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ODPOČÍVEJTE
dle libosti!

Další barevná provedení

Platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

PLÁŽOVÉ LEHÁTKO
OBI č. 5476213 aj.

BAZÉNOVÁ SADA
„STEEL PRO MAX™ FRAME POOL”
Ø 366 x v 76 cm, včetně kartušové filtrace.
OBI č. 1110956

Super cena

3329,–

VÍŘIVKA BESTWAY® „LAY-Z-SPA® MIAMI AIRJET™”
Ø 180 v 66 cm. OBI č. 5790720

Super cena

10990,–
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TÉMA 3

ÚVODNÍK

Lucie Baránková Vilamová
starostka

Vážení Porubané,
se začátkem prázdnin při-

chází také o něco málo klid-
nější období. Věřím proto, 
že si alespoň trochu v těch-
to dnech odpočinete od kaž-
dodenních starostí, užijete 
si přírody, slunce či navštíví-
te nějakou z akcí, kterou pro 
Vás i  toto léto Poruba při-
chystala. To, že v  Porubě je 
skutečně co navštívit a  vi-
dět, ocenilo také Minister-
stvo práce a sociálních věcí, 
kde jsme si na konci června 
převzali cenu v soutěži Obec 
přátelská rodině a seniorům. 
Toto ocenění je spojeno i s fi -
nanční dotací, kterou obvod 
obdržel právě na nejrůzněj-
ší aktivity. A pro nás je tato 
cena také důkazem toho, že 
v Porubě máme akce kvalit-
ní a zajímavé. Ráda bych vás 
proto pozvala například na 
Letní uměleckou scénu, kte-
rá se letos jako již tradičně 
bude konat na více místech 
v  Porubě (u Floridy, zámek, 
Hlavní třída apod.). Ujít si ne-
nechejte ani Sdílko, které se 
v  druhé polovině srpna na 
14 dní vrátí po letech na Alšo-
vo náměstí, nebo Pouť babí-
ho léta, která se bude konat 
v  září na louce u Francouz-
ské ulice. Či první výstavu 
fotografi í Viktora Koláře st., 
který dokumentoval výstav-
bu Ostravy a také Poruby od 
20. do 60. let minulého stole-
tí. Najdete ji nově od 28. čer-
vence v  Galerii Dukla. Na 
všechny akce je vstup volný 
a určitě jsou vhodné pro vše-
chny věkové skupiny.

Přeji vám krásné letní dny.

Prevence je důležitá a vždy se vyplácí 
Bezpečnost je zásadní 
faktor, který ovlivňuje 
spokojenost obyvatel. Je 
jedno, zda jde o dopravu 
nebo pocit bezpečí 
doma či v ulicích. Stejně 
důležitou, ne-li ještě 
důležitější roli než represe 
má prevence. A právě na 
ni se zaměřují policisté 
i městský obvod Poruba.

 Když dvojice chodců na 
Hlavní třídě spatří strážnici, 
evidentně znejistí. Oba jsou si 
totiž vědomi, že kráčí po cyk-
lostezce, tedy v  místech, kde 
by být neměli. Tentokrát ale 
mají štěstí a obejde se to bez 
pokuty. Policisté a zaměstnan-
ci BESIP jsou tam hlavně pro-
to, aby vysvětlovali. A  třeba 
i připomněli, že příště už by to 
mohlo stát až dva tisíce korun. 
Stejné štěstí mají o chvíli poz-
ději i  kluci, kteří se proháně-
jí na elektrokoloběžkách. I oni 
jsou v místech, kde nemají co 
dělat a strážníci s nimi probíra-
jí, jak a kudy bezpečně jezdit.

Prevence je lepší než represe
„Preventivní akce děláme pra-
videlně, protože věříme, že se 
to vyplácí. Domluva a  vysvět-
lování má často mnohem vět-
ší význam než pokuta. Při této 
preventivní akci se snažíme pů-
sobit na chodce i cyklisty. Pěší 
často vstupují do cyklostezek, 
cyklisté zase naopak jezdíva-
jí po chodnících. A  to přiná-
ší řadu rizikových a nebezpeč-
ných situací pro obě strany. 
Mnohdy jsou zcela zbytečné 
a přitom stačí málo, aby se jim 
lidé vyhnuli. Základem je cho-
vat se k  sobě navzájem ohle-
duplně a dodržovat stanovená 
pravidla,“ uvedl mluvčí Městské 
policie Ostrava Jindřich Machů. 

A právě vzájemný respekt je 
základ. Jsou mezi námi cyklisté, 
kteří se tváří, že jim patří svět, 
a  jsou tady i chodci, kteří mají 
pocit, že můžou vše a  nemů-
že se jim nic stát. Na tyhle typy 
platí asi jen pokuty, ale absolut-
ní většina je ochotna vzájemně 
se respektovat. Jen je jim někdy 
třeba napovědět, jak na to.

„I to je důvod, proč jsme se 
s městskou policií domluvili, že 

tyto akce budou častější. Pre-
vence je hodně důležitá. Dostá-
váme řadu upozornění – ať už 
na ty, co jezdí na koloběžkách, 
na kolech nebo na sdílených 
kolech, že se někdy nechovají 
bezpečně, což je třeba řešit. Sa-
mozřejmě to platí i o chodcích, 
kteří občas nerespektují ostat-
ní kolem sebe,“ řekla starostka 
Lucie Baránková Vilamová. Se-
známením s prací bezpečnost-
ních složek pak byl jarní Porub-
ský den bezpečí.

Hlavně děti a senioři
Nedávná bezpečnostní akce je 
jen jednou z mnoha preventiv-
ních činností, které se v Poru-
bě konají. Strážníci pořádají be-
sedy a  semináře pro všechny 
věkové skupiny, na děti míří 
především prostřednictvím 
nejrůznějších her. Ovšem stráž-
níci nejsou jediní. Vedle řady 
organizací se prevenci věnuje 
i městský obvod Poruba, který 
se soustředí především na se-
niory a děti. S dříve narozenými 
pracuje hlavně odbor sociální.

„Pořádáme především před-
nášky na témata, která jsou pro 
seniory aktuální. Zaměřeny jsou 
hlavně na všechny možné formy 
bezpečného chování. A to v celé 
škále od šmejdů přes telefoná-
ty nepravých vnuků až po před-
cházení nejrůznějším nebezpeč-
ným situacím. Teď třeba, s pří-
chodem pěkného počasí, chodí 
senioři více ven. Proto jsme pro 
ně připravili semináře, jak před-
cházet úrazům a dalším věcem, 

které je mohou potkat. Ročně se 
našich programů účastní stovky 
lidí,“ uvedla vedoucí odboru so-
ciálního Jana Glogarová. 

Někdy stačí málo
Preventivní akce pro děti jsou 
zase doménou především škol 
a školek. „Nabídka programů je 
každoročně nesmírně rozsáh-
lá a záleží na školách, co si vy-
berou. My jim pak na preven-
tivní akce fi nančně přispíváme. 
Vedle toho provozujeme níz-
koprahová zařízení, jako jsou 
centra volného času, komunit-
ní centrum nebo skatepark. I ta 
jsou důležitou součástí preven-
ce,“ poznamenal místostarosta 
Martin Tomášek, který má škol-
ství na starost.

Prevence je důležitá součást 
života a  mnohdy nám umožní 
vyhnout se nepříjemným i  ne-
bezpečným situacím. Někdy in-
formace, které od preventistů 
dostaneme, mohou zachránit 
i život. V mnoha případech nás 
mohou přivést jen k zamyšlení, 
zda bychom třeba neměli tro-
šičku změnit své chování vůči 
ostatním. „Základ je vždycky 
v nás, lidech. Někdy stačí oprav-
du málo, jen vzájemná toleran-
ce a  respekt. Zkusme se pro-
to chovat k druhým tak, jak by-
chom chtěli, aby se oni chovali 
k nám,“ dodala starostka Lucie 
Baránková Vilamová. (mot)

Anketu k tématu
najdete na straně 6

Dopravně-bezpečnostní akce, kterou na Hlavní třídě uskutečnili na po-
pud Poruby Městská policie Ostrava a BESIP.



AKTUALITY4

Číslo měsíce

11 milionů
Sotva školy utichnou od 

dětského šveholení, v  ně-
kterých se rozezní koncert 
řemeslníků. Jedno z  jakého 
„koutu“ rozpočtu obvodu, 
do škol na tyto akce směřu-
je více než 11 milionů korun.

Dokončuje se zateplení 
střech jídelny základní ško-
ly (ZŠ) na ulici K. Pokorné-
ho, což je největší letošní 
„školská“ investice, co do 
výše nákladů následuje re-
konstrukce elektroinstala-
ce v mateřské škole (MŠ) na 
ulici O. Synka a hydroizola-
ce jídelny ZŠ Bulharská. Vý-
měna rozvodů vody je na-
plánována v  MŠ Ukrajinská 
a  oprava povrchů kuchyně 
a přilehlých místností v MŠ 
O. Synka. Do provozu ku-
chyně v ZŠ Bulharská smě-
řuje i další investice: poříze-
ní odlučovače tuků.

