stavebního ob-
vodu svitla naděje. Je to přes 
dva roky, kdy se objevil pro-
jekt na přestavbu bývalého ob-
chodního centra Marica v multi-
funkční objekt. Vypadalo to, že 
dlouholetá ruina, kde se schá-
zejí problémové existence, se 
stane minulostí a nahradí ji by-
tový dům. Ovšem roky ubíhají 
a nic se nemění. Marica pustne 
a její občasní obyvatelé se baví 
tím, že v ní pravidelně zakládají 
požáry. Jen v dubnu tam hasiči 
vyjížděli několikrát.

„Situace ohledně Marici mě 
neskutečně štve. Řeším ji opa-
kovaně každý týden s  policis-
ty, hasiči, právníky i  stavebním 
úřadem a není v podstatě den, 
abych nedostala nějakou zprávu 
od lidí, kteří v okolí bydlí a po nás 
chtějí, abychom jednali. Chtě-
li by, aby Marica jednou provždy 
zmizela, a abychom ji zdemolo-
vali. To nám ale bohužel zákony 
neumožňují,“ uvedla starostka 
Lucie Baránková Vilamová.

Maricu vlastní společnost 
Marica Development s. r. o. a její 
stav se opakovaně řeší s  je-
jím jednatelem Lukášem Ma-
liškou. A ten s budovou nic ne-

dělá. Obyvatelé okolních domů 
tak mají výhled na objekt, který 
vypadá jako z válečného fi lmu. 
Ohořelý skelet plný sutin a ne-
pořádku. 

„Postupujeme vůči majiteli 
nejtvrději, jak nám zákon umož-
ňuje. Především žádáme sta-
vební úřad, který je v  aktuál-
ní situaci hlavní institucí, která 
může podle zákona jednat, aby 
bezodkladně konal. V dubnu se 
tam uskutečnila kontrolní pro-
hlídka se statikem, hasiči, poli-
cisty, experty přes stavby a dal-
šími odborníky. Ta by měla být 
podkladem pro další kroky. Sta-
vební úřad už vlastníkovi udě-
lil i  pokutu, a  pokud nedostat-
ky neodstraní, může ji udělovat 
opakovaně. Jsme rozhodnuti, že 
v  tlaku na majitele nepolevíme 
a budeme chtít dosáhnout mini-
málně řádného trvalého zabez-
pečení objektu, v  ideálním pří-
padě odstranění stavby. Využi-
jeme každou možnost, kterou 
nám legislativa dává, abychom 
dosáhli nápravy,“ řekla starostka.

Majitel má už přes rok sta-
vební povolení a mohl by začít 
s  pracemi okamžitě. Podle in-
formací, které má Poruba k dis-
pozici, ale nemá na rekonstruk-
ci peníze. Objekt se v minulos-
ti snažil i  s  projektem prodat, 
ovšem neúspěšně. A tak Marica 
dál chátrá. 

„To, že má problémy, ho ne-
opravňuje k tomu, aby ohrožo-
val desítky lidí v  okolních do-
mech a  nechával stát ruinu, 
která je vyhledávaným místem 
pochybných existencí, upro-
střed sídliště. Celá situace nás 
velmi mrzí, protože v minulos-
ti jsme byli s  majitelem v  úz-
kém kontaktu a pomáhali jsme 
mu s projektem, který měl rui-
nu Marici proměnit v multifunk-
ční objekt. Pomohli jsme mu 
vyřešit dopravní napojení, par-
kovací místa i naplánovat opra-
vy dvoru. Chtěli jsme, aby tato 
„jizva“ pátého obvodu co nej-
rychleji zmizela a  změnila se 
v něco užitečného,“ pozname-
nala starostka. (mot)

Přihlášky na Sdílko 
do poloviny května

 Ještě do 15. května se mo-
hou hlásit zájemci o  vysta-
vování na letošní pop-up ex-
pozici Sdílko. To se uskuteční 
od 16. do 30. srpna na Alšo-
vě náměstí a  představí se na 
něm desítky místních a regio-
nálních obchodníků. Hlásit se 
mohou jak výrobci, prodejci, 
umělci nebo designéři, vítá-
ny jsou také spolky a nezisko-
vé organizace. Cena za proná-
jem modulu pro obchodníky je 
500 korun za den, pro nezis-
kové organizace zdarma. Re-
gistraci najdete na stránkách 
www.sdilkoporuba.cz. (kas)

Využíváme službu 
Mobilní rozhlas

 Bydlíte, pracujete nebo se 
zajímáte o dění v Porubě? Na 
podzim jsme rozšířili možnos-
ti, jak vás o  něm informovat, 
a to pomocí platformy Mobil-
ní rozhlas. Pokud se zaregist-
rujete, můžete dostávat důle-
žité informace z obvodu pro-
střednictvím SMS, e-mailů 
nebo zpráv do aplikace. Re-
gistrovat se lze na adrese po-
ruba.mobilnirozhlas.cz/regis-
trace.

Co vám registrace přine-
se? Upozornění na krizové si-
tuace, informace o dopravních 
uzavírkách, odstávkách vody, 
elektřiny apod., upozornění na 
havárie na sítích, pozvánky na 
kulturní a  sportovní akce, no-
vinky z  obvodu nebo rozho-
dování pomocí anket. Služba 
je zdarma. (red)

Participativní rozpočet Zelená Porubě vyhlašuje nový ročník
 Projekt participativního roz-

počtu Zelená Porubě je tradič-
ní akce a  letos vyhlašuje už 
šestý ročník. Také tentokrát 
lidé mohou navrhnout úpravu 
svého dvora. Na jeho promě-
nu obvod vyčlenil čtyři miliony 
korun.

Šestý ročník projektu po-
rubského participativního roz-
počtu Zelená Porubě je tady. 
Ten polojubilejní pátý přinesl 
jednu významnou změnu. Ne-
navrhovaly se už jednotlivé díl-
čí změny ve veřejném prosto-
ru, ale rovnou proměny celých 

dvorů. Osvědčilo se to a v  le-
tošním roce to bude podobné.

„I letos budou mít lidé mož-
nost navrhnout novou podobu 
svého dvora. Návrh by měl být 
komplexní a  výrazně promě-
nit veřejný prostor k  lepšímu. 
Pro vítěze jsou v rozpočtu při-
praveny čtyři miliony korun,“ 
uvedla starostka Lucie Barán-
ková Vilamová. 

Zatím se lidé mohou sezná-
mit s  novými zásadami, kte-
ré najdou na webu zelenapo-
rube.cz. A promyslet si, jak by 
dvůr měl vypadat. Důležité 

také je obejít sousedy, protože 
každý návrh musí mít podporu 
nejméně třiceti lidí. To všechno 
mohou lidé udělat už teď, sa-
motné návrhy bude možné při-
hlásit v červnu.

„Stejně jako v minulém roč-
níku vybere odborná komise 
maximálně tři projekty, které 
postoupí do dalšího kola. Tam 
je budou moci lidé rozpracovat 
společně s architekty a krajiná-
ři. To by mělo být hotovo do 
konce roku. V únoru roku další-
ho se uskuteční hlasování a sa-
motná proměna by měla být 

hotova ještě v roce 2023,“ řek-
la koordinátorka projektu Kris-
týna Špačková.

Lidé, kteří se chtějí inspirovat, 
mají šanci: začala totiž promě-
na vítězného dvora z minulého 
ročníku. Na ulici Plk. Rajmunda 
Prchaly vyroste Duhové hřiště. 
To ve velmi vyrovnaném fi nále 
porazilo další dva návrhy. 

„Participativní rozpočet 
má v Porubě tradici a osvěd-
čil se. Věřím, že i letos se nám 
sejdou skvělé návrhy,“ dodala 
starostka Lucie Baránková Vi-
lamová. (mot)
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Vyjádření zastupitelů v anketě nejsou nijak korigována ani ověřována, a tudíž neodrážejí názor Úřadu městského obvodu Poruba.

Pokud by měla v Porubě vyrůst nová multifunkční hala (případně jiné sportoviště), 
v jaké lokalitě by to mělo být? Kde by pro to bylo ideální místo?

Marek Kudela
(ODS)

 Jistě by multifunkční hala Porubě velmi 
slušela, a to nejlépe na místě dobře dostup-
ném MHD i  automobily. Nabízí se louka na-

proti Albertu nebo ještě lépe, s výhledem do 
budoucna, místo tramvajové vozovny, kde by vy-

rostla s celou multifunkční městskou čtvrtí. Nicméně i přes to 
v současnosti vidím jako důležitější investovat do základní spor-
tovní infrastruktury pro porubské děti, mládež i širokou veřejnost. 
Výstavba a modernizace tělocvičen u škol, přeměny starých hřišť 
na moderní veřejná sportoviště ve dvorech… To pro nás bude 
úkolem do dalšího volebního období. Sport je zdravý a mým cí-
lem je mít z Poruby zdravý obvod, kde bude pohyb součástí 
běžného životního stylu. A proto tomu pojďme naproti spolu.

Jaromíra Valder Jakubcová
(KSČM)

 S  ohledem na počet obyvatel v  našem 
obvodu opravdu multifunkční hala pro ve-
řejnost schází, v obvodu je dost obtížné pro 

různé sportovní kluby, kroužky či volnočasové 
aktivity zajistit si například pravidelné tréninky. 

Co se týká umístění takové haly, to bych nechala na odborní-
cích, kteří jsou určitě schopni z urbanistického a architektonic-
kého hlediska navrhnout umístění této stavby.

Michal Šíma
(ČSSD)

 Multifunkční sportovní hala, ideálně dvě, 
by měly vyrůst co možná nejdříve kdekoliv je 
to možné z hlediska velikosti a vhodné lokace 

pozemku. Ideální místo pro jednu halu byl areál 
SAP (bývalý stadion VOKD), nicméně dnes je to 

již z důvodu probíhající rekonstrukce bohužel nemožné. Zajíma-
vé místo pro novou sportovní halu nabízí prostor mezi Opav-
skou a Martinovskou ulicí naproti supermarketu Albert. Vedení 
obce by tam sice rádo stavělo hotel, ale hala dává alespoň nám 
větší smysl. Hlavně by to měla být jedna z priorit vedení radnice.

Václav Kubín
(Jednotní)

 Nejsem si zcela jist, zdali výstavba nových 
a  drahých sportovišť bude v  nejbližší době 
aktuální. Stačí se totiž kouknout na cenovky 

ve veškerých obchodech, na faktury za plyn 
a elektřinu, na svítící totemy benzinek, na rostou-

cí procento hypoték – i ten největší fanda sportu, ke kterým se 
počítám i já, si musí uvědomit, že na tuto budovatelskou aktivi-
tu jednoduše nebude a budou se využívat již postavené objek-
ty. No a velká část sportovců pak jistě zvolí sportoviště, která ne-
zatíží rodinné rozpočty, tím myslím parky, okolní krajinu a blízké 
hory. Sportování, zejména tomu v přírodě, třikrát zdar.