Zjednosměrněním 
přibudou parkovací 
místa

 Odbor dopravy a  údrž-
by komunikací ÚMOb Poruba 
upozorňuje, že od 1. července 
se budou postupně měnit na 
jednosměrné ulice Heyrovské-
ho, Jaselská, Ľ. Štúra a Bulhar-
ská. Přínosem tohoto opatření 
je, že zde přibudou legální par-
kovací místa.

Tvoříme prostor
 Úpravám veřejných míst je 

určen dotační program města 
Ostravy Tvoříme prostor (dří-
ve fajnovyprostor). Maximál-
ní výše dotační podpory urče-
né na jeden projekt činí půl mi-
lionu korun. Více informací na 
www.tvorimeprostor.cz.

Třetí místo za střechu
 Plechová krytina na střeše 

budovy Oblouku byla vymě-
něna za původní – za tašky tzv. 
bobrovky. Střeše bylo v soutě-
ži Tondach Pálená střecha 2021 
v  kategorii Veřejně prospěšné 
stavby uděleno 3. místo – pře-
vzali ho zástupci společnos-
ti Střechy Majer, která režné  
bobrovky metodou šupinové-
ho krytí pokládala. (jan)

Letošní novinka v péči o obecní 
trávníky: mozaiková seč
V Porubě jsou od letošního 
roku dvě plochy, které 
městský obvod kosí 
moderním způsobem. Při 
něm se nechávají místa 
s vysokou trávou, která 
slouží jako potrava a úkryt 
pro hmyz i zvířata.

 Takzvaná mozaiková seč 
trávy je jedním ze způsobů, 
kterými lze bojovat se změnou 
klimatu a  zvyšovat biodiverzi-
tu. Nechávají se při ní plochy 
neposekané trávy, které jednak 
zadržují vodu, jednak slouží 
jako potrava pro hmyz a úkryt 
pro menší zvířata.

„Tento způsob kosení jsme 
plánovali delší dobu, ovšem 
bylo třeba najít vhodné loka-
lity. Poruba je na poměrně se-
vřeném území a  scházejí nám 
tady vetší ucelené travnaté 
plochy. Tento způsob kosení 
totiž není vhodný do obytných 
zón a vysokou trávu nemůže-
me nechávat v okolí dětských 
hřišť a  v  místech, kudy chodí 
hodně lidí,“ uvedl místostaros-
ta Miroslav Otisk.

Nakonec se našly lokality 
dvě. První je louka mezi ulicemi 
Opavskou a Martinovskou, dru-
há pak podél ulice Francouz-
ské. „Údržba takových míst 
je samozřejmě náročnější, ale 
společně s fi rmou, která se nám 
stará o trávníky, hledáme ideál-

ní způsob, jak se toho zhostit. 
Neděláme klasickou mozaiko-
vou seč, při které se necháva-
jí pásy posečené a neposečené 
trávy. Chtěli jsme, aby to vypa-
dalo pěkně, proto jsme místo 
pásů zvolili kruhy. Podle nás to 
je hezčí a  plní to stejný účel,“ 
dodal Miroslav Otisk.

Nový způsob kosení není je-
diný příklad, jak se Poruba sta-
ví ke změně klimatu. Už dru-
hým rokem vysazuje květino-
vé louky a letos porostou luční 
květiny na téměř šesti tisících 
metrech čtverečních. V  přípa-
dě delšího sucha se omezu-
je také kosení ostatních trav-
natých ploch a Poruba rovněž 
pravidelně vysazuje novou ze-

leň. A to tak, aby bylo vysaze-
no více nových stromů a keřů, 
než bylo z nejrůznějších důvo-
dů nutné pokácet.

Pro zájemce, které zajímá 
zeleň v  Porubě, obvod chys-
tá zajímavé akce s  odborní-
ky. Tou nejbližší bude 17. srpna 
Procházka s  arboristou (letos 
již druhá) Alšovou ulicí k par-
kům u  Domu kultury Poklad. 
Odpovědi na nejčastější do-
tazy týkající se zeleně najdou 
lidé rovněž na webu fajnova-
poruba.cz. Dozvědí se tam 
o  specifi kách péče o  měst-
skou zeleň, kdy a proč se mu-
sejí kácet stromy, jak se kosí 
tráva i  spoustu dalších infor-
mací. (mot)

Louka mezi Opavskou a Martinovskou ulicí Foto: Martin Otipka

DVAATŘICET NEJLEPŠÍCH | Ti mladí lidé jsou všestranně nadaní: reprezentují své školy v olympiá-
dách od biologické po logickou, v jazykových soutěžích, hrají na všelijaké hudební nástroje od kytar 
(na které se naučili sami) po varhany, zpívají a sami si skládají písně, jsou skvělými sportovci, foto-
grafy, dobrovolníky, provozují školní zpravodajský web, doučují slabší spolužáky... Vynikající školní 
prospěch už se pak bere tak trochu jako samozřejmost... V centru volného času na Vietnamské ulici 
bylo oceněno 32 nejlepších žáků z porubských základních a středních škol. Pamětní list a poukázku 
na nákup knih žákům spolu s blahopřáním předali starostka Lucie Baránková Vilamová a místosta-
rosta Martin Tomášek.  (jan)



AKTUALITY 5

Co je to street workout
 Sportovní aktivita, při kte-

ré se pracuje s  váhou vlastní-
ho těla. Zahrnuje různé cviky 
na veřejných sportovních hřiš-
tích, především na hrazdě, bra-
dlech, žebřinách, horizontál-
ních žebřících, kruzích a jiných 
konstrukcích, nebo i bez jejich 
použití (na zemi). Hlavní dů-
raz je kladen na cvičení s vlast-
ní vahou, rozvoj síly a  vytrva-
losti. Lidé, kteří se workoutem 
zabývají, nazývají sami sebe 
porůznu: workouteři, pouliční 
(street) sportovci atd. 

Poruba už má pět workoutových hřišť
 Když před sedmi lety vyrost-

lo v Porubě na Alžírské ulici prv-
ní workoutové hřiště, rychle se 
ukázalo, že o tento druh posilo-
vání je obrovský zájem. Hned se 
vytvořila komunita především 
mladších lidí, kteří na bradlech 
a hrazdách byli a stále jsou kaž-
dý den. Výhody byly zřejmé. 

Cvičí se venku, je to zadarmo 
a práce s vlastní váhou přináší 
poměrně rychlé výsledky.

„V Porubě se do té doby bu-
dovala především hřiště pro 
menší děti. Pro ty starší tady byl 
v podstatě jen skatepark a ně-
kolik dalších sportovišť, kde si 
mohli zahrát třeba fotbal nebo 

basketbal. Úspěch prvního wor-
koutu nás přiměl k tomu, aby se 
hřiště objevila i v jiných částech 
Poruby. Aby ti, kteří chtějí cvi-
čit, měli výběr,“ uvedla starost-
ka Lucie Baránková Vilamová.

A  tak hřiště postupně při-
bývala. Další vzniklo na ulici 
Ludvíka Podéště, následova-

la venkovní posilovna u běžec-
kého okruhu v  porubském le-
soparku. V loňském roce se na 
workout nezapomnělo při re-
konstrukci dvora na ulici Pio-
nýrů a v červnu bylo veřejnos-
ti předáno hřiště na Dělnické. 
Poruba při tom využila fi nan-
ční podporu města Ostravy.

„Workout je demokratický, 
abyste ho cvičili, nepotřebujete 
nic víc než chuť a vůli. Můžete 
ho cvičit sami, ale ještě lepší je 
to s ostatními, můžete být ně-
kým vedeni nebo hledat vlast-
ní cestu, vlastní styl. Vždyc-
ky, když jdu kolem, visí na něm 
hrozny dětí, a kolem workoutu 
se už buduje komunita mladých 
lidí, mimochodem zapálených 
rapperů, kteří tam jsou brzy 
ráno a znovu navečer, když se 
vracejí ze školy nebo z práce,“ 
poznamenal místostarosta Mar-
tin Tomášek, který se na výběru 
místa podílel. (mot)

V Porubě se dobře žije všem generacím
Poruba získala od 
ministerstva práce 
a sociálních věcí ocenění 
za 3. místo v soutěži 
Obec přátelská rodině 
a seniorům 2022, a dotaci 
270 tisíc korun. V Praze ho 
převzala starostka Lucie 
Baránková Vilamová.

 Prioritou každé obce by 
mělo být vytvoření pozitivní-
ho přátelského prostředí pro 
rodiny tak, aby jejich občané 
v obcích rádi bydleli, žili a zů-
stávali v nich po celé genera-
ce. Městský obvod Poruba se 
věnuje vytváření podmínek 
pro udržování pozitivního pro-
rodinného klimatu a prostředí 

přátelského rodinám již mno-
ho let.

Projekt Poruba přátelská 
rodině 2022 je součástí dlou-
hodobé prorodinné politiky, 
kterou městský obvod Poru-
ba uplatňuje. Projekt je také 
v  souladu s  Koncepcí rodin-
né politiky statutárního měs-
ta Ostravy na období let 2019– 
2022, kde jednou z  klíčových 
priorit je komunitní život, kte-
rý je v  kompetenci zejména 
městských obvodů, a dále pak 
priorita Podpora budování ro-
dinných vazeb, včetně vazeb 
mezigeneračních, a  Prevence 
a volný čas.

Cílem projektu je rozvoj 
a zkvalitnění prorodinných ak-

tivit a  zvýšení kvality života 
rodin v  Porubě. „Programo-
vé oblasti a jednotlivá opatření 
a akce v rámci projektu reagují 
na aktuální potřeby a zájmy ro-
din žijících v  Porubě a  umož-
ňují rodinám napříč generace-
mi společně a smysluplně trávit 
volný čas, zlepšovat mezilidské 
vztahy v rodině, rozvíjet kladný 
vztah ke kultuře a podpoře tra-
dičních akcí a také prohlubovat 
myšlenku komunitního života 
napříč generacemi,“ okomen-
tovala úspěch obvodu starost-
ka Lucie Baránková Vilamová.

Během projektu jsou realizo-
vány čtyři programové oblas-
ti (Jsme komunita, Síla rodiny, 
Prevence a  volný čas, Aktivní 
život – tvoříme Porubu společ-
ně) s  rozdělením na konkrétní 
dílčí opatření, aktivity a akce. 

Primární cílovou skupinou 
jsou všechny porubské rodiny, 
sekundární rodiny žijící mimo 
území městského obvodu ve 
spádových oblastech. (jan)

NDT Obec 
přátelská rodině 
a seniorům 2022

 Městský obvod Poruba získal se svým projektem Poruba přá-
telská rodině 2022 v kategorii obcí nad padesát tisíc obyvatel 
ocenění (3. místo) v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 
2022 (Dotační oblast – I. Obec přátelská rodině) vyhlášené minis-
terstvem práce a sociálních věcí a na základě rozhodnutí dotační 
komise obdrží dotaci ve výši 270 000 Kč.

„Úspěšně tak navazujeme na předcházející dva projekty, kdy 
jsme v roce 2017 s projektem Obec přátelská seniorům 2017 zís-
kali v kategorii obcí nad padesát tisíc obyvatel 1. místo v soutěži 
„Obec přátelská seniorům 2017“ a v roce 2018 s projektem Obec 
přátelská rodině 2018 získali 1. místo v soutěži „Obec přátelská ro-
dině a seniorům 2018“,“ připomněla starostka.
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Vyjádření zastupitelů v anketě nejsou nijak korigována ani ověřována, a tudíž neodrážejí názor Úřadu městského obvodu Poruba.

Jak Poruba, tak policie pořádají širokou škálu aktivit zacílenou na prevenci a bezpečí zaměřené 
na různé skupiny, jako jsou např. cyklisté, řidiči, školáci, senioři apod. Vnímáte prevenci jako 
důležitou? Chybí Vám mezi těmito aktivitami ještě nějaká, na kterou by se dalo zaměřit?

Martin Tomášek
(Piráti)

 Prevence je důležitá, i pro ni ale platí zla-
té pravidlo veškerého vzdělávání: nejlépe se 
učíme, když věci zakoušíme na vlastní kůži. 

Sebelepší teorie totiž nemůže nahradit prak-
tickou zkušenost. Zažil jsem to nedávno sám na 

sobě na Porubském dni bezpečí, kde jsem si mohl po letech 
zopakovat oživovací techniky (nepřímá masáž srdce je doce-
la dřina, poprvé jsem si vyzkoušel použití defi brilátoru), stejně 
jako když mi vykradený sklep připomenul, že přílišná důvěři-
vost se nevyplácí. Jakákoliv prevence by měla být prožitková, 
názorná, co nejbližší životním situacím, které nás mohou sku-
tečně čekat.

Petr Jedlička
(ODS)

 Prevence je důležitá a  potřebná, přede-
vším pokud je kvalitně obsahově zaměřená 
na různé věkové skupiny. Vždy ale zůstává 

otázka, co si absolventi z těchto preventivních 
přednášek dokážou přenést do běžného živo-

ta a zda se budou podle toho chovat. Nabízená škála preven-
cí v Porubě se mi jeví jako dostatečná. Za zvážení by snad stála 
v dnešní postcovidové době a obecně nelehké době preventivní 
školení zaměřená na zvládání složitých životních situací a stresu 
s tím spojeným zkušenými psychology. Závěrem bych chtěl vy-
užít této příležitosti a popřát všem krásné prožití následujících 
letních dnů k načerpání pozitivní energie.

Michal Šíma
(ČSSD)

 Poslední dobou jsem zaznamenal pouze 
aktivitu městské policie, která občanům za-
bezpečuje mikrotečkami jejich kola a zvyšuje 

tak možnost jejich vypátrání při případné ztrá-
tě nebo krádeži. Na jinou prevenci jsem posled-

ní dobou nenarazil. Zcela určitě je jakákoliv prevence důležitá. 
I kdyby měla pomoci, byť jen jedinému dítěti nebo seniorovi.

Jiří Vidhalm
(ANO 2011)

 Jako člověk, který je takříkajíc od fochu, 
musím říci, že preventivní akce jsou v Porubě 
na vysoké úrovni. Pokud by to ovšem šlo, udě-

lal bych vše pro to, aby jich byl stále vyšší po-
čet, jelikož opakování je matka moudrosti. Myslím, 

že by nebylo vůbec zlé, kdyby se do těchto akcí zařadilo mno-
hem více zdravovědy jak pro děti, tak i dospělé. Vnímám to jako 
důležitou součást celého souboru, která k tomuto tématu patří.

Václav Kubín
(Jednotní)

 Preventivní opatření jsou jistě důležitá, 
ale osobně nemám pocit vyššího komfor-
tu a bezpečí při procházce nočním městem, 

při náhodném obědě v nákupním centru nebo 
při jízdě hromadnou dopravou. Hlučné, agresiv-

ní či hulvátské chování se stává denním chlebem, i přes všech-
na preventivní opatření. Nebuďme však jen skeptici a škarohlí-
di, využijme svého práva „preventivního opatření“ v zářijových 
volbách a dejme hlas těm, u kterých máme naději, že naše ži-
voty učiní spokojenější, klidnější a bezpečnější. A kdybychom 
se již „neviděli“, děkuji všem spoluobčanům za zpětné vazby 
k mým textům v PRIO.

Jaromíra Valder Jakubcová
(KSČM)

 Samozřejmě že aktivity zacílené na pre-
venci a bezpečí jsou důležité. Městský obvod 
Poruba je podle mého názoru jeden z nejbez-

pečnějších obvodů v Ostravě, toto je však dáno 
i  skladbou obyvatelstva a  propojením obyvatel 

jejich vzájemnými rodinnými, sousedskými i přátelskými vzta-
hy. Ovšem vždy je co zlepšovat. Například práci městské policie. 
Bylo by dobré, kdyby se „měšťáci“ více zajímali o dění v ulicích 
obvodu, zaměřili se na různé osoby, které demolují náš krásný 
obvod či svým hlukem a nepořádkem obtěžují širší okolí, a méně 
se zaměřovali na vypisování pokut za stěrače. Obvod by se měl 
zaměřit na řešení parkovacích míst pro občany...

Martin Drastich
(Ostravak)

 Všichni víme, že prevence je velmi důleži-
tá. V současné době existuje mapa kriminali-
ty, která může být nástrojem různých ukaza-

telů, místa a  času. Právě v  těchto místech by 
měly být vynaloženy síly a prostředky k prevenci, 

a to ne jen ze strany policie, ale i úřadu a jiných subjektů. Bylo by 
vhodné se více zaměřit na školská zařízení s problematikou drog. 
Osvětlení přechodů zejména večer v zimním období. Dále pre-
vence ochrany našich seniorů je nesystémová. Co zde zcela chybí, 
je prevence proti hluku a potyčkám v nočních hodinách u restau-
račních zařízení a diskoték v hustě zastavěné bytové výstavbě.

Vojtěch Curylo
(KDU-ČSL)

 Prevence je důležitou a nedílnou součás-
tí systému vnitřní bezpečnosti každé obec-
ní složky. Je prokázáno, že dobře napláno-

vané strategie prevence kriminality nejenže 
předcházejí trestné činnosti, ale podporují bez-

pečnost společnosti a  přispívají k  udržitelnému rozvoji měst 
a obcí. Prokazatelně zlepšují kvalitu života a přinášejí i dlouho-
dobé výhody ve smyslu snižování veřejných nákladů. Zájemci 
o problematiku prevence kriminality a dalších sociálně patolo-
gických jevů by neměli získávat poznatky jen v oblasti teoretic-
ké, ale obecní podpora by měla směřovat především do formy 
praktických návodů a nácviků. 
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Platí jen v KFC Ostrava Třebovice do 31. 7. 2022..