David Nespěšný
(Ostravak)

 V současné době se sportovcům nedostá-
vá kvalitního krytého zázemí ke sportování. 
Podíváme-li se za hranice Poruby, najdeme 

spoustu krásných krytých sportovišť: Hlučín, 
Brušperk, Krásné Pole, Budišov nad Budišovkou, 

Bobrovníky atd. Bylo by účelné, kdyby místo megalomanského 
„víceúčelového“ projektu za stovky milionů vzniklo více lehčích 
formátů tělocvičen a hal, věříme, že některé školy by ocenily in-
vestice do sportovišť na svých pozemcích. Formát jedné drahé 
víceúčelové haly by se nám nelíbil. Chtěli bychom poskytnout 
zázemí všem, kteří dnes mají problémy s prostory ke sportová-
ní. Jedna víceúčelová hala problém nevyřeší.

Andrea Hoff mannová
(Piráti)

 Porubané mají slušné možnosti pro spor-
tování: největší koupaliště, lesopark, bazény, 
venkovní sportoviště i  haly. Nová sportov-

ní multifunkční hala by však Porubě slušela, 
protože stávající kapacity stále nestačí aktuál-

ním potřebám klubů i veřejnosti. Hala by měla mít plnohodnot-
né rozměry podle druhu sportu, měla by být dostupná MHD 
a ideálně v blízkosti školy tak, aby mohla být v provozu prak-
ticky celý den: dopoledne pro školu, seniory a spolky, odpoled-
ne pro kluby, víkendy pro širokou veřejnost. Pozornost si za-
slouží také porubské dvory a jejich zchátralá hřiště, které se po 
poměrně snadném zásahu mohou znovu stát místem volnoča-
sových aktivit pro místní komunitu. Jsem ráda, že s nimi porub-
ské vedení počítá a brzy se dočkáme jejich nové podoby.

Vojtěch Curylo
(KDU-ČSL)

 Při sportu se většinou chceme odreagovat, 
zapomenout na běžné starosti, protáhnout 
si tělo, shodit nějaké to kilo nebo si zasoutě-

žit. Pohyb je nezbytný pro fyzickou i psychic-
kou pohodu člověka. Zdravý životní styl je téma, 

o kterém se dnes hodně mluví, existují různé návody jak „dodr-
žovat zdravý životní styl“ apod. O to víc je potřeba s pohybem 
začít už od dětství. Z toho důvodu by bylo vhodné jít v Porubě 
cestou realizace menších hal (tělocvičen) při našich základních 
školách. Multifunkční hala by pak mohla vyrůst někde u již exis-
tujícího přirozeného sportoviště, např. u TJ Sokol Poruba.

Petra Brodová
(ANO 2011)

 Rozšiřování infrastruktury pro sportová-
ní venku i uvnitř je bezpochyby velmi důleži-
té. Jen v poslední době byla vybudována nová 

venkovní hřiště u  škol J. Valčíka a  Bulharská, 
připravují se i další projekty akcentující možnos-

ti venkovního sportování. Pokud jde o případné nově budované 
kryté zázemí pro sport v Porubě, pak pokud by mělo mít podobu 
skutečně velké multifunkční haly, pak míst, která by pro takový 
projekt byla opravdu vhodná, asi příliš na výběr nemáme. Pokud 
by šlo o menší zázemí, jako smysluplné se určitě nabízí propojení 
např. s některou ze škol či prostorem již nyní ke sportu určeným.
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Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz
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Nadšení lidem nechybí, z lesa vynesli spoustu odpadků
Už podruhé Poruba 
přichystala akci Ukliďme 
porubský lesopark. 
A ta se podruhé setkala 
s obrovským úspěchem. 
Les v okolí Myslivny 
prostě patří k místům, 
která mají lidé rádi.

 Čas: sobota 23. dubna, 
8.35 hodin. Místo: budova Piano 
na okraji porubského lesoparku. 
Kolem stanu se zázemím je v té 
době jen pár lidí. Přijdou i dal-
ší? Nebo letošní akce Ukliďme 
porubský lesopark nezopakuje 
loňský úspěch? I  takové černé 
myšlenky se honily hlavou po-
řadatelů. Naštěstí pro skepsi ne-
byl důvod. Ve tři čtvrtě na devět 
se začaly objevovat hloučky lidí. 
Ti přišli od zastávky autobusu, 
tamti to zase vzali pěšky kolem 
Zlatého lva a někteří se vynoři-
li přímo z lesa, kde si v předsti-
hu zmapovali situaci. A když se 
krátce po deváté dělala už tra-
diční společná fotka, vypadalo 
to, že účast je podobná jako loni.

„V  minulém roce jsme tak 
trochu počítali s tím, že po co-
vidových měsících, kdy lidé mu-

seli být doma, budou rádi za 
procházku v  lese a  přijde jich 
hodně. Letos už mají řadu jiných 
lákadel. Proto mě mile překvapi-
lo, že přišli opět. A bylo jich sko-
ro tolik, jako v roce 2021. Jen ru-
kavic jsme vydali přes 150 párů, 
a  to si řada lidí přinesla svo-
je vlastní,“ řekla starostka Lucie 
Baránková Vilamová.

Uklízet přišly snad všechny 
skupiny Porubanů. Nechybě-
li malé děti z mateřské školy na 
náměstí Boženy Němcové, žáci 
porubských základních i  střed-

ních škol, ani senioři. Ale základ 
tvořily rodiny s dětmi, které pro-
cházku lesoparkem chtěly spo-
jit s něčím užitečným a výchov-
ným. Jako příklad může sloužit 
čtyřčlenná rodina pana Tomáše. 

„Do lesoparku chodíme 
pravidelně, máme to tu rádi. 
O tom, že bychom na úklid ne-
přišli, jsme neuvažovali ani chví-
li. Pro jistotu jsme si ale situaci 
týden předem zmapovali. Takže 
máme vyhlédnutou jednu pne-
umatiku v potoce. Ale jinak to 
pojmeme spíše jako procházku. 

Toho odpadu tu naštěstí není 
tolik jako v  minulých letech,“ 
uvedl otec dvou dětí.

Závěrečný pohled do kon-
tejneru mu dal za pravdu. Opět 
nechyběly pneumatiky a snad 
mezi nimi byla i ta, kterou si vy-
hlédli. Z  většího odpadu tam 
bylo pár matrací, roztrhaný 
stan a pak už jen spousta od-
padků ukrytých v pytlích, které 
lidé vyfasovali na začátku akce. 

„Nakonec se nasbíralo asi 
sedm kubíků odpadu, což bylo 
o něco méně než před rokem. 
Nejvíce nepořádku bylo kolem 
VŠB a  i  ten jsme snad společ-
ně vysbírali. Děkuji všem, že při-
šli a ukázali, že jim nadšení ne-
chybí. Je krásné, že mezi sběra-
či byla i řada malých dětí, žáků 
a  studentů. Naplňuje mě opti-
mismem, když vidím, jak jsou 
aktivní a  jaký mají o  své okolí 
zájem,“ dodala Lucie Baránko-
vá Vilamová.

Ze společného úklidu se po-
malu stává tradice. Akce by 
neměla chybět ani příští rok. 
A uvidí se, zda se bude uklízet 
zase lesopark, nebo nějaké jiné 
místo. (mot)

Neperspektivní se kácí, nové vysazuje. Plánovitě, promyšleně
 Jen loni bylo vysázeno té-

měř 150 nových stromů a  to 
v  různých lokalitách. A  jaké 
stromy se v  Porubě hlavně 
sadí? Jsou to např. javory, jina-
ny, magnolie, habry, akáty, jed-
lovce, kaštany, třešně, jeřáby, 
morušovníky, střemchy, mod-
říny, douglasky, jedle, liliovní-
ky tulipánokvěté nebo dřezov-
ce. K  nově vysázeným stro-
mům přibyly i stovky keřů – na 
Havlíčkově náměstí, v  parku 
na ulici Oty Synka, na vozov-
ně nebo u  Domu kultury Po-
klad. Zahradníci se činili také 
na zrekonstruovaných náměs-
tích Družby, Jana Nerudy nebo 
zrekonstruované ulici Gustava 
Klimenta. A  vysazujeme nové 
stromy, protože logicky ty sta-
ré musíme kácet.

Stromy se – podobně jako 
my, lidé – dožívají různého 
věku, trpí chorobami, škůdci 
a defekty způsobenými v prů-
běhu růstu. Bohužel v  Poru-

bě byly stromy v minulosti vy-
sazovány přibližně ve stejnou 
dobu, proto také ve stejném 
období dožívají. A za 5, 10 let 
nás to „dožene“. Například na 
Hlavní třídě víme již dnes, že 
se budou muset v průběhu ně-
kolika let obnovovat poměr-
ně velké časti území. A  zdů-
razňujeme obnovovat, tj. vyká-
cet a  provést novou výsadbu. 
A proto je přece dobře, že ve 
všech připravovaných projek-
tech v různých částech obvodu 
se už ta obnova děje postup-
ně teď – neperspektivní se kácí, 
nové vysazuje. Postupně, plá-
novitě, promyšleně. Nesmyslné 
by bylo naopak nechat všech-
no být a  nedělat nic. Poruba 
je dále protkaná hustou sítí in-
ženýrských sítí, proto se místo 
pro novou výsadbu hledá po-
měrně těžko.

„Současný porost stromů 
rostoucích mimo les v  Poru-
bě je víceméně stejnověký. To 

s sebou nese určitá úskalí, pře-
devším v pozdějších fázích růs-
tu stromů,“ uvedl arborista Jiří 
Poulík z  brněnské fi rmy Safe 
Trees, která všechny porubské 
stromy zmapovala pro portál 
www.stromypodkontrolou.cz. 
Podle něj se dá zjednodušeně 
říci, že čím jsou stromy starší, 
tím více zdravotních a  static-
kých problémů mají. Většina 
stromů v Porubě je na hranici 
své životnosti, která je mimo-
chodem v  městském prostře-
dí o  dost kratší než v  krajině, 
takže se současně s tím obje-
vila řada potíží. Po letech rela-
tivního klidu, kdy stromy byly 
ještě mladé, vitální a jejich de-
fekty se příliš neprojevovaly, 
skokově vzrostla potřeba akut-
ní péče o stromy kvůli provoz-
ní bezpečnosti. „Najednou se 
musí mnohem více ošetřovat 
a  také kácet a  pořád jako by 
to nestačilo,“ potvrdil arboris-
ta. Ve městě je navíc problém 

najít vhodné místo pro novou 
výsadbu.

„Nová místa pro výsadbu ne-
jsou, a abychom mohli vysazo-
vat, musíme předtím něco po-
kácet. Ale ani tak není zajištěno, 
že je možné vysazovat do pů-
vodních míst. Protože řada stro-
mů roste už nyní v kolizi s inže-
nýrskými sítěmi a jejich obnova 
na stejném místě není možná,“ 
upřesnil Jiří Poulík. Problém pů-
sobí rovněž to, že se sázely vět-
šinou lesní dřeviny (některé kul-
tivary nejsou do městského 
prostředí vhodné), které se do-
datečně samovolně doplňovaly 
různými nálety, především pio-
nýrských, často krátkověkých 
dřevin (břízy, topoly, olše, vrby).

Je to třeba případ Porub-
ské ulice, kde kvůli rekonstruk-
ci sítí musely padnout vzrost-
lé lípy. Nahrazeny byly sed-
mi okrasnými jabloněmi, které 
byly vysázeny, mimo ochranné 
pásmo sítí. (jan) 



VELIKONOČNÍ JARMARK | 
O  víkendu nabídl na Alšo-
vě náměstí pestrý program. 
Děti se mohly přijít podívat 
na zvířátka z  farmy Bludič-
ka, na tvůrčí dílny a pro vše-
chny věkové skupiny zněl 
od 14.30 hodin kulturní pro-
gram s folklorním souborem 
Ševčík, cimbálovkou Lipka 
a  kapelou Midnight Coff ee 
Session. Cestou mohli hle-
dat zajíčky ve velikonoční 
hře a  na náměstí se vyfotit 
s ušáky v tzv. vykrajovátku.