119 Kč 138 Kč

KYBLÍK PRO JEDNOHO  
HOT WINGS  
+ BEZEDNÝ NÁPOJ

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

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

HODINÁŘ SBĚRATEL KOUPÍ VEŠKERÉ 
hodinky, hodiny, budíky, mechanické natahovací i nefunkční a poškozené 

náramkové i kapesní, české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, ORLIK, 
SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, 

CERTINA, SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté hodinky v jakémkoliv 
stavu. Koupím i  celou pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, nářadí, 
sklíčka plastová i skleněná, soustruh apod. Po telefonické dohodě s Vámi 

přijedu kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel.: 777 311 101

U nás se vám bude líbit!

NÁSTUPNÍ
MZDA

od 30.000 Kč
(= mzda + výkon. odměna) 

+ BENEFITY

ŠKODA EKOVA a.s.
Martinovská 3244/42
723 00 Ostrava
www.skodaekova.cz

Sledujte naše webové stránky www.skodaekova.cz 
v části PRÁCE VE ŠKODA EKOVA

Posílejte svůj životopis na kariera@ekova.cz
Pro více informací volejte na 778 732 657

Pojďte s námi vyrábět  
nové tramvaje pro Ostravu!

NÁSTUP IHNED !

Otevřené pozice:

ELEKTROMECHANIK

ZÁMEČNÍK
 KOLEJOVÝCH VOZIDEL

HLAVNÍ
 PRACOVNÍ POMĚR

FIREMNÍ BENEFITY:
| pracovní doba jen 37,5 hodiny týdně
| docházkový bonus 800 Kč při splnění prac. fondu
|  propracovaný systém periodických, výkonnostních 
  i jubilejních odměn
|  5 týdnů dovolené
|  4 dny zdravotního volna 
|  příspěvek 50% na stravování v naší jídelně
|  kantýna i relaxzóna v budově
|  příspěvek na penzijní a životní pojištění již po zkušební 
době

|  příjemní kolegové, které potkáte i na společenských
  a sportovních akcích
|  MultiSport karta
|  poukázky na kulturu, sport, vitamíny po odpracování 
1 roku

INZERCE
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DUHOVÉ HŘIŠTĚ UŽ BUDE | Ve dvoře za domy na ulici Plk. Rajmunda Pr-
chaly vyrůstá Duhové hřiště. Proč duhové a proč zrovna tam? Autoři návr-
hu totiž chtěli, aby místo, kde se svými dětmi tráví spoustu času, prokouklo 
a bylo příjemné a barevné. A pak se svým nápadem uspěli v hlasování par-
ticipativního rozpočtu Zelená Porubě. Na svůj návrh získali čtyři miliony 
korun a teď sledují, jak se místo podle jejich představ proměňuje. Ještě to 
bude chtít nějaký čas, ale výsledek by měl stát za to. A hlavně by měl být 
takový, jaký lidé, kteří tam bydlí, chtějí. Brzy vás seznámíme s nápady, které 
byly letos přihlášeny do dalšího ročníku projektu Zelená Porubě.

DĚTI MĚLY SVÁTEK | Kde zaparkuje tyrkysový dvoupatrový autobus 
(angl. doubledecker), tam má o  zájem malých i  velkých postaráno. 
V Porubě se stal „majákem“, který zval na Den dětí s DPO.

JINÉ OMALOVÁNKY | 3D omalovánky ze sádry (sádrové odlitky, které 
si děti vybarvují vodovými barvami) jsou u dětí velice populární. Při-
pravuje jim je a pak je s nimi maluje paní Marie Sikorová z Poruby. Při-
šla jimi potěšit i ukrajinské děti, které docházejí do adaptačního centra 
v porubském domě dětí a mládeže.

ZASE SE TOČIL! | Po desítkách let se v Porubě znovu roztočil Folkový 
kolotoč. Po celý víkend patřil Dům kultury Poklad a hlavně jeho amfi te-
átr více či méně známým interpretům a kapelám. V hledišti se scházeli 
ti, jimž je čerstvě …sát a kteří ještě třeba pamatují kolotoče původní, 
které pro hudební scénu objevily nejen Jaromíra Nohavicu.

PLATAN PRO SLONY | S arboristou Jiřím Poulíkem jsme se 15. červ-
na vydali na procházku po náměstí Družby, kde dochází k postupné 
obnově stromů. Problémem totiž je, že stromy, vysazené v Porubě ve 
víceméně stejné době, taky ve stejné době dospívají a stárnou. A stej-
ně jako lidé, začínají je s věkem trápit nejrůznější neduhy. Takže je třeba 
promyšleně postupně výsadbu obnovovat. Při jednom jsme touto akcí 
vyzkoušeli miniamfi teátr v novém multifunkčním objektu, který skrývá 
i veřejné záchodky. Na závěr procházky přišla skutečná výzva: Jiří Poulík 
dostal otázku, jaký strom by vysadil v zoo do výběhu slonů, aby rychle 
rostl, dělal pořádný stín a nebyl zvířatům nebezpečný. Topol ani vrba, 
které jako první navrhl, to být nemohou, protože ty slonům chutnají… 
Takže to zřejmě bude platan. Snímky: Jiří Birke a Kateřina Švejdová
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Sdílko 2022 představí přes 60 obchodníků a tři kavárny
 Letošní Sdílko – expozice, 

která představuje místní pro-
dejny, řemeslné výrobce, služ-
by, gastro nadšence, designé-
ry, výtvarníky, ale i místní spol-
ky a  neziskovky, se uskuteční 
od 16. do 30. srpna na Alšově 
náměstí. Jak prozradila koordi-
nátorka Sdílka Kamila Smutná, 
představí se přes 60 obchod-
níků a vystřídají se tři kavárny. 

„Chystáme už čtvrtý ročník 
Sdílka. Zatím se pokaždé ko-
nalo na jiném místě, což nám 
umožnilo ověřit si, jak daný ve-
řejný prostor funguje, jaké jsou 
jeho přednosti a negativa. Sdíl-
ko považujeme za ideální spoje-
ní několika věcí: umožňuje nám 

představit zajímavé živnostní-
ky z  Poruby, Ostravy a  regio-
nu. Ti mají možnost lidem uká-
zat své výrobky a zároveň jsou 
důkazem toho, že v našem okolí 
je spousta podnikavých lidí, kteří 
mají druhým co nabídnout. Pro 
nás je to zase skvělá příležitost, 
abychom lidem prezentovali, co 
děláme a  chystáme. Pokaždé 
jsou součástí Sdílka prezentace 
připravovaných projektů a  nej-
různější přednášky na témata, 
která Porubany zajímají,“ popsa-
la největší plusy Sdílka starostka 
Lucie Baránková Vilamová.

Sdílko ovšem není jen dva 
týdny trvající akce. Poruba se 
o  Sdílkaře stará i  v  mezidobí. 
Nabízí jim možnost prezento-
vat se na akcích městského ob-
vodu a pomáhat se snaží i  ra-
dou. V prvním covidovém roce 
pro ně například připravila Sdíl-
ko akademii, aby jim pomohla 
se uvést a podnikat ve virtuál-
ním světě.

Projekt Sdílko, tento moder-
ní způsob prezentace obchod-
níků a  živnostníků z  regionu, 
získal u  agentury CzechInvest 
třetí místo v soutěži Inspirativní 
region, která propaguje příkla-
dy dobré praxe podpory pod-
nikatelů ve městech a obcích.

„Snažili jsme se program 
zvolit tak, aby si na své přišel 
opravdu každý – například tra-
diční skupina návštěvníků, jsou 
maminky s dětmi. Pro ty máme 
připravenu spolupráci s  Půj-
čovnou hraček, představí se 
také například šátková prodej-
na V  hadru s  workshopem er-
gonomického nošení miminek,“ 
uvedla Kamila Smutná. Těšit 
se mohou i  pejskaři, pro které 
máme hned dva prodejce s psí-
mi potřebami a pamlsky, anebo 
milovníci dobrého jídla. Na Sdíl-
ku budete moci ochutnat mini 
lívance, domácí croissanty, ale 
také chilli nebo výrobky z čes-
kého česneku. 

A jaké budou letošní novin-
ky? Poprvé máme pět modu-
lů vyhrazených pro lokální pro-
dejce a řemeslné výrobce,“ na-
značila koordinátorka. 

Tři moduly budou stejně 
jako v  minulých ročnících vy-
hrazeny pro představení plá-
novaných porubských projektů 
a vizí – z připravovaných se Po-
rubané budou moci seznámit 
např. s budoucí podobou par-
ků u Domu kultury Poklad, Zá-
meckého parku, koncepcí ze-
leně na Hlavní třídě, Floridou 
nebo Obloukem. (jan)

Projekt Podpora Místní agen-
dy 21 – udržitelný a komunitní ži-
vot v  Porubě II. – byl podpořen 
z rozpočtu MSK v rámci dotační-
ho programu Podpora dobrovol-
ných aktivit v oblasti udržitelného 
rozvoje a místní Agendy 21.

Sdílko – složenina slov 
SDÍLený KOntejner
Kavárny
16.–20. 8. Meraki 
21.–25. 8. Y-Coff ee
26.–30. 8.  Medoo – zámecká 

medárna

Zmodernizovaná trať na Opavské sníží prašnost
V Porubě vznikne nejdelší 
úsek nejmodernější 
tratě v Ostravě. Celkem 
1626 metrů tramvajové tratě 
na Opavské ulici v úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi 
17. listopadu a Martinovskou 
projde změnou konstrukce 
z klasického kolejového 
roštu na systém pevné jízdní 
dráhy. Ta zajistí Porubanům 
snížení hluku a vibrací.

 Dopravní podnik Ostra-
va (DPO) úsek zatravní a  zre-
konstruuje i nástupiště hned tří 
tramvajových zastávek: Teleko-
munikační škola, Poruba vozov-
na a  VŠB-TUO, směr centrum. 
Modernizace za 236 mil. korun, 
největší letošní investice DPO 
do infrastruktury, je napláno-
vána na celý červenec a srpen 
2022 a vyžádá si omezení do-
pravy. V úseku bude tramvajová 
výluka. Během realizace bude 
omezen i silniční provoz. Stav-
ba je spolufi nancována z Ope-
račního programu Doprava ve 
výši 85 % uznatelných nákladů.

Miroslav Svozil, náměstek os-
travského primátora pro dopra-

vu, doplňuje: „Nástupiště zastá-
vek budou osazeny novým mo-
biliářem ve standardu města 
Ostravy, obdobně jako například 
na zastávce Kotva nebo Důl Jin-
dřich. Nově zrekonstruovaná ná-
stupiště místním nabídnou kom-
binaci hned několika prvků bez-
pečnosti: bezbariérový nástup 
do tramvají, osvětlení nástupní 
hrany a zábradlí v zastávkách.“ 

Lucie Baránková Vilamová, 
starostka městského obvodu 
Poruba, dodává: „Tramvajová 
trať na Opavské ulici je klíčová 

spojnice mezi Porubou a zbyt-
kem Ostravy. Je proto jen dob-
ře, že se dopravní podnik roz-
hodl pro její modernizaci. Při-
nese nám to sice o prázdninách 
trochu nepohodlí, ale to bude 
po skončení prací vyváženo řa-
dou benefi tů. Především dojde 
k výraznému snížení hlučnosti. 
Zároveň se k lepšímu promění 
i  celý veřejný prostor, protože 
zatravněná trať vypadá mno-
hem lépe než štěrk a betonové 
pražce. A součástí je rovněž re-
konstrukce zastávek, které při-

nesou vyšší komfort cestujícím. 
Věřím, že Porubané to ocení.“

Z důvodu výluky na Opavské 
ulici a pokračující výluky na Pl-
zeňské ulici budou upraveny tra-
sy linek č. 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 26, 
43, 46 a 59. Všechny tramvajo-
vé spoje budou ve směru do Po-
ruby odkloněny do Martinova. 
Cestující budou přestupovat na 
zastávce Třebovická. Ve vylou-
čených úsecích bude zavedena 
náhradní autobusová doprava. 
Přes týden v intervalu 3 minuty 
(špička) a 5 minut (mimo špič-
ku). Provoz linky č. 5 bude zajiš-
těn náhradní autobusovou do-
pravou s označením NAD5.

„Pro osobní dopravu bude 
omezen průjezd křižovatka-
mi Opavská–Martinovská–Fran-
couzská, Opavská –  17.  listopa-
du a Opavská–Sokolovská, kde 
mimo MHD nebude možný prů-
jezd mezi Sokolovskou a Porub-
skou. Průjezd po Opavské ulici 
bude sveden do jednoho jízd-
ního pruhu (bude uzavřen jízd-
ní pruh přilehlý k  trati),“ uvádí 
mluvčí DPO Tereza Šnoblová. 
Podrobnosti najdou cestující na 
webu dpo.cz/opavska. (red)
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16. srpna  Lékarna ve Věžičkách – tradiční porubská 
lékárna s osobním přístupem k zákazníkům

  Vavito hračky – ručně vyráběné designové 
hračky s Montessori prvky

  Snídaňuj – nejen snídaňové dobroty, které nově 
najdete v Porubě v Domě s pečovatelskou 
službou Harmonie 

  Gaston chilli – žhavé omáčky a hořčice z Ostravy
  Pohybové studio Sundara – představení 

pohybového studia a ukázky různých tanečních 
stylů a představení 

16.00 Slavnostní zahájení Sdílka s programem

 Workshop Malba kávou (Meraki)

17. srpna  Jijínkův svět – vybavení do dětských postýlek 
a pokojíčků

  La Carota – stylové dětské oblečení české výroby
  mySoap – organická kosmetika a tuhá mýdla 

a šampony
  Snídaňuj – nejen snídaňové dobroty, které nově 

najdete v Porubě v Domě s pečovatelskou 
službou Harmonie 

  AF–RÓ: Mlsejte bez výčitek – raw a veganské 
dobroty

 14.00–16.00  Setkání s občany

 Workshop  Malba kávou (Meraki)

18. srpna  Chilliman – při své show vás vtáhne do světa 
úžasného a pálivého světa chilli

  La Carota – stylové dětské oblečení české výroby
  Art of Wool – háčkovaná zvířátka, ovoce 

a zelenina z dílny šikovné Timey
  Doplněček – originální skřítci do dlaně 

a dekorační panenky
  AF–RÓ: Mlsejte bez výčitek – raw a veganské 

dobroty

 Workshop  Raynet: Jak vylepšit své prodejní schopnosti

19. srpna  by Suzannee – ručně pletené bytové a módní 
doplňky

  Z jesmonitu – designové bytové doplňky 
vyráběné z umělecké hmoty jesmonit

  PaMMiS design – ručně vyráběné svíčky 
a dárkové zboží

 anIN – kožené kabelky, ledvinky nebo psaníčka
 Mafi ka – macramé a dekorace z fi lcu
 Solertus – marmelády, čaje a další pochutiny

 Workshop  Vyrob si kožený náramek (anIN)

20. srpna  V hadru – nosítka a šátky pro nošení dětí 
a nosicí doplňky; workshop k zásadám 
správného nošení

Netradiční pop-up expozice opět v Porubě
16.–30. 8., Alšovo náměstí, Ostrava–Poruba. Změna programu vyhrazena, aktuální informace na 
www.sdilkoporuba.cz a facebook.com/sdilkoporuba. Workshopy proběhnou zdarma, platí se jen 
příspěvek na materiál (sledujte informace na sociálních sítích).

  PaMMiS design – ručně vyráběné svíčky 
a dárkové zboží

  Coco.nec – oblečení a doplňky pro děti 
a novorozence

 Tony a Lily – kreativní boxy pro děti
  Půjčovna hraček – nekupujte hračky, které si 

můžete půjčit! Jediná hračka, která neomrzí, je 
ta, kterou nemáte doma napořád

 Kuchta Janka – zákusky, dortíky a sladké pečivo

 Workshopy  Ergonomické nošení miminek v šátku (V hadru)
Kreativní dílnička pro děti (Tony a Lily)

21. srpna  V hadru – nosítka a šátky pro nošení dětí 
a nosicí doplňky; workshop k zásadám 
správného nošení

 Terka tvoří – originální lanové šperky
  Galerie Pape – autorské knihařské výrobky
  Půjčovna hraček – nekupujte hračky, které si 

můžete půjčit! Jediná hračka, která neomrzí, je 
ta, kterou nemáte doma napořád

 BeLucky – porcelánové doplňky a šperky
  Marijen mini lívance – food truck – mini lívance, 

domácí bio limonáda, ukrajinské speciality

Workshopy  Knižní vazby (Galerie Pape)
Ergonomické nošení miminek v šátku (V hadru)

22. srpna  Renata Gebauerová – krasopis a písmomalířství 
v praxi; plakáty, obrázky, hrnky, kurzy 
krasopisu aj.