MUSELI PŘIIJET HASIČI | Profesionální hasiči 
ze stanice v Přívozu, kteří se specializují na zá-
chranu nejrůznější zvěře, vyjeli 21. dubna osvo-
bodit poštolku, která se nedokázala odlepit od 
televizní antény na střeše domu na ulici L. Po-
déště. Podle mluvčího hasičů Petra Kůdely tam 
zjistili, že se dravec zachytil o anténu do plas-
tové síťky na některé druhy ovoce či zeleniny,

PRVNÍ ČESKO-UKRAJINSKÝ KURZ | V dubnu byl zahájen první česko-ukrajinský kurz Pracov-
ník v sociálních službách, který pořádá pracovní agentura a akreditované školicí středisko Venore 
Point. Při tvorbě celého projektu pro ukrajinské ženy se podílelo mnoho partnerů jako např. Nadace 
Veolia, ale také četná seniorcentra z celého kraje jako Domov Slunečnice Ostrava, Centrum sociál-
ních služeb Hrabyně nebo Seniorcentrum Opava. Snímky: archiv Venore Point a HZS MSK
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Festival Czech Music Crossroads poprvé v porubském DK Poklad
 Showcase festival a konference Czech Music Crossroads nabídne od 20. do 22. května v Domě kultury Poklad koncerty pečlivě vybra-

ných kapel od nás i ze zahraničí spolu s programem pro hudební odborníky, publicisty či pořadatele. Zahrají například Nikol Bóková, Kaczi, 
Moonlight Benjamin, manželé Havlovi i hudebníci z Francie, Jižní Koreje, Polska a Slovenska. Máme pro vás aktuální program všech tří dnů:

Pátek 20. května
divadelní sál
19.00–20.00  Tomáš Kačo 

(CZ)
21.00–21.30 Batik (PL)
22.30–23.00 Moonshye (CZ)
společenský sál
20.15–20.45  Michal Noga 

Band (SK)
21.45–22.15 Plastiq Lole (PL)
23.15–0.15  Maya Kamaty 

(FR)

Sobota 21. května
divadelní sál
15.45–16.15 Joy.D (FR)
17.15–17.45  The Survivors 

(CZ)
18.45–19.30 Sinnoi (KOR)
20.30–21.00  Przemysław Strą-

czek a Chiao-Hua 
Chang Duo (PL)

22.15–22.45 Kaczi (CZ)
společenský sál
15.00–15.30  Bel Air de Forro 

(FR)
16.30–17.00 NDIAZ (FR)

18.00–18.30 Varkocs (SK)
21.15–22.00 The Tune (KOR)
23.00–0:00 Fleuves (FR)

Neděle 22. května
divadelní sál
15.30–16.00  Irena a Vojtěch 

Havlovi (CZ)
17.00–17.30  Nikol Bóková 

quartet (CZ)
společenský sál
16.15–16.45 Sole (SK)
18.00–19.00  Moonlight Benja-

min (FR)

Vstupenky v předprodeji 
v síti GoOut:
pátek 20. 5. 2022 390 Kč
sobota 21. 5. 2022 390 Kč
neděle 22. 5. 2022 390 Kč
Jednodenní vstupné 
na místě 450 Kč

Zvýhodněný třídenní vstup za 
900 Kč lze zakoupit jen v před-
prodeji v síti GoOut.

Více informací 
na crossroadsmusic.czKaczi

Moonshye

Nikol Bóková

Irena a Vojtěch Havlovi
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Investiční akce roku 2021
Obecní rozpočet je v posledních letech výrazně proinvestiční. Projekty zlepšující kvalitu života v Porubě se 
připravují a realizují jeden za druhým. Přinášíme stručný přehled, co všechno se v posledním období podařilo 
dokončit – jak statutárnímu městu Ostravě, vlastními silami, tak i s pomocí města Ostravy.

 Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Investor: městský obvod Poruba
Investice: 92 mil. Kč (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Dům s pečovatelskou službou Harmonie rozšířil v Porubě na-
bídku komfortního bezbariérového bydlení pro seniory.

Harmonie nabízí 23 bytů o velikosti 2+kk. Každý z nich má 
obytnou plochu 42 m2. Součástí objektu je také recepce se zá-
zemím a společenská místnost pro setkávání. První nájemníci 
se do domu nastěhovali v listopadu 2020. Dále byly vybudo-
vány odpočinkové zóny – klidové atrium s množstvím zeleně, 
místa pro posezení a herní a cvičební prvky. Přilehlé jedno-
podlažní budovy slouží jako kavárna a služebna městské poli-
cie. Vznikly tam i garáže pro potřeby obyvatel domu.

 Revitalizace náměstí Jana Nerudy

Investor: městský obvod Poruba
Investice: 7,3 mil. Kč
Centrální část náměstí Jana Nerudy byla dlouho ve špatném sta-
vu, a proto se v  roce 2021 uskutečnila jeho celková revitaliza-
ce. V parku byly opraveny všechny chodníky, byly ořezány keře, 
čímž vznikl přehledný a bezpečný prostor pro pobyt a průchod 
náměstím. Upraveny byly i lavičky a odpadkové koše. V další eta-
pě úprav byla zrekonstruována komunikace a navýšena parko-
vací místa. Došlo k celkové úpravě organizace dopravy, bylo vy-
tvořeno 22 nových parkovacích stání, a to bez zásahu do zeleně.

 Rekonstrukce Domu kultury Poklad

Investor: statutární město Ostrava
Investice: 450,5 mil. Kč
Poklad se stal pro Porubu zase pokladem. Návštěvníci mohou 
využít divadelní sál pro 400 lidí, společenský sál, malou scénu 
pro 100 osob, cvičební sál, pět salonků nebo kino pro 74 divá-
ků. Součástí Pokladu je restaurace s terasou a klubovým pro-
storem. Rekonstruován byl také celý předprostor Pokladu včet-
ně sadových úprav, které byly kompletně provedeny městským 
obvodem Poruba. Provoz zrekonstruovaného Pokladu byl za-
hájen v srpnu loňského roku a aktuálně je ve výstavbě jeden 
z parkovacích objektů.

 Rekonstrukce knihovny na Podroužkově ulici

Investor: statutární město Ostrava
Investice: 60,4 mil. Kč
Staré nevyhovující knihovnické prostory se dočkaly rozsáhlé 
modernizace. Knihovna se nejen zvětšila o další místo, ale zís-
kala rovněž podstatně atraktivnější vzhled. Nové interiéry, které 
se zčásti dají přesouvat, byly postaveny přímo na míru. Součás-
tí knihovny je kavárna s terasou a multifunkční sál.
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  Nové 
multifunkční 
hřiště 
na Bulharské

Investor:  ZŠ Bulhar-
ská

Investice: 9,7 mil. Kč
Předmětem projektu je 
vybudování a  celková 
rekonstrukce stávajícího sportoviště s cílem zlepšení podmí-
nek výuky tělesné výchovy žáků a  jeho zpřístupnění dalším 
uživatelům, jako jsou sportovní kluby, spolky, děti, okolní ma-
teřské školy i veřejnost. Hřiště má umělý povrch (tartan) s vy-
užitím pro volejbal, streetball, fl orbal, malou kopanou a tenis. 
Součástí bude také doskočiště pro skok daleký.

  Kultivace 
prostranství 
u křižovatky 
Vozovna

Investor:  statutární 
město Ost-
rava a měst-
ský obvod 
Poruba

Investice: 1,6 mil. Kč
Přestupní uzel na vozovně je často jedno z prvních míst, se 
kterým člověk přijíždějící do Poruby odjinud přijde do kon-
taktu. A podle toho by měl vypadat. Přitom parkové nároží 
má velký potenciál. Stačí i drobné zásahy, aby lokalita získa-
la úplně jiný charakter. Vysazeny byly záhony květin a nové 
stromy, jsou opraveny chodníky, doplněny lavičky a odpad-
kové koše. Práce začaly na sklonku léta 2021 a opravena už 
byla část chodníků. Povedlo se odstranit i nevzhledné zábra-
dlí, které vytvářelo bariéru v  prostoru, a  nevyhovující keře, 
které parčík dělily na několik nesouvisejících ploch. Promě-
na křižovatky u vozovny je součástí Koncepce městské třídy 
28. října – Opavská, kterou připravil Městský ateliér prostoro-
vého plánování a architektury.

  Rekonstrukce 
vnitrobloku 
ulic Pionýrů 
a Opavská

Investor:  městský 
obvod 
Poruba

Investice: 8,7 mil. Kč
Ve dvoře byly zrekon-
struovány poškozené 
a nevyhovující zpevněné plochy. Část zeleně byla pokácena 
a ořezána, jednak kvůli bezpečnosti, jednak z důvodu prosvět-
lení a zvýšení pocitu bezpečí. Stávající dětské herní prvky bu-
dou doplněny workoutovými dřevěnými prvky pro větší děti.

  Revitalizace ulice Gustava Klimenta

Investor:  městský obvod Poruba
Investice: 24,7 mil. Kč
Kompletní rekonstrukcí ulice získala bezmála 80 nových par-
kovacích míst, ale nově se také stala obytnou zónou, kde se 
smí jezdit rychlostí pouhých 20 km/h, nové chodníky, veřejné 
osvětlení i mobiliář. Výraznou proměnou prošel také předpro-
stor Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. Návrh jeho podo-
by je výsledkem spolupráce architekta a studentů gymnázia. 
Celkovou revitalizací prošla také zeleň v  lokalitě. První eta-
pa rekonstrukce (od nábřeží SPB po průjezd na ulici Gusta-
va Klimenta) skončila v roce 2020. V dubnu 2021 byla zaháje-
na druhá etapa, kdy byla rekonstruována zbývající část ulice.

  Revitalizace parku na náměstí Družby

Investor:  městský obvod Poruba
Investice: 15,9 mil. Kč
Byly odstraněny stávající zpevněné plochy včetně podklad-
ních vrstev a  sanováno podloží pod cyklostezkou. Protože 
park obohatí prvky jako pítko, závlaha nebo veřejné WC, mu-
sela tam být přivedena voda a vybudována kanalizace. Byly 
rozvedeny kabely pro lampy veřejného osvětlení a položeny 
chráničky sítí. Celkovou revitalizací prošla také zeleň v lokali-
tě. Navazuje rekonstrukce samotného náměstí Družby.

Více informací o projektech najdete
na www.fajnovaporuba.cz.
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KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r. o.