 TanaGo – malované tenisky, porcelánové šperky
  by Lusy – módní značka dámského oblečení; 

šaty, sukně, čepice a mnoho dalšího
  Galerie Pape – autorské knihařské výrobky; 

workshop knižní vazby
  TamKam – plátěnky, trička i plakáty s motivy 

Beskyd a Ostravy
 BeLucky – porcelánové doplňky a šperky
  Marijen mini lívance – food truck – mini 

lívance, domácí bio limonáda, ukrajinské 
speciality

 14.00–16.00  Setkání s občany

Přednáška Představení koncepce městské třídy 
17.00  28. října–Opavská – debata s Městským 

ateliérem prostorového plánování a architektury

 Workshopy  Kreativní workshop akvarelu s Renátou 
Gebauerovou
Malování na boty (TanaGo)
Knižní vazba (Galerie Pape)

23. srpna Papírnictví DUHA – materiál na kreativní tvoření
 TanaGo – malované tenisky, porcelánové šperky
  by Lusy – módní značka dámského oblečení; 

šaty, sukně, čepice a mnoho dalšího
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  DK Poklad – nabídka kulturního domu pro 
všechny

 Miolka fashion – pásy a pouzdra pro diabetiky
  Lyopotraviny – mrazem sušené potraviny 

(ovoce, zelenina, ale třeba i sýry)
  Marijen mini lívance – food truck – mini lívance, 

domácí bio limonáda, ukrajinské speciality

 Workshopy  Kreativní tvoření (Papírnictví DUHA)
Malování na boty (TanaGo)
Výroba datlových lízátek (Lyopotraviny)

24. srpna  Botumy – sociální podnik neziskové organizace 
Mens Sana; móda, doplňky, dekorace

  Lisse – čelenky, batůžky, tkaničky a další šitá 
tvorba

 Edi Naturalis – přírodní kosmetika z Beskyd
  Dáreček na míru – ručně šité tašky, oblečení 

a drobný sortiment
  Haf Laf – doplňky pro psy – obojky, vodítka, 

pamlsky
  Pavlusková marmelády – prezentace 

a degustace netradičních marmelád, džemů 
a čatní bez chemie

 14.00–16.00  Setkání s občany

 Workshopy  Výroba mini parfémů (Edi Naturalis)
Tvoření drobností z pratelného papíru (Lisse)

25. srpna  RC Martínek – představení Rodinného centra 
Martínek (volnočasové aktivity, akce pro rodiny, 
vzdělávací a preventivní činnost)

  Lisse – čelenky, batůžky, tkaničky a další šitá tvorba
 Edi Naturalis – přírodní kosmetika z Beskyd
  Kariko – přírodní tkané obrazy a barefoot 

minimalistické sandály
  Haf Laf – doplňky pro psy – obojky, vodítka, pamlsky
 Croissant House – domácí francouzské croissanty

 Workshopy  Výroba mini parfémů (Edi Naturalis)
Výroba drobností z pratelného papíru (Lisse)
Výroba tkaných přírodních obrazů a barefoot 
minimalistických sandálů (Kariko)

26. srpna  Pečetidla Obychey – designová, ručně vyráběná 
pečetidla

  Zuzana Kulhánková – autorské obrazy, plastiky 
a betonové doplňky

  Asociace Trigon – prezentace neziskové 
organizace a prodej výrobků klientů sociálně 
terapeutických dílen

  Onlywood – výrobky ze dřeva (hračky, dekorace 
a jiné)

 Croissant House – domácí francouzské croissanty

 Workshop  Workshop samolepicích pečetí (Pečetidla Obychey)

27. srpna  ETIC – obuv a doplňky známých udržitelných 
značek (KAVE, Bohempia a mnoho dalších)

 Omform – udržitelná móda (šaty, legíny) a kabelky
  Onlywood – výrobky ze dřeva (hračky, dekorace 

a jiné)
  FARMA pod kaštany – dobroty z farmy – čatní, 

salsy, ovocné a zeleninové omáčky a mnoho dalšího

 Workshopy  Výroba EKOnáušnic a šperků (OMform)
Výroba hrací kostky pro děti (Onlywood)
Výtvarná dílnička pro děti
Přednáška, jak uvařit dobrou marmeládu 
(Farma pod Kaštany)
Galerie Dukla – tvoření pro děti

28. srpna  ETIC – obuv a doplňky známých 
udržitelných značek (KAVE, Bohempia 
a mnoho dalších)

  Flortýnka – ruční výroba věnců 
a květinových dekorací pro každé roční 
období

  Montessori Poruba – prezentace Montessori 
třídy v ZŠ Ukrajinská, vystavené Montessori 
pomůcky si můžou návštěvníci vyzkoušet

  Koko Charlie Donut – ručně dělané, s láskou 
pečené pamlsky pro psy

  Sirupy a džemy od Zajíců – rodinná farma 
nabízí domácí produkty z podhůří Beskyd

Workshopy  Názorná ukázka sčítání, odčítání, násobení, 
dělení se zlatým perlovým materiálem 
(Montessori Poruba)
Galerie Dukla – tvoření pro děti

29. srpna  RKC Chaloupka – představení Rodinného 
komunitního centra Chaloupka (vzdělání, 
podpora pěstounské péče, Montessori klub, 
cvičení pro matky s dětmi) 

  Green Smile – vše pro kuchyň a domácnost bez 
odpadu; eko svačinové sáčky, chlebníky aj.

  Medoosa design – originální ostravská značka 
s módou nejen pro ženy

  Flortýnka – ruční výroba věnců a květinových 
dekorací pro každé roční období

  Moravia Garlic – česnekové pasty a další 
česnekové speciality z Havířova

 14.00–16.00  Setkání s občany

Přednáška Koncepce zeleně na Hlavní třídě – debata 
17.00  s Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou o zeleni 

v Porubě

 Workshop Vázání věnců (Flortýnka)

30. srpna  BELdental – vše pro vaši dentální hygienu – 
zubní pasty, ústní vody, zubní kartáčky

  Ben Marko – módní doplňky z japonských 
látek, pratelného papíru, ananasového nebo 
kokosového vlákna

  Medoosa design – originální ostravská značka 
s módou nejen pro ženy

  TARA sandals – mimimalistické barefoot 
sandály ručně vyráběné na Moravě 

  Moravia Garlic – česnekové pasty a další 
česnekové speciality z Havířova 

17.00  Slavnostní zakončení Sdílka s programem

 Workshopy  Taneční workshop (Sundara)
Správné čištění zubů (BELdental)
Strakatá ovce – plstěné obrázky z ovčího rouna, 
zaplétání vlněných copánků do vlasů
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MAXNER
Ostrava Střelniční 6/2 (poblíž Masarykova náměstí)

www.maxner.cz
tel.: 603 116 780

J E D N O D E N N Í  Z Á J E Z D Y  
  9. 7. KRÁLOVA HOLA 750 Kč
 – Nízké Tatry turistika
16. 7. SLAVONICE A MAŘÍŽ 590 Kč
 – Podzemí a Mařížská keramika
23. 7. ZNOJMO MALOVANÝ 
 SKLEP ŠATOV 550 Kč
 – Turistika a památky

  4. 9. BYLINKOVÉ SLAVNOSTI 550 Kč
 – Čejkovice Sonnetor
10. 9. VINOBRANÍ NA KUKSU 590 Kč
 – Slavnosti vína v areálu barokního zámku
24. 9. ČARODĚJNICKÉ PROCESY 550 Kč
 – Velké Losiny – muzeum, zámek, termály
28. 9. TURISTIKA MORAVSKÝM 
 KRASEM 550 Kč
 – Propast Macocha, Kateřinská jeskyně 

30. 7. TRNAVA A JESKYNĚ DRINY 590 Kč
 – Prohlídka města 
  a krápníkové jeskyně
  6. 8. ORLICKÉ HORY 590 Kč
 – Rozhledna Anenský vrch
  a tvrz Hanička
13. 8. ZŘÍCENINA VRŠATEC
 A HRAD BRUMOV 550 Kč
 – Turistika i památky
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Salón INDIGOSalón INDIGO

PEDIKÚRA
KADEŘNICTVÍ•KOSMETIKA

PEDIKÚRA
KADEŘNICTVÍ•KOSMETIKA

Telefonní kontakt: 737 350 447, 596 926 083
Nálepkovo náměstí 927/10, Ostrava-Poruba

kontakt: 737 350 447, 596 926 083
ě / b

Provádíme: zdravotní přístrojovou pedikúru, 
která je vhodná pro diabetiky • kombinovanou 

pedikúru • ošetření zarostlého nehtu • ošetření 
ztlouštělého nehtu postiženého mykozou • 
odstranění otlaků a kuřích ok • lakování
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Dárcům krve patří velké poděkování. V Krevním centru 
FNO jim připravili oslavu ke Světovému dni dárců krve
Vedení Fakultní nemocnice 
Ostrava (FNO) přišlo 
13. června za dárci do 
Krevního centra FNO, 
aby jim u příležitosti 
Světového dne dárců krve 
za jejich pomoc pacientům 
veřejně poděkovalo. 
Krev a plazmu během 
dne darovalo 160 lidí, 
což je podle zdravotníků 
Krevního centra na tento 
den týdne neobvykle 
vysoký počet. Běžně jich 
přichází darovat okolo 70. 