Member of LG group

Více informací dostanete na tel. čísle:
601 101 618 nebo pište na kariera@kes.cz

NABÍRÁME 
SEŘIZOVAČE 
STŘÍHACÍCH 
AUTOMATŮ 

www.kes.cz

 Mzda po zapracování až 32.000 Kč
Nástupní bonus 20.000 Kč

 25 dnů dovolené

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MAXNER
Ostrava Střelniční 6/2 (poblíž Masarykova náměstí)

www.maxner.cz
tel.: 603 116 780tel.: 603 116 780

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY 
15. 4. VELIKONOČNÍ JAVORNÍK 550 KČ
ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH A SECESNÍ TANČÍRNA

16. 4. VELIKONOČNÍ WROCLAW 690 KČ
S NÁVŠTĚVOU ZOO S UNIKÁTNÍM AFRIKÁRIEM

23. 4. MAĎARSKO – MOSONMAGYARÓVÁR 740 KČ
TERMÁLNÍ LÁZNĚ S LÉČIVOU VODOU
6. 5. KROMĚŘÍŽ FLORIA 450 KČ

VÝSTAVA JARO 2022 + PROHLÍDKA MĚSTA
7. 5. AMETYSTOVÁ ŠTOLA RAKOUSKO 750 KČ

S NÁVŠTĚVOU ZÁŽITKOVÝCH ZAHRAD
14. 5. ZLOTY STOK A NYSA = SLEZSKÝ ŘÍM 650 KČ
PROHLÍDKA ZLATÉHO DOLU A HISTORICKÉHO MĚSTA NYSA

21. 5. ČECHY POD KOSÍŘEM 430 KČ
MUZEUM KOČÁRŮ, ZÁMEK, ROZHLEDNA, LÁZNĚ SLATINICE

11. 6. LEVANDULOVÁ FARMA 590 KČ
SPOJENO S PROCHÁZKOU DO VINAŘSKÉ OBCE PAVLOV

9. 7. MEDVĚDÍ SOUTĚSKA 950 KČ
RAKOUSKO TURISTIKA

16. 7. SLAVONICE A MAŘÍŽ 590 KČ
PODZEMÍ A MAŘÍŽSKÁ KERAMIKA
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KREVNÍ PLAZMA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY. ZAPOJTE SE TAKÉ!
Krevní plazma nachází uplat-
nění v mnoha medicínských 
oblastech. Je nenahraditelnou 
součástí řady léků využívaných 
při léčbě poruchy srážlivosti 
krve, snížené imunity nebo ra-
koviny. „Velmi cenná je rovněž 
při léčbě popálenin nebo při 
velkých ztrátách krve. Její od-
běr je bezbolestný podobně 
jako odběr krve,“ přibližuje Ro-
man Jakoubek, ředitel společ-
nosti Cara Plasma. 

Od 8. 3. 2022 mohou pomáhat 
darováním krevní plazmy i obyva-
telé severní Moravy. V Ostravě se 
pro ně otevřelo moderní odběrové 
centrum společnosti Cara Plasma. 

Vedle špičkového vybavení a lid-
ského přístupu čeká na dárce řada 
benefitů nebo finanční odměna 
1400 korun za první dva odběry. 
„Díky pravidelnému dárcovství na-
víc každý získá přehled o zdravot-
ním stavu i možnost konzultovat ho 
s odborníkem na lékařské prohlíd-
ce,“ doplňuje Roman Jakoubek.

Darovat krevní plazmu může 
kdokoli ve věku 18–65 let. Součás-
tí odběru je vstupní lékařská pro-
hlídka a celý proces zabere jen pár 
desítek minut. Odběr plazmy navíc 
představuje menší zátěž pro orga-
nismus než klasický odběr krve. 
„Díky pravidelnému dárcovství 
každý získá přehled o zdravotním 
stavu a následně i možnost konzul-

tovat ho s odborníkem na lékařské 
prohlídce,“ doplňuje Roman Jakou-
bek. Vedle špičkového vybavení 
a lidského přístupu čeká na dárce 
řada benefitů nebo finanční odmě-
na 1400 korun za první dva odběry.

Podle Romana Jakoubka však 
v současnosti výrazně ubývá dár-
ců a jednou z možností, jak situaci 
zlepšit, je zvýšit dostupnost odbě-
rových center. Od roku 2013, kdy 
společnost Cara Plasma v Praze 

otevřela první odběrové místo, pro-
to neustále pracují na tom, aby byli 
dárcům blíž. „Během let jsme rozší-
řili působení do dalších 8 měst po 
celé republice a v průběhu letošní-
ho jara se otevřou další dvě dárcům 
v Mladé Boleslavi a Uherském Bro-
dě,“ dodává Jakoubek.

Pracoviště Cara Plasma na nám. 
Václava Vacka 1665/9 v Ostravě je 
otevřeno od 7.00 do 19.00 ve všed-
ní dny a od 7.00 do 14.00 v sobotu.

Cara Plasma, nám. Václava Vacka 9,  
Ostrava – Poruba

V HOTOVOSTI ZA 

ZA ROK

caraplasma.cz

Odběr krevní plazmy je bezbolestný zákrok podobný známějšímu odběru krve.
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Rychlé propojení mezi záchranáři a FN Ostrava 
zajišťuje speciální aplikace
zCase – to je název aplikace, 
pomocí které jsou záchranáři 
propojeni s dispečery 
urgentního příjmu a lékaři 
specializovaných pracovišť 
jako je například kardiologie, 
neurologie nebo ARO. 
Ještě před příjezdem do 
Fakultní nemocnice Ostrava 
(FNO) tak zdravotníci vědí, 
koho a s jakými problémy 
sanita přiváží. Lékaři mají 
také k dispozici výsledky 
již provedených vyšetření. 

 Aplikace má snadnou obslu-
hu. Její funkci mohou zdravotní-
ci na Urgentním příjmu FN Os-
trava sledovat nejen na počíta-

čích, ale také na velkoplošných 
obrazovkách. Přehledně tak vidí 
nejen jméno pacienta, ale také 
jeho aktuální zdravotní stav. 
Díky zabudované GPS v sanitce 
mají všichni, kteří jsou k aplikaci 
připojeni, přesný přehled o tom, 
kde se auto nachází a kdy zá-
chranka přijede do nemocni-
ce. „Na základě toho už může-
me pracovat s pacientem dříve, 
než dorazí k nám do nemocni-
ce. Máme možnost svolat konzi-
liární lékaře, informovat specia-
lizovaná pracoviště, jako je na-
příklad CT, lékaři vidí i  snímek 
EKG,“ přiblížil přednosti aplika-
ce Michal Bijok, staniční sestra 
Urgentního příjmu FN Ostrava. 

Pro záchranáře to ale práci navíc 
neznamená. Sanitky Zdravot-
nické záchranné služby MS kraje 
jsou totiž vybaveny tablety, do 
kterých se vkládají o  převáže-
ném pacientovi všechny infor-
mace. „zCase je zářným příkla-
dem aplikace, která je zdarma, 
je nastavitelná za velmi krátkou 
dobu a funguje naprosto doko-
nale. Mezi zdravotníky si získává 
stále větší oblibu. Přístup do ní 
už mají nejen na urgentním pří-
jmu, ale také neurologové, kar-

diologové nebo lékaři z angio-
linky,“ vysvětlil Petr Foltýn, ná-
městek ředitele pro informační 
technologie, a dodal, že ostrav-
ská fakultní nemocnice pracuje 
na rozšíření aplikace.

Aplikaci zCase vyvinu-
li v pražském Institutu klinické 
a experimentální medicíny a na 
jejím vývoji se podílela i Zdra-
votnická záchranná služba MS 
kraje. Fakultní nemocnice Ost-
rava ji v rámci spolupráce pou-
žívá zcela zdarma. (pep)

VŠB – Technická univerzita Ostrava chystá řadu akcí nejen na léto
 VŠB – Technická univerzita 

Ostrava i na prázdniny připravu-
je řadu akcí. Setkáte se s námi 
například na Festivalu v ulicích, 
který letos proběhne v  Poru-
bě, nebo Colours of Ostrava. 
Na podzim pořádáme opět náš 
vlastní univerzitní festival Art 
& Science, Zlatou a Diamanto-
vou promoci a na konci září se 
můžete těšit na Noc vědců. 

13. května, Majáles Ostrava
Oblíbená akce (nejen) studen-
tů obou ostravských univerzit 
se uskuteční v pátek 13. května 
na Slezskoostravském hradě. 
Kromě vystoupení hudebních 
hvězd se můžete těšit i na stá-
nek VŠB-TUO, která připravu-
je zábavný program plný her 
a poznávání.

24.–26. června, 
Festival v ulicích
Festival v  ulicích rozzáří před 

začátkem prázdnin porubskou 
Hlavní třídu. Ponese název Art 
& Life a VŠB-TUO u toho nebu-
de chybět. Ukážeme, jak může 
člověk využívat nejen techniku 
v běžném životě. 

13.–16. července, 
Colours of Ostrava
Součástí festivalu je už tradič-
ně i  UNIVERcity Stage, která 
vznikla v rámci diskuzního fóra 
Meltingpot. A  právě v  rámci 
této stage se ve středu 13. a ve 
čtvrtek 14. července předsta-
ví i  VŠB – Technická univerzi-
ta Ostrava. S přednáškami vy-
stoupí několik našich osobnos-
tí: budeme se bavit o městech 
budoucnosti, energetice, příro-
dě, čtyřdenním pracovním týd-
nu, integrovaném záchranném 
systému i kyberprostoru.

8. září 2022, Art & Science 
VŠB-TUO není jen věda a vý-

zkum, na univerzitě jsou krea-
tivní akademici, zaměstnan-
ci a studenti, kteří mají přesah 
do zajímavých oblastí. Dopo-
lední program festivalu je ur-
čen studentům středních škol, 
odpolední pak pro zaměst-
nance univerzity, jejich hosty 
a  veřejnost. Chystáme boha-
tý program plný vědy, pokusů, 
techniky a umění. 

15. a 16. září 2022, 
Zlatá a Diamantová promoce
VŠB-TUO srdečně zve své ab-
solventy ročníků 1962 a  1972 
na Diamantovou a  Zlatou 
promoci, které se uskuteční 
v aule VŠB-TUO 16. září. Ab-
solventi mohou zavzpomínat 
na svá studentská léta, při-
jít se podívat, jak se univer-
zita za 50 let proměnila a se-
tkat se s bývalými spolužáky 
při této výjimečné příležitosti. 
Den před slavnostní promo-

cí, ve čtvrtek 15. 9. 2022, bu-
dou mít absolventi možnost 
prohlédnout si kampus a do-
zvědět se, co se na univerzi-
tě změnilo za posledních pa-
desát let. 

30. září, Noc vědců 
VŠB-TUO je jedním z  národ-
ních koordinátorů Noci věd-
ců, která se s  tématem Všemi 
smysly uskuteční poslední zá-
řijový pátek. Tajemná, nedos-
tižná a komplikovaná, taková je 
věda, 30. září vám však ukáže 
pravou tvář. 

Toto je jen malý výčet toho, 
kde všude největší univerzitu 
v kraji v létě a na podzim uvi-
díte. Pro více akcí a  informa-
cí o  nich sledujte VŠB-TUO 
na webu www.vsb.cz a  Face-
booku, Instagramu, Twitteru 
nebo LinkedInu.

Barbora Urbanovská, šéfre-
daktorka časopisu Akademik
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Vyrobte si audioknihu
 Vyrobit se svými žáky vlastní 

audioknihu? V dvoudenní krea-
tivní dílně se to budou moci na-
učit pedagogové porubských 
škol. Tento akreditovaný kurz má 
především češtinářům pomoci 
rozvíjet čtenářství u svých žáků. 
V tzv. didaktické dílně ho připra-
vili na Fakultě přírodovědně-hu-
manitární a pedagogické Tech-
nické univerzity v Liberci, jejímž 
garantem a  lektorem je Miro-
slav Slowik. Brána experimen-
tální audiolaboratoře se otevře 
9.  a  10. června v  Komunitním 
centru Všichni spolu. Více in-
formací dodá miroslav.slowik@
tul.cz, tel. 775 600 772. (red)

Dotazník zjišťuje klima porubských škol
 Květnový dotazník „Jak se nám žije v  naší 

škole“ v  Porubě startuje již potřetí. Dotazník 
nabídne všem, kteří navštěvují porubské školy 
zřizované obvodem, možnost vyjádřit se k  je-
jich kvalitě. Zpětnou vazbu využijí jednotlivé 
školy i radnice ke zlepšování výuky i klimatu.

„Ptáme se rodičů i  žáků, učitelů i  odbor-
ných pracovníků a  z  výsledků umíme vyčíst 
především to, jaká je na škole atmosféra a jak 
se zde jednotliví aktéři cítí. Získaná data pak 
můžeme porovnávat se zjištěními České škol-
ní inspekce, která má sledování kvality jednot-
livých škol na starosti,“ sdělil místostarosta 
Martin Tomášek.

Vyplnění 20 otázek v  případě základních 
škol a  školy střední a  13 u  škol mateřských 
účastníkům zabere jen několik minut, přesto je 

otevřená zpětná vazba pro školy důležitá. Vol-
né místo na konci dotazníku lze využít k  po-
chvalnému či kritickému vzkazu vedení školy, 
pod který se může, kdo chce, také podepsat. 
Jinak je dotazník anonymní a samozřejmě zce-
la dobrovolný.

Třetím ročníkem skončí pilotní ověřování 
dotazníku, bude tedy možné vyhodnotit jeho 
funkčnost i  reálné dopady na porubské vzdě-
lávání.

Tabulkami ani grafy práce se získanými daty 
nekončí. Ředitelky a ředitelé škol s nimi stejně 
jako s jednotlivými „vzkazy“ budou dále praco-
vat a s přijatými opatřeními seznamovat peda-
gogický sbor, školskou radu, školní parlament, 
rodiče i zřizovatele tak, aby se důvěra v poskyt-
nutou zpětnou vazbu upevňovala. (mat)

Malí ani velcí Ukrajinci se češtiny rozhodně nebojí
Miroslava a Polina 
(na snímku vpravo) jsou 
každá z jiného koutu 
Ukrajiny, ale v Porubě se 
z nich staly kamarádky.

 Sedí vedle sebe v klubovně, 
kde Kateřina Švejdová z odbo-
ru školství, prevence kriminali-
ty a bezpečnosti ÚMOb Poruba 
a  Anna Ivanova, sama uprchli-
ce z válčící země a tam ředitel-
ka a učitelka angličtiny na sou-
kromé škole v Charkově, vedou 
v prostorách Domu dětí a mlá-
deže (DDM) na ulici M. Majero-
vé adaptační centrum pro děti 
z Ukrajiny. Ony mají na starosti 
děti věkem odpovídající našemu 
prvnímu stupni ZŠ, ukrajinská 
studentka Ostravské univerzity 
(OU) Elisabeta pak učí žáky vě-
kem odpovídající našemu dru-
hému stupni ZŠ – nejstaršímu 
však je 17  let. Maximální počet 

dětí v centru je 28. Ženám jsou 
k ruce ještě čtyři asistenti – další 
studenti OU nebo lektoři DDM. 
Velkou pomocí je úřadu spo-
lupráce s  porubským spolkem 
Místo pro děti při MŠ Čs.  exilu 
a Ostravskou univerzitou.

Děti se v centrech učí češti-
nu, ale tzv. na pohodu, bez drilu 
a bez známek. V klidu tak po-
měrně rychle vstřebávají širokou 
slovní zásobu. Díky neformál-
nímu prostředí i  přístupu dělá 
ukrajinský dorost rychle pokro-
ky. Učí se s přestávkami od 8 do 
12 hodin od pondělí do čtvrtka, 
v pátek jsou naplánovány výlety. 

Covid všechny nejen ve 
školství naučil rychle reago-
vat na nastalou situaci: a tak se 
k výuce dětí využívají učebni-
ce češtiny pro cizince z Národ-
ního institutu dalšího vzdělává-
ní. Kromě toho úřad kantorům 
všech stupňů škol zprostředko-

val možnost zúčastnit se webi-
náře, jak učit cizince češtinu. 
Zájem o  metodický kurz ve-
dený Martinou Plchovou a Ja-
nou Kadlčíkovou místostarostu 
Martina Tomáška příjemně pře-
kvapil. Stejně jako ho potěšila 
slova lektorky, že Poruba byla 
první, která o  kurz „Začínáme 
s výukou češtiny jako druhého 
jazyka – začleňování žáků s od-
lišným mateřským jazykem do 
běžné výuky“ projevila zájem, 
a ostatní města zareagovala až 
o několik dnů později.

Poznatky z  webináře může 
místostarosta uplatnit vždy ve 
čtvrtek v  Ukrajinském klubu 
v  Komunitním centru Všichni 
spolu (na snímku vlevo), kam 
jsou zváni Ukrajinci, kteří na-
šli přechodný domov v  Poru-
bě. S adaptací jim zde pomo-
hou nejen tím, že se budou učit 
česky. Na prvním setkání bylo 

sedmnáct dospělých (během 
schůzky jsou jim hlídány děti), 
na druhém dvacet.

Když její muž narukoval, Ha-
lyna uprchla z Ukrajiny se dvě-
ma syny, přičemž mladšímu 
Lvovi bude 22. května teprve 
rok (toho jediného pomocnice 
lektora nehlídají, ale miminko je 
v mámině náruči vzorné, takže 
málokdo postřehne, že je v sále 
kojenec). Halyna se zkoušela 
češtině učit sama na internetu, 
ale uznává, že v klubu jí to jde 
mnohem lépe a rychleji. Neučí 
se s ostatními však jen jazyku, 
ale i praktickým věcem – dozví 
se třeba, v  jakých situacích se 
lidem tyká nebo vyká.

„Chtěli jsme, aby se lidé 
z  Ukrajiny mohli někde pravi-
delně setkávat, přicházeli na 
jiné myšlenky a mluvili při tom 
česky,“ upřesnil Martin Tomá-
šek. (jan)
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Sportovní hry seniorů
 Sportovní hry seniorů, klání pro zájemce od 60 let v pěti disci-

plínách (pondělí –šipky, úterý – stolní tenis, středa – bowling, čtvr-
tek – tenis a plavání), se budou konat od 6. do 9. června. Vyhlá-
šení proběhne v pondělí 13. června. Zájemci se mohou hlásit od 
2. do 21. května na tel. č. 599 480 915 nebo psát na sjelsikova@
moporuba.cz. Je třeba nahlásit jméno, datum narození, telefonic-
ký kontakt, místo bydliště a disciplínu, ve které chtějí závodit. 

Beseda s Besedou
 Senior klub, který se uskuteční 11. května od 15 hodin v Domě 

kultury Poklad, má tentokrát na pořadu besedu se členy senior-
ského tanečního souboru Beseda. Příchozí se seznámí s historií 
souboru, zhlédnou ukázky tanců a sami si budou moc zatanco-
vat. Pořad moderuje Zdeněk Kačor; vstup je zdarma.

JARNÍ SENIORSKÝ BÁL | Vitální zpěvačka, ostravská rodačka Heidi 
Janků nakazila svou energií všechny účastníky Jarního seniorského 
bálu v Domě kultury Poklad. Kromě ní si užili ještě další zábavný pro-
gram a především napětí před losováním tomboly.

Komu pomáhá raná péče
 Šok, obavy, nejistota… To 

všechno prožívají rodiče, kteří 
po narození dítěte zjišťují, že po-
tomek má vážný zdravotní hen-
dikep. Začátky jsou pro celou 
rodinu nesmírně náročné. Rodi-
če na zvládnutí těžkého životní-
ho startu dítěte nemusejí zůstat 
sami – mohou se totiž obrátit 
na ranou péči. Tuto bezplatnou 
terénní službu poskytuje také 
Společnost pro ranou péči, po-
bočka Ostrava, která se zaměřu-
je na podporu dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením.

Raná péče je určena rodinám 
s dětmi s hendikepem ve věku 
od narození do sedmi let. Pra-
covnice dojíždějí za rodinami 
domů – podpoří rodiče, ukážou 
jim, jak mohou stimulovat vývoj 
dítěte, jak rozvíjet jeho schop-
nosti, jak s  dítětem komuniko-
vat. Poskytnou potřebné sociál-
ní poradenství, pomůžou rodi-
čům zorientovat se v nečekané 
situaci, doporučí další odborní-
ky nebo později třeba vhodnou 
školku či školu. Více na www.ra-
napece.cz/ostrava. (red)

Dalším obdarovaným ze sbírky Srdce pro Porubu je Evička
 Evička ten den byla vyslo-

veně dobře naložená, rozdáva-
la úsměvy na všechny strany 
a byla ochotná si povídat. V rů-
žových šatičkách s Elsou z po-
hádky Ledové království jí to 
moc slušelo. S velkou chutí po-
snídala cupcake, které v kavár-
ně TA Podroužkova (v  objek-
tu knihovny na Podroužkově 
ulici ji provozuje Mental Cafe) 
umí opravdu výborné, a  zapi-
la ho horkou čokoládou. Sta-
rostce Lucii Baránkové Vilamo-
vé a  místostarostovi Miroslavu 
Otiskovi, kteří její mamince Janě 
Hudečkové přišli předat šek na 
Eviččiny celoroční rehabilitace 
v centru Arcada, vyprávěla, že 
má ráda masíčko a  k  masíčku 
vyžaduje téměř výhradně rýži. 
(Šek na částku 43 200 korun je 
výtěžek charitativní sbírky Srd-
ce pro Porubu.)

Potom se s nimi ruku v ruce 
vydala do dětského oddělení 
knihovny, kde se o předání šeku 
natáčela televizní reportáž.

Evička je desetiletá holčič-
ka s  Downovým syndromem. 
Aby se její stav zlepšoval, musí 

rehabilitovat. Evička navštěvu-
je ambulantně Arcada neuro-
medical center, cvičení ve spe-
ciálním ortotickém oblečku má 
jednou týdně. Podle ergotera-
peutky by potřebovala cvičit 
častěji, ale rodina si to nemůže 

fi nančně dovolit, proto požá-
dala o pomoc porubskou cha-
ritativní sbírku. (jan)

Miss Babča a Štramák roku
 Po covidové odmlce je zpět 

netradiční soutěž s  názvem 
Miss Babča a  Štramák roku. 
Šestý ročník soutěže je určen 
pro dámy a štramáky z celého 
Moravskoslezského kraje. 