 Záchranářská jednotka Res-
cue SAR Morava s  technikou, 
která dokáže poskytnout po-
moc i  v  těžkém terénu. Zá-

stupci Českého červeného 
kříže, kteří učili, jak poskyt-
nout první pomoc. Zástupci 
VZP s informacemi o pojištění. 
GÉČKO zóna pro děti i baristé 
z Laura Coff ee. Ti všichni spolu 
s moderátorem Rádia Čas Ja-
nem Gavelčíkem vytvářeli před 
vstupem do Krevního centra 
pohodovou atmosféru. Osob-
ní poděkování přišel dárcům 
předat rovněž ředitel FNO Jiří 
Havrlant. „Krve, této vzácné 
tekutiny, není nikdy dost. Na-
cházíme se ve velmi náročném 
a nestandardním období. A ze 
zkušenosti víme, že v době let-
ních prázdnin je spotřeba krve 
velmi vysoká. Proto upřímné 
díky všem, kteří darují.“

Primářka Krevního cent-
ra Zuzana Čermáková připo-
mněla motto letošního roční-
ku: Dárcovství krve je vyjádře-
ním solidarity, a když přijdete 
darovat, tak pomůžete zachrá-
nit lidský život. „To není fráze, 
to je fakt. I když dnešní medi-
cína dokáže divy, krev je stále 
nenahraditelná,“ uvedla mimo 
jiné na setkání s dárci. Po skon-
čení akce pak dodala: „Mám 
velkou radost, že po dnešku 
přibude do našeho registru 
osm nových jmen. Tímto děku-
ji nejen jim, ale všem, kteří da-

rují pravidelně a pomáhají tak 
zajistit léčbu našich pacientů.“

Pro dárce bylo připraveno 
bohaté občerstvení a od Ná-
kupního centra Géčko Ostra-
va dostali dárkové předmě-
ty. Krevní zásoby je aktuál-
ně nutné doplnit zejména ve 
skupinách Rh negativních. Pr-
vodárci mohou přijít od pon-
dělí do čtvrtka bez objedná-
ní, registrovaní dárci mohou 
pro objednání na odběr vy-
užít linku 800 260 004 nebo 
e-mailovou adresu krevni.cen-
trum@fno.cz. (pep)

Junior univerzita VŠB-TUO přichystala první promoce
 VŠB – Technická univerzi-

ta Ostrava pro sedmdesát stu-
dentů Junior univerzity, uni-
kátního systému mimoškolní-
ho neformálního vzdělávání 
pro žáky základních a  střed-

ních škol, připravila 6.  června 
slavnostní promoce. Oceně-
ní získali nejen studenti Junior 
univerzity, ale také její lektoři 
a popularizátoři za svou práci. 
Promoce se uskutečnily v Uni-

verzitní aule VŠB-TUO za pří-
tomnosti vedení univerzity, ro-
dičů a dalších hostů.

VŠB-TUO spustila Junior uni-
verzitu loni v říjnu, zapojilo se do 
ní na pět stovek nadšenců pro 
techniku a  přírodní vědy, kte-

rým nabízí kroužky, workshopy, 
přednášky, expedice, letní ško-
ly či mentorování v mnoha obo-
rech. Studenti si vybírali progra-
my podle svého věku, přidat do 
Junior univerzity se mohli v prů-
běhu celého roku. (teu)

F
o

to
: a

rc
hi

v 
F

N
O



ŠKOLSTVÍ14

Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 Češtinářka Karin Šimečko-

vá působí na speciální základ-
ní škole Ukrajinská. Pozvala 
nás do hodiny kritického čte-
ní v  deváté třídě. Protože se 
ve škole vzdělávají děti se spe-
ciálními potřebami, například 
s  různými poruchami autistic-
kého spektra, není jich ve třídě 
mnoho a  mohou poměrně in-
tenzivně pracovat.

Karin Šimečková uplatní me-
todu RWCT – reading and wri-
ting for Critical Thinking (čtením 
a  psaním ke kritickému myšle-
ní). Protože se zrovna masivně 
připomíná výročí vyhlazení Li-
dic, pracují s  textem o  kontro-
verzním marketingovém tahu 
Památníku Lidice, kdy se po 
vstupu na webové stránky ná-
vštěvníkům nabídla ke stažení 
počítačová hra Vypal si Lidice.

Děti se rozdělily do dvou 
skupin a  jedna měla obhajovat 
vhodnost takovéto formy pro-

pagace muzea, a  druhá obhá-
jit názor, že je nevhodná a vy-
vracet „obhájcům“ jejich argu-

menty. „Tato metoda pomáhá 
přimět žáky o  jakémkoliv pro-
blému přemýšlet z  různých 
stran – proč ano, proč ne. Obě 
skupiny nakonec došly k  zá-
věru, že tato forma propagace 
byla nevhodná,“ popsal místo-
starosta Martin Tomášek. „Na-
víc je to dovednost, kterou člo-
věk potřebuje v životě neustále, 
aby mu bylo jasné, že cílem ta-
kovýchto manipulativních tech-
nik není podat (informace), ale 
prodat. Děti zároveň učí věcně 
a  smysluplně diskutovat a  ar-
gumentovat a zvyšuje to jejich 
odolnost v „nebezpečném“ svě-
tě. Tyto děti dokážou svůj hen-
dikep dobře kompenzovat, ne-
musí drtit vědomosti, ale díky 
obdobným metodám výuky 
se rozvíjejí jejich kompetence,“ 
uzavřel místostarosta. (jan)

Vyplňoval se dotazník, jak se nám žije 
v naší škole – potřetí, ale nikoliv naposledy
Dotazník, zjišťující jak 
se děti, jejich rodiče 
i pedagogové cítí 
v základních školách 
zřizovaných obvodem, 
se v Porubě vyplňoval 
již potřetí. Všem, kteří 
se do něj zapojili, 
děkujeme, protože se 
nám bez jejich zpětné 
vazby podstatně hůře 
identifi kují silné i slabší 
stránky porubských škol.

 V Komunitním centru Všich-
ni spolu se počátkem měsí-
ce sešli zástupci školských rad 
a  vedení škol, aby se poradili, 
jak chtějí s dotazníkem v příš-
tích letech pracovat. Shodli se 
na tom, že školám přináší pod-
statné informace využitelné 
pro jejich rozvoj.

„Z  dotazníku jednoznačně 
vyplývá, že to nejlepší, co mů-
žeme pro kvalitu porubské-
ho školství udělat, je zapojovat 
do hry všechny aktéry vzdělá-
vání, bavit se společně o tom, 
co chceme, i  o  cestách, jak 
toho můžeme dosáhnout. Kaž-
dá škola by se díky tomu měla 
měnit v  tzv. učící se komuni-
tu, pečující o  zdravé prostře-

dí a  otevřenou vůči okolnímu 
světu, jeho impulzům i  potře-
bám,“ říká místostarosta Mar-
tin Tomášek, který má porub-
ské školy na starosti. 

Co jsme se z letošních 
výsledků dozvěděli: 
 Žáci jsou se svými škola-
mi převážně spokojeni, cítí se 
zde bezpečně a spokojeni jsou 
i  se svými učiteli. Rádi by se 
více podíleli na průběhu své-
ho vzdělávání i na životě ško-
ly, chtějí být v dialogu vnímáni 
jako partneři a moci otevřeně-
ji sdělovat své názory. Oceni-
li by pestřejší výukové meto-
dy a  cílenější zpětnou vazbu, 
aby věděli, co dělají dobře, co 
ne a jak se v tom mohou zlep-
šovat.
 Mezi rodiči panuje převáž-
ně spokojenost s  klimatem 
i  fungováním porubských zá-
kladních škol, cení si dobrých 
vztahů s  učiteli, které vníma-
jí jako profesionály, a myslí si, 
že jim jejich děti důvěřují a cítí 
se s nimi bezpečně. Na rozdíl 
od žáků pokládá většina rodi-
čů výuku za pestrou a zajíma-
vou a myslí si také, že se děti 
mohou ve škole svobodně vy-

jadřovat. Chybí jim ale vět-
ší porozumění potřebám dětí, 
respektování individuálního 
tempa a  poskytování podpo-
rující zpětné vazby.
 Většině pedagogů se ve 
školách, kde působí, líbí, svou 
práci považují za smyslupl-
nou a snaží se o pestrou a za-
jímavou výuku. Naprostá vět-
šina z nich tvrdí, že respektují 
individuální vzdělávací potře-
by svých žáků a  uplatňují tzv. 
formativní způsoby hodnoce-
ní, po kterém volají žáci i rodi-
če. Pětina učitelů by ráda zlep-
šila komunikaci s vedením ško-
ly a čtvrtina by ocenila takové 
pracovní prostředí, které pod-
poruje modernizaci výuky.