Miss Babča a  Štramák není 
jen o padnoucích šatech a slu-
šivém klobouku, ale o zážitcích, 
které účastníci mohou společ-
ně prožívat a  sdílet. Pravidla 
soutěže jsou velmi jednodu-
chá. Zúčastnit se mohou ženy 
a muži nad 65 let s trvalým by-
dlištěm v  Moravskoslezském 
kraji. Zájemci se mohou přihlá-

sit vyplněním online přihláš-
ky na www.babca-stramak.cz, 
kde najdou informace o  celé 
soutěži, předchozích ročnících 
nebo si mohou prohlédnout fo-
togalerii a videa. Na webových 
stránkách je dostupná přihláš-
ka i ke stažení, kterou je možné 
zaslat poštou na adresu: Akord, 
náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-
Jih. Lze se přihlásit i telefonic-
ky, e-mailem či osobně u Zdeň-
ka Kačora (z.kacor@akord-po-
klad.cz, tel. 725 059 550). 

Uzávěrka přihlášek je 2. květ-
na 2022. (red)

 Evička je pátým porub-
ským dítkem, kterému sbír-
ka pomohla. První byl Daví-
dek, kterému jsme se složili 
na vozík za kolo, druhý To-
mášek, který díky nám mohl 
na dva hiporehabilitační po-
byty. Třetí byl Josífek, jehož 
rodina díky laskavým Poru-
banům získala elektrokolo, 
aby mohla jezdit na výlety 
kompletní. Kromě toho jsme 
z  ní přispěli na zakoupení 
elektrického vozíku dospě-
lému Porubanovi Petru Haa-
sovi. Před Vánocemi získala 
od Srdce pro Porubu fi nan-
ční dárek rodina sedmileté 
Adélky na dva rehabilitační 
pobyty v lázních Klimkovice.
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Hradišťan & Jiří Pavlica Michal Prokop Trio AG Flek 
Neřež Hana a Petr Ulrychovi & Javory Jarek Nohavica
Vlasta Redl Robert Křesťan a Druhá tráva VKV a další… 
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rychlost internetu

Neobsahuje televizní služby 

250 K cena za měsíc

+50 Kč/měsíčně pronájem optického převodníku

90+ TV programů a Mých 10*

 390 K cena za měsíc

+50 Kč/měsíčně pronájem optického převodníku

PODA net.TV

1 M
rychlost internetu

1 M

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

ODVEZU / P IVEZU
732 66 40 40
Dodávka + řidič

STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ
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Famíra v divadélku vyměnil Kašpárka za pionýra Vencu
Sedmý a osmý porubský 
obvod mají mnoho 
ulic pojmenovaných 
po osobnostech, které 
všeobecně známé 
nejsou. Ulice, kterou 
dnes představujeme jako 
první, měla taková jména 
dokonce dvě. Ta druhá 
zas nese jméno slovenské 
osobnosti, Ľudovíta Štúra.

 Na sedmém obvodě je uli-
ce Podroužkova, která do roku 
1991 nesla jméno Emanuela Fa-
míry (1900–1970). To byl čes-
ký malíř a  sochař, prominent-
ní umělec komunistického 
režimu, autor řady bust poli-
tických pracovníků. Zajímavos-
tí je, že byl všestranné múzic-
ky nadaný. Založil třeba levico-
vé loutkové Divadlo pionýrů, 
pro které vyřezal rozměrné 
loutky a  Kašpárka údajně na-
hradil pionýrem Vencou. Jako 
tanečník samouk byl v  letech 
1922–1933 sólistou baletu Ná-
rodního divadla.

V  roce 1991 byla porubská 
ulice E. Famíry přejmenována 
na Podroužkovu.

Adolf Podroužek (1871–1945) 
byl významná osobnost mo-
ravskoslezské turistiky. Zaslou-
žil se o rozšíření počtu turistic-

kých ubytovacích zařízení i sítě 
značených turistických cest 
v  Beskydech. Stal se průkop-
níkem lyžařského sportu, podí-
lel se např. na zřízení sjezdov-
ky a  skokanského můstku na 
Ondřejníku, napsal jednu z nej-
starších učebnic jízdy na lyžích. 
Díky své vášni – fotografování – 
propagoval Beskydy a Ostrav-
sko v  rámci cestovního ruchu. 

Zasazoval se o  zřízení ostrav-
ské rozhlasové stanice.

Autor slovenského jazyka
Ľudovít Štúr, plným jmé-
nem Ludevít Velislav Štúr 
(1815–1856), byl nejvýznam-
nější představitel slovenské-
ho národního života v  polovi-
ně 19.  století a  autor součas-
ného slovenského spisovného 
jazyka. Jako poslanec uherské-
ho sněmu žádal zrušení pod-
danství, zdanění šlechty a roz-
voj národního školství. Byl ko-
difi kátorem současné spisovné 
slovenštiny založené na stře-
doslovenských nářečích, jed-
ním z  hlavních aktérů Sloven-
ského povstání, politikem, 

jazykovědcem, učitelem, spi-
sovatelem a novinářem. Byl sy-
nem učitele uherské evange-
lické školy, kde získal základní 
vzdělání. V roce 1827 odjel stu-
dovat na nižší gymnázium do 
Rábu, kde si jeho nadání všiml 
profesor Petz, který byl zná-
mý obdivem k antickému umě-
ní a vzdělanosti. Petz probudil 
u mladého Štúra zájem o svět 

Slovanů a Slovanstva. Po abso-
lutoriu dvou ročníků v Rábu se 
Ľudovít Štúr zapsal na evange-
lické lyceum do Bratislavy. Zde 
založili se studenty v roce 1829 
Společnost československou. 
Mezi její hlavní úlohy patřilo ak-
tivně se vzdělávat v rodné řeči, 
cvičit se v  gramatice, psát li-
terární práce a  studovat ději-
ny slovanských národů. Dále 
studoval na univerzitě v Halle. 
Návrat do Uherska znamenal 
pro Štúra začátek nového boje 
o udržení národních práv. Radi-
kální zákroky uherských úřed-

níků a  policie byly namířeny 
proti snahám zvyšovat vzděla-
nostní a kulturní úroveň nema-
ďarských národů.

Počátkem roku 1843 obe-
známil Ľudovít přátele s myš-
lenkou spojit katolický a evan-
gelický proud Slováků na bázi 
jednotného spisovného jazy-
ka. Za základ vybral středoslo-
venské nářečí. Otázka nastole-
ní spisovné slovenštiny se for-
movala u Štúra už delší dobu. 
O  pár roků dříve si Františku 
Palackému stěžoval, že biblic-
ká čeština se stává pro Slová-

ky stále více nesrozumitelnou, 
a vyslovil přání, aby Češi a Slo-
váci našli kompromisní cestu 
při hledání jednotného česko-
slovenského jazyka. Předpo-
kládalo to ochotu k ústupkům 
jak ze slovenské, tak i z české 
strany. Když však čeští lingvisté 
podobnou ochotu neprokázali, 
rozhodl se Štúr se svými přívr-
ženci pro novou formu spisov-
ného slovenského jazyka.

V září revolučního roku 1848 
byla ve Vídni utvořena Sloven-
ská národní rada (SNR), která 
se prohlásila za jediného vy-
konavatele moci na Slovensku 
a  odmítla poslušnost uherské 
vládě. Jejími politickými čle-
ny byli Ľudovít Štúr, Jozef Mi-
loslav Hurban a  Michal Milo-
slav Hodža. SNR vyzvala v září 
1848 Slováky k  ozbrojenému 
povstání za dobytí svých ná-
rodních a sociálních práv a po-
žádala uherskou vládu o auto-
nomii Slovenska.

Poslední roky života strá-
vil Štúr u rodiny v Modre, kde 
na následky zranění na honu 
v lednu 1856 zemřel. (red)

Zdroj: cs.wikipedia.org, 
www.mapomol.cz, mapy.cz

Podroužkova ulice

Ulice Ľ. Štúra



Porubský den bezpečí přiblíží práci záchranných složek
Na sobotu 7. května 
připravuje odbor školství, 
prevence kriminality 
a bezpečnosti ÚMOb 
Poruba na louku 
u Francouzské ulice druhý 
Porubský den bezpečí.

 „V dnešní neklidné a  složi-
té době je třeba posilovat dů-
věru v náš bezpečnostní a zá-
chranný systém. Zároveň je 
dobré si uvědomit, že ho ne-
tvoří žádní uniformovaní ro-
boti, ale lidé, kteří si zaslou-
ží stejný respekt, jaký od nich 
vyžadujeme my sami. Den 
bezpečí nám umožňuje se 
s nimi setkat, pobavit se i pře-
svědčit o  jejich profesionál-
ních a lidských kvalitách,“ zve 
na akci místostarosta Martin 
Tomášek.

Program:
10.00 zahájení
10.15  Porubští trubači
dynamické ukázky:
13.00  Městská policie Ostrava 

– kynologie
14.00   Městská policie Ostrava 

– hipologie
15.00  Policie ČR – zadržení pa-

chatele v civilním vozid-
le služebním vozidlem

16.00  simulované zásahy Ha-
sičského záchranného 
sboru MSK – vyproštění 
osoby z  vozidla po do-
pravní nehodě. (Techni-
ka, velké zásahové au-
tomobily, tolik atraktivní 
pro všechny malé i  vel-
ké kluky, však přijede až 
odpoledne, do té doby 
bude připravena nastou-
pit do služby.)

Policie ČR se bude na pro-
gramu podílet infostánky z od-
dílu prevence, připravuje kví-
zy a  soutěže pro děti, ukázky 
zbraní a  vybavení pro výkon 
služby, předvede zásahové vo-
zidlo, mobilní krizové a koordi-
nační centrum, motorku BMW 
používanou dopravním inspek-
torátem a speciální vozidlo do-
pravního inspektorátu.

Svůj stánek bude mít rovněž 
úsek prevence městské policie. 
A bude i jejich oblíbená lasero-
vá střelnice.

Během dne návštěvníci bu-
dou moci nahlédnout „pod 
ruce“ členům Rescue Týmu – 
uvidí simulace zranění, jak je 
ošetřovat, ukázky první po-
moci, vystoupí ve spoluprá-
ci s  propagátory aplikace Zá-

chranka – budou mít taky in-
fostánek, kde poradí, jak si ji 
nainstalovat, a vysvětlí, k čemu 
je dobrá.

Krajské vojenské velitelství 
bude mít na akci zástupce své-
ho rekrutačního pracoviště, ale 

slibuje také ukázky zbraní, vý-
stroje a dvě vojenská vozidla.

Moderátorem akce bude re-
daktor TV Polar Jiří Cileček. K dy-
namickým ukázkám bude mít 
vždy spolukomentátora – profe-
sionála z daného oboru. (jan)
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Vítání ptačího zpěvu
 Chcete vědět, s kterými ptáky 

se můžeme setkat v Porubě, kte-
ré druhy u nás slýcháme či kde 
jsou v obvodu ptačí budky? Pak 
se pojďte 7. května projít s orni-
tologem Otakarem Závalským 
probouzející se jarní přírodou. 
Sraz zájemců je v  6.30 hodin 
u tramvajové zastávky Bedřicha 
Nikodema na Martinovské ulici. 
Více informací získáte na e-mailu 
Lcholevova@moporuba.cz.

Projekt Podpora místní Agen-
dy  21 – udržitelný a  komunitní 
život II. v Porubě byl podpořen 
z rozpočtu MSK v rámci dotač-
ního programu Podpora dobro-
volných aktivit v oblasti udržitel-
ného rozvoje a místní Agendy 21.

Porubská běžecká časovka
 Jak jste na tom s  fyzickou 

kondicí, můžete zjistit 8. květ-
na na Porubské běžecké časov-
ce jednotlivců, která se koná 
v areálu základních škol na Po-
rubské ulici. Běh na 30 minut 
začíná v  8.30 hodin, běhy na 
60 a  120 minut v  9.30 hodin. 
Registrace je půl hodiny před 
startem. Startovné je do 17 let 
zdarma, pro starší činí 100 Kč.

Výšlap na Zahumenici
Vlastivědný festival Pestré vrst-
vy zavítá i v letošním roce do Po-
ruby. V sobotu 14. května geo-
graf Jan Lenart vezme zájemce 
na komentovanou prohlídku Za-
humenice, vrcholu Nízkého Jese-
níku kousek za hranicemi Poruby. 
Výletníci se po cestě podívají i do 
starých lomů a  pískoven. Sraz 
účastníků je v  17 hodin u  blud-
ného balvanu na Vřesinské uli-
ci. Více informací o výšlapu i fes-
tivalu, který se koná od 12.  do 
15.  května, naleznete na strán-
kách www.pestrevrstvy.cz. (red)

Soutěž modelářů 
v Třebovicích
Spolek přátel modelů lodí KUBIK-
Team z Poruby pořádá 21. květ-
na na rybníku Laša (poblíž Tře-
bovického mlýna) pátý ročník 
soutěže s modely lodí LODIVOD 
2022. Závody začínají v 9.30 ho-
din. Více informací na www.ku-
bik-team.estranky.cz. (kub)

Festival v ulicích oživí Hlavní třídu 
i přilehlé dvory
Oblíbený letní festival letos 
poprvé zavítá do Poruby 
a nabídne vám poslední 
červnový víkend plný 
hudby, divadla a zábavy. 
Zažijte Porubu s Art & life! 

Hudba
Festival v ulicích bude největ-
ší akcí tohoto roku v  Porubě. 
„S  organizátory se intenzivně 
scházíme a ladíme celý festival. 
Věřím, že společnými silami se 
nám povede připravit vynika-
jící akci, která bude lidi bavit,“ 
uvedla starostka Poruby Lucie 
Baránková Vilamová.

Bohatý kulturní program 
bude probíhat na deseti scé-
nách téměř po celé délce Hlavní 
třídy a vypukne v páteční pod-
večer s  kapelou Nedivoč. Dal-
ší festivalové koncerty vás le-
tos přenesou na slunné pláže 
Kanárských ostrovů. V  progra-
mu totiž vystoupí pětice španěl-
ských kapel Hirahi Afonso, Alba 
Gil, Pablo Queu, Olga Cerpa & 
Mestisay a Lemes, Infante & Co-
lina trío. Se skleničkou vína z při-
lehlého Vinného festivalu se jed-
ná o  dokonalou kombinaci na 
červnové víkendové odpoledne. 
World music dalších kontinentů 
předvede kanadský instrumen-
talista Aysanabee a o velkolepý, 
energií nabitý závěr nedělního 
programu se postará australské 
kytarové duo Opal Ocean.

Kromě světové hudby i z dal-
ších krajin se na hudební scéně 
představí také lokální interpre-
ti jako například dechový or-
chestr VŠB-TUO se svým popo-
vým playlistem Ostrava POPS 
nebo vítězové největší hudeb-
ní soutěže kapel v živém hraní 
Skutečná liga. Nároží u Galerie 
Dukla rozezní a možná i roztan-
čí lokální hudební buskeři Niké 
Vopálecká, Ty kráso, VLNA, Bio-
graph a mnoho dalších.

Divadlo
Během celého víkendu si při-
jdou na své také milovníci di-
vadla. Novocirkusoví Žongléros 
Ansámbl vezmou malé i  velké 
do pohádkového světa během 
představení Hvězdář a Legenda 
o  Světle. Zatímco francouzská 

skupina Entr’Act v  úchvatných 
mytických kostýmech promění 
porubské ulice v krajinu fantazie 
a  předvede středověkou akro-
batickou show s dobovým kon-
certem. Nebude chybět ani ob-
líbená Propan Punk fi re-show – 
velkolepý závěr sobotního dne 
s dechberoucí akrobacií na ob-
řích kolech, kterou si nesmíte 
nechat ujít. Nedělní odpoled-
ne bude patřit tradičním obřím 
loutkám s  divadelním putová-
ním světem zvířat, během kte-
rého se spolu s loutkami stanete 
nezbytnou součástí této Bajky. 

Lunapark pro děti
K umění v ulicích neodmyslitel-
ně patří tzv. busking. Proto jsme 
do Ostravy pozvali ty nejlepší 
buskery z  Evropy, Kanady, Ja-
ponska, Argentiny či Austrálie, 
aby vám předvedli své pouliční 
hudební, žonglérské, akrobatic-
ké i kouzelnické kousky. Buske-
ři z celého světa tak během celé 
soboty a neděle promění porub-
ské ulice a dvory v okolí Alšo-
va náměstí v místa s příjemnou 
atmosférou vybízející k  víken-
dovému odpočinku. Ulice oživí 
také senegalské tance a  něko-
lik průvodů, například v  sobo-
tu průvod žonglérů a chodců na 
chůdách zahájí program denní-
ho lunaparku MansterVille. 

Víkendový program nabídne 
bohaté vyžití samozřejmě také 
pro děti. Kromě divadelních 
pohádek, soutěží, workshopů 
v  křeččích kolech a  sobotní-
ho dětského jarmarku ovládne 
celý kruhový objezd již zmíně-
ný dětský lunapark MansterVille 
plný iluzí a  atrakcí. V  Africké 
zóně pak budou moci rodiče 
i děti přiložit ruku k dílu a podí-
let se s Robotem Guyem z Kon-
ga na společné výrobě robota.

Africká zóna
Během celého víkendu, para-
lelně s  kulturním programem, 
pro vás bude připravena Afric-
ká zóna s  tradičními pokrmy, 
trhy, řemesly i uměním, Design 
zóna plná originálních výrobků 
českých tvůrců, oblíbené Sdílko, 
které představí tradiční česká 
řemesla, či Dýmkařský a čajový 
festival – ideální místo pro chví-
li odpočinku během nabitého 
programu. Energii budete moci 
doplnit také ve Food zóně plné 
festivalových dobrot, na Vinném 
festivalu či v Chill-out zónách. 

Festival v  ulicích zahájíme 
v  pátek 24. června v  18 ho-
din, v sobotu a v neděli bude 
festivalový program probíhat 
vždy od 11. hodiny. Vstup na 
festival a  veškerý program je 
zdarma. (jis)
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Pom cka:
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Junák Košt

Rovnost Upevnit
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HlukDráha
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Útok
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(ná e .)

Drop 
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„zde“
Zkyp it 
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Mihr
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u ocasu
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závodu

Sirná org. 
slou enina

Francouz. 
„láska“

Inic. kardi- 
nála Duky

Staro ím. 
mince

1. 
TAJENKA

2x zvýšený 
tón

Do dnešní- 
ho dne

Pracovat 
na stavu

Poup  ka- 
parovníku

Domácí 
šelma

Vojín ze
Spielbergo-
va filmu

Autor 
Vinnetoua

ecké 
písmeno

Inic. re is. 
Kachyni

Katedra 
konstruk- 
ce stroj  

Cizí zkr. 
pro íslo

Kód pro ja- 
zyk tetum

Starší SPZ 
Pardubic

Obrazov- 
ka (z ruš.)

ást 
Budapešti

Hluboký 
en.hlas

Promo ní 
sí

Anglicky 
„jíst“ skladatel

Uzenka 
(zastar.)

Malí ské 
pot eby

Zlatnická 
práce

1. DÍL 2. 
TAJENKY

Milenec 
(zastar.)

Per. soudce 
zem . duší

Revize 
ú t

Chem.zn. 
polonia

Chorvat. 
souhlas

2. DÍL 2. 
TAJENKY

Nemoc 
nosní 
dutiny 

(soplivka)

Dru ka 
Baalova

Tajenka: jinan dvoulaločný, park u Domu kultury Poklad.

Autor křížovky: Emil Ledvina 

Křížovka: Jubilejní strom. Na území našeho městského obvodu se nachází jubilejní strom vysazený v květnu 2011 u příležitosti šede-
sátiletého výročí zahájení výstavby nové Poruby. Je to (1. tajenka), který má příštím generacím připomínat rok 1951, kdy se v Praze 
rozhodlo o výstavbě nových obytných čtvrtí na Ostravsku. Místem pro jeho vysazení byl vybrán (2. tajenka).

Aktuální program naleznete na www.dkpoklad.cz. Akce se budou konat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. 

 Kino

Promítá každý týden od úterý do nedě-
le, cena vstupenky je od 80 do 140 korun. 
Každé úterý večer jsou připraveny projek-
ce pro náročnější diváky.

3. 5. – 19.30
Drive My Car – japonský drama-road fi lm, 
jenž vychází z motivu stejnojmenné po-
vídky Harukiho Murakamiho

10. 5. – 19.30
Ztracené iluze – francouzská adaptace 
románu Honoré de Balzaca 

17. 5. – 19.30
Černobyl na kolečkách – dokumentár-
ní fi lm o expedici vozíčkáře Honzy a jeho 
týmu do Černobylu, Kyjeva a Karpat s cí-
lem pokořit nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu

24. 5. – 19.30
107 matek – příběh těhotné ženy odsou-
zené za vraždu odehrávající se ve věznici 
v ukrajinské Oděse 

31. 5. – 19.30 
Mára jde do nebe – dokument sledují-
cí pět pokusů horolezce Marka Holečka 
o prvovýstup na horu Gašerbrum I 

 Vybrané pořady

9. 5. – 18:00
InspiroHub: V Kyjevě se (ne)střílí – pro-
mítání fi lmu z roku 2020 o probouzející se 
ukrajinské občanské společnosti a beseda

10. 5. – 19.00
Tak já letím! – Anna Polívková jako 
pětačtyřicátnice Susan, jež se se zamýš-

lí nad přátelstvím, láskou, osamělostí i ná-
strahami a radostmi života
Vstupné: 360–450 Kč 

16. 5. – 19.00 
Jan Smigmator & Big band: Murphyho 
zákon tour 2022 – koncert swingového 
zpěváka s kapelou, na kterém zazní pře-
devším písně z alba Murphyho zákon 
Vstupné: 390–690 Kč 

25. 5. – 19.00
Divadlo Radka Brzobohatého: Ajťáci – 
divadelní adaptace britského sitcomu
Vstupné: 330–400 Kč 

31. 5. – 11.00–11.45
Tomáš Tomčala: Klavír v proměnách třech 
staletí – posluchač Ostravské univerzity 
zahraje na klavír značky Steinway & Sons
Vstupné: dobrovolné



INZERCE

S
C-

5
0

10
0

6/
0

1
S

C-
5

0
0

92
9/

0
1

Balanční cvičení

Každý čtvrtek
od 17:00 zdarma



PROGRAM AKCÍ22

Akce se budou konat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

2.–31. 5.
 Mamince k svátku – tvoření pro 

děti, KMO, Podroužkova 1663

2. 5.
16.00 Dárek pro maminku – tvůrčí 

dílna, CVČ, O. Jeremiáše 1985
18.00 Na kole z Aše do Bukovce – ces-

tovatelská beseda, KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

4. 5.
16.30 Francie – za inspirací na kraj 

světa – cestovatelská beseda 
pořádaná ve spolupráci s Euro-
centrem Ostrava, KMO, Vietnam-
ská 1541

6. 5. 
19.00 Arrows Ostrava x Technika Brno 

– extraliga baseballu, Arrows 
Park, Průběžná 6178

7. 5.
6.30 Vítání ptačího zpěvu – procház-

ka s Otakarem Závalským, sraz 
u tramvajové zastávky B. Ni-
kodema na Martinovské ulici 
(více na str. 19)

10.00 Porubský den bezpečí – ukázky 
činnosti hasičů, MPO, Policie ČR, 
Rescue Team, představení Armá-
dy ČR aj., louka na Francouzské 
ulici (více na str. 18)

8. 5.
8.30 Porubská běžecká časovka jed-

notlivců, areál ZŠ na Porubské 
ulici (více na str. 19)

9. 5.
16.00 Turnaj v ruských kuželkách, 

CVČ, O. Jeremiáše 1985
16.00 Den matek I. – vystoupení dětí 

z DDM, DDM, Polská 1624 (infor-
mace na tel. 725 037 081)

18.00 InspiroHub: V Kyjevě se (ne)stří-
lí – promítání fi lmu z roku 2020 
s besedou, DK Poklad, M. Kopec-
kého 675

10. 5.
19.00 Tak já letím! – hra s Annou Polív-

kovou, DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675 

11. 5.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

10.00 Knihárna – setkání nad knihami, 
KMO, Podroužkova 1663

15.00 Senior klub: Beseda s Besedou, 

DK Poklad, M. Kopeckého 675 
(více na str. 15)

16.00 Divadélko Smíšek: Jízda tra-
bantíka Ferdy, KC Všichni spolu, 
K. Pokorného 447/52a

16.00 Den matek II. – vystoupení dětí 
z DDM, DDM, Polská 1624 (infor-
mace na tel. 725 037 081)

12. 5.
16.00 Kytarovka, KC Makovice, U Ob-

louku 501/5

13. 5.
19.00 Arrows Ostrava x Sokol Hlubo-

ká – extraliga baseballu, Arrows 
Park, Průběžná 6178

14. 5.
9.00 Libor Vilím: Umění tyrkysové 

komunikace – workshop, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

10.00 Pavla Fendrichová: Hlasový 
workshop II, DK Poklad, M. Ko-
peckého 675

13.00 Arrows Ostrava x Sokol Hlubo-
ká – extraliga baseballu, Arrows 
Park, Průběžná 6178

17.00 Pestré vrstvy: Zahumenice – 
komentovaný výstup na vrchol 
– procházka s geografem Janem 
Lenartem, sraz u bludného bal-
vanu na Vřesinské ulici (více na 
str. 19)

16. 5.
16.00 Veselá zvířátka – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541
17.00 Dny Fajne rodiny: Bachovy kvě-

tové esence v životě mámy i táty, 
KC Makovice, U Oblouku 501/5

19.00 Jan Smigmator & Big band: 
Murphyho zákon tour 2022, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

17. 5.
14.00 Pozor, jedu!!! – soutěže pro děti 

i rodiče, zahrada a dopravní hřiš-
tě MŠ Ukrajinská 1530–1531

17.00 Spisovatelé do knihoven: Anna 
Luňáková – beseda, KMO, 
Podroužkova 1663

18. 5.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Podroužkova 1663 

10.00 Klub Generace – přednáška 
zástupců Krajské hygienické 
stanice, KMO, Vietnamská 1541

16.00 Pilná včelka – kreativní tvoření, 
KC Všichni spolu, K. Pokorné-
ho 447/52a

16.00 Vystoupení ke Dni matek, DDM, 
M. Majerové 1722 

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

21.00 Kazma: My story – show české-
ho infl uencera, Letní scéna Amfi , 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

19. 5.
10.00 Dny Fajne rodiny: Den otevře-

ných dveří v klubu pro domško-
láky Makovičky, KC Makovice, 
U Oblouku 501/5

16.30 Jak zlepšit místo v Ostravě – 
workshop, DK Poklad, M. Kopec-
kého 675 (více na str. 4)

17.30 Bylinkové posezení, KC Makovi-
ce, U Oblouku 501/5

20.–22. 5.
 Czech Music Crossroads 2022 

– mezinárodní hudební festival, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

20. 5. 
16.00 Koncert vítězů pěveckého mee-

tingu, DDM, M. Majerové 1722
19.00 Arrows Ostrava x Tempo Praha 

– extraliga baseballu, Arrows 
Park, Průběžná 6178

21. 5. 
9.00 Čáry máry s kartonem – tvůrčí 

dílna, DDM, Polská 1624 (infor-
mace na tel. 725 037 085)

9.30 Lodivod 2022 – soutěž modelů 
lodí, rybník Laša v Třebovicích

13.00 Miss zvířátko – soutěž o nej-
krásnějšího domácího mazlíčka, 
DDM, Polská 1624 (informace na 
tel. 725 037 085)

13.00 Arrows Ostrava x Tempo Praha 
– extraliga baseballu, Arrows 
Park, Průběžná 6178

22. 5.
14.00 Jan Rokyta: Cesta hudební 

Evropou napříč žánry – před-
stavení různých hudebních stylů, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675 

23. 5.
16.00 Duhový obláček – kreativní tvo-

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

17.00 Dny Fajne rodiny: Beseda o do-
mácím vzdělávání a unschoolin-
gu, KC Makovice, U Oblouku 501/5

25. 5.
16.00 Divadélko Smíšek: Velká sloní 

pohádka, CVČ, Vietnamská 1541
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19.00 Divadlo Radka Brzobohatého: 
Ajťáci – divadelní adaptace 
britského sitcomu, DK Poklad, 
M. Kopeckého 675

30. 5.
17.00 Dny Fajne rodiny: Deskovky, 

KC Makovice, U Oblouku 501/5
20.00 Partička na vzduchu – improvi-

zační show, Letní scéna Amfi , DK 
Poklad, M. Kopeckého 675 

31. 5.
11.00 Tomáš Tomčala: Klavír v pro-

měnách třech staletí – před-
stavení děl J. S. Bacha, L. van 
Beethovena, F. Liszta a P. Ebe-
na, DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675

17.00 Spisovatelé do knihoven: 
Irena Šťastná – beseda, KMO, 
Podroužkova 1663

 Bohoslužby

www.fporuba.cz/cs/bohosluzby/

 Planetárium Ostrava

program na https://planetariumostrava.cz/

 Dům kultury Poklad

program na www.dkpoklad.cz

 Výstavy

do 7. 5.
Cecílie Černochová: Z popela – výsta-
va obrazů, Galerie Zámku Poruba, nábře-
ží SPB 60 

do 12. 5. 
Ivo Sloniowski: Madeira – perla Atlantiku 
– výstava fotografi í, Galerie na schodech, 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 31. 5.
Představení návrhů úprav předprostoru 
Oblouku, Galerie Malá Dukla, Hlavní třída

do 10. 7.
Pavel Hošek, Jiří Kuděla: Stereo, Galerie 
Dukla, Hlavní třída

2.–31. 5.
Jana Fárková: Živá planeta – výstava ob-
razů, KMO, Vietnamská 1541

12. 5. – 20. 6.
Absolventské práce žáků ZUŠ Ostrava-
-Poruba, Galerie Zámku Poruba, nábřeží 
SPB 60 (vernisáž 12. 5. v 18.00)

15.–30. 5.
Muzeum jde do ulic Ostravy – 150 let ost-
ravského muzejnictví, Hlavní třída

16. 5. – 23. 6.
Kruh – malby, Galerie na schodech, ÚMOb 
Poruba, Klimkovická 55 (vernisáž 16. 5. 
v 17.00)

 Kvizy a soutěže

2.–31. 5.
Hlavolamy v malíčku – soutěž o ceny pro 
děti, KMO, Podroužkova 1663
Jarní kviz – zábavný kviz pro děti, KMO, 
Vietnamská 1541

 Plánované akce

1. 6.
12.00 Den dětí s DPO, prostranství 

u kruhového objezdu na Hlavní 
třídě

15.00 Dětský den – vystoupí Martin 
Sochor, folklorní soubor Fogáš, 
kapela Tygrasz, Divadlo Víti 
Marčíka, Zámek Poruba, nábřeží 
SPB 60

16.00 Den dětí s kouzelníky, CVČ, 
O. Jeremiáše 1985

3.–5. 6.
 Folkový kolotoč – hudební festi-

val, DK Poklad, M. Kopeckého 675

4. 6.
9.30 Pohádkový les, start u aut. za-

stávky Studentské koleje, pořádá 
DDM Ostrava-Poruba

CVČ – centrum volného času, DDM – dům dětí a mládeže, DK – dům kultury, DPS – dům s pečovatelskou službou, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy, 
MC – mateřské centrum, MPO - Městská policie Ostrava, MŠ – mateřská škola, ZŠ – základní škola

Změna programu vyhrazena.
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Pohybové kurzy v DK Poklad
Pondělí
• 16.00–16.50
 Drahomíra Bittnerová: Pilates
• 17.00–17.50
 Drahomíra Bittnerová: Pilates
• 18.00–18.50
 Věra Adámková: Power jóga
Úterý
• 16.00–17.20
 Ivana Kroupová: Jóga pro každého
• 17.30–18.20
  Darina Kabardina: Zdravotní cvi-

čení dle principů vývojové kine-
ziologie

• 18.30–19.50
  Darina Kabardina: Jóga pro zdravá 

záda
Středa
• 16.30–17.20
 Drahomíra Bittnerová: Zdravá záda
• 17.30–18.30
 Drahomíra Bittnerová: Bosu 
Čtvrtek
• 10.00–11.00
  Eva Staňková: Jemná relaxační jóga 

pro všechny
Neděle
• 16.30–17.20
 Drahomíra Bittnerová: Bosu 
• 17.30–18:20
 Drahomíra Bittnerová: Pilates

Prázdniny v pohodě
 Poslední volná místa nabízí příměst-

ský tábor městského obvodu Poruba, 
který se koná od 11. do 15. července. Na 
děti v  něm čeká celotáborová hra, řada 
sportovních aktivit, celodenní výlet, tvo-
ření i soutěže. Tábor s názvem Prázdniny 
v pohodě je určen dětem od 7 do 15 let. 
Cena tábora je 1400 Kč (zahrnuje jízdné, 
vstupné, teplé obědy, pitný režim, odmě-
ny). Rezervace a bližší informace na tel. 
č. 599 480 592, 720 735 354 nebo na 
e-mailu msoviarova@moporuba.cz. (red)

7. 6.
19.00 Divadelní spolek Háta: Zami-

lovaný sukničkář, DK Poklad, 
M. Kopeckého 675



PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: HOTEL SAREZA, SALONEK
Čkalovova 6144, Ostrava - Poruba,
(vedle zimního stadionu, naproti hlavní poště Poruba)
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ 
HODINKY (mechanické, natahovací). 
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, 
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME 
MINCE z celého světa do r. 1960. 
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY, 
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, 
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY 
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, 
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, 
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950. 
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800. 
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA 
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ 
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY 
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY 
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME 
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ 
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ ZLATA a STŘÍBRA

K
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VÝKUP BUDE 
PROBÍHAT:
STŘEDA 11. 5.

ČTVRTEK 12. 5.
9:00 - 16:00

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)
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