„Pro hodnocení kvality pro-
středí je vždy nutné zohlednit 
všechny aktéry vzdělávacího 
procesu. Předpokládáme, že 
pro zdravé – rozuměj partner-
ské – prostředí je tento způsob 
zpětné vazby růstový, proto 
při vytváření dotazníku i  hod-
nocení jeho výsledků klademe 
důraz na zapojení a komunika-
ci se všemi skupinami respon-
dentů,“ říká psycholog Petr Ni-
lius, který letošní výsledky ana-
lyzoval a interpretoval. (mat)

Poruba připravila 
prázdninové kluby pro 
české i ukrajinské děti

 Letos poprvé připravil měst-
ský obvod Poruba prázdninové 
kluby pro žáky základních škol. 
Probíhat budou od rána do od-
poledních hodin. Určeny jsou 
i pro ukrajinské děti.

Prázdninové kluby se konají 
v několika porubských školách 
a stále ještě je několik volných 
míst. Náplň klubů bude dopo-
ledne zaměřena na procvičo-
vání školního učiva zábavnou 
formou (v případě ukrajinských 
dětí na výuku češtiny) a odpo-
ledne děti budou hrát hry, cho-
dit na procházky a bavit se. Na 
celém konceptu obvod spolu-
pracuje vedle škol i s porubský-
mi středisky volného času.

Kluby se uskuteční vždy od 
8 do 16 hodin a určeny jsou pro 
děti od šesti do 15 let. Účastnic-
ký poplatek je 250 korun za tý-
den, obědy zajistí školy podle 
svých možností. Přednost do-
stanou děti zaměstnaných ro-
dičů a v případě překročení ka-
pacity rozhodne termín podání 
přihlášky. Poslední volná mís-
ta nabízí Základní škola Dět-
ská (18.–22. 7. a 25.–29. 7.) a Zá-
kladní škola Karla Pokorného 
(1.–5. 8. a 8.–12. 8.).

Přihlášky najdete na webu 
poruba.ostrava.cz. (mot)



ZÁJEZD KLUBŮ SENIORŮ | Porubští dříve narození obyvatelé, kteří docházejí do některého ze čtyř klubů 
seniorů, se vydali v závěru května na zájezd – navštívili Centrum Naděje Jarmily Podhorné v Brodku u Konice, 
která se zabývá výrobou tinktur z bylinek. „Paní Podhorná nám udělala přednášku na téma zdraví a přiblížila 
nám svou práci s bylinkami,“ popsala Pavlína Navrátilová z odboru sociálního ÚMOb Poruba. Následovala 
menší zastávka v Lošticích, v Příkazech v Hanáckém muzeu v přírodě. „Jde o starý statek s dochovanými 
budovami, které měly ještě původní zařízení. Všichni senioři s naprostou jistotou dokázali popsat nástroje 
a náčiní, které se používalo před lety,“ doplnila Pavlína Navrátilová. (jan) Snímky: Pavlína Navrátilová

SOCIÁLNÍ OBLAST 15

Seniorské sportování
 V tradičních pěti disciplínách 

– tenisu, plavání, šipkách, bow-
lingu a stolním tenisu – se utkali 
porubští dříve narození sportov-
ci na sportovních hrách seniorů. 
Poruba bude letos v srpnu hos-
tit mezinárodní sportovní hry 
seniorů, na kterých místní borci 
poměří síly se svými vrstevníky 
z Maďarska a Slovenska.

Tenis ženy
 1. Jana Jasioková
 2. Jarmila Macháčková
Tenis muži
 1. Milan Šeděnka
 2. Miroslav Fabián
 3. Radoslav Kluch

Bowling ženy
 1. Věra Kotoulková
 2. Eva Ďurinová
 3. Věra Paličková
Bowling muži
 1. Josef Kotoulek
 2. Václav Bařina
 3. Rostislav Kočka

Stolní tenis ženy
 1. Silva Spěváčková 
 2. Eva Kotková 
 3. Věra Zděblová

Stolní tenis muži
 1. Jiří Braun
 2. Miroslav Juchelka
 3. Jindřich Šimoňák

Šipky ženy
 1. Věra Kotoulková 
 2. Dana Sedláčková
 3. Jiřina Kubinová
Šipky muži
 1. Ladislav Mokrý
 2. Josef Kotoulek
 3. Ondřej Hančikovský

Plavání ženy
 1. Šárka Kubalová
 2. Věra Pokorná
Plavání muži
 1. Josef Kresta
 2. Zdeněk Vodný
 3. Ctirad Koudelka

Jan Minarčík zajistil roušky všem seniorům 
v Porubě, teď pomáhá parkinsonikům

 Když si dobrá duše ostrav-
ského spolku Parkinson-Help 
Zdeňka Šupíková u  starost-
ky Lucie Baránkové Vilamové 
posteskla, že je pro lidi s tou-
to diagnózou stále obtížněj-
ší zvládat řešení všech digita-
lizovaných agend a  že by na 
to chtěli najít někoho mlad-
šího, padla její slova na úrod-
nou půdu: starostka si vzpo-
mněla na šikovného manaže-
ra nošovického Hyundaie Jana 
Minarčíka, který rád pomáhá 
druhým a obě strany propojila. 
36letý muž má dobro v krvi: žil 
v prostředí, kde musel od út-
lého dětství pomáhat – má tři 
sourozence a maminka vycho-
vávala děti sama.

Upozornil na sebe už zkraje 
pandemie: „Ze začátku to vy-
padalo děsivě, což mě donu-
tilo přemýšlet, co můžu udě-
lat,“ vzpomíná na dobu nedáv-
no minulou. „Sice šít neumím, 
avšak když jsem viděl tu ocho-
tu lidí pomáhat, ujal jsem se 
organizace: sháněl jsem fi nan-
ce a materiál, rozvážel ho šva-
dlenkám a svážel ušité roušky 
a jiné ochranné prostředky po 
celém kraji,“ popsal své dobro-
volničení Jan Minarčík. V prv-
ní fázi obvodu daroval několik 
stovek roušek a dezinfekcí. Pak 
se na něho obrátila starostka, 

jestli by dokázal zajistit roušky 
pro všechny porubské seniory. 
Dokázal a penzisté je pak do-
stali domů přímo do poštovní 
schránky. Podruhé ho oslovila, 
zda by nepomohl parkinsoni-
kům. A on opět neodmítl.

Podařilo se mu najít na jejich 
činnost nějaké fi nance – nej-
dříve je podpořil sám, pozdě-
ji se podařilo uspět se žádos-
tí o  dotaci z  grantového pro-
gramu HMMC (Hyundai Motor 
Manufacturing Czech). Členo-
vé sdružení jsou velmi spoko-
jení – už jen administrativa ko-
lem dotací je složitá a velice je 

zatěžovala – s  počítačem ob-
čas „bojuje“ zdravý člověk, na-
tož nemocný.

Co Vám dobrovolničení 
dává? ptám se. „Obdivuji par-
kinsoniky, jak dokážou přes 
svou diagnózu v životě fungo-
vat, jak se svým handicapem 
bojují, jak se snaží, jsou veli-
ce inspirující,“ uzavřel Jan Mi-
narčík.

Zdeňka Šupíková je paní 
starostce za tip na Jana Minar-
číka moc vděčná. Teď by ješ-
tě rádi našli někoho, kdo se po-
stará o  webové stránky sdru-
žení… (jan)

Jan Minarčík na tradiční olympiádě parkinsoniků s  místopředsedky-
ní ostravského klubu Parkinson-help Annou Kolekovou (uprostřed) 
a dlouholetou členkou Zdeňkou Šupíkovou Foto: Jana Janošcová 
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To nejdůležitější, na co byste měli 
při výběru školního batohu myslet, 
je zdraví a spokojenost vašeho dítě-
te. A  batohy rodinné fi rmy BECK-
MANN, která se pyšní 75 letou tradi-
cí, jsou proto jasnou volbou – děti je 
milují a rodiče jim důvěřují.

Starostlivé mámy a  táty 
batohy upoutají kvalit-
ním provedením a  pře-
devším prvky, které myslí 
na bezpečnost a  zdraví 
jejich školáků. Například 

školní batoh BECKMANN pro prvňáčky 
má dokonale propracovaný ergonomický 
zádový systém vyztužený hliníkovou lištou 
a  bederní pás snižuje zátěž až o  50 %. 

Samotný batoh pak váží pouhých 940 g. 
Batohy mají plno dalších vychytávek.

Batohy pro 1.-3. třídu mají jedinečnou 
obracecí kapsu, díky které můžete mít 
batoh s obrázkem nebo bez. Obrázek se 
tak neokouká a  vzhled batohu můžete 
měnit podle nálady.

NA DESIGNU SE PODÍLÍ I DĚTI
Především děti ocení hravý a  originální 
design batohů. Ten společně s  ilustrace-
mi navrhují přední norští designéři, grafi ci 
a ilustrátoři, a to v úzké spolupráci s uči-
teli, rodiči, ale také s dětmi, které mají ve 
výsledném vzhledu významné slovo. To 
ony přece batoh po několik let nosí.

Batohy pro děti od dvou let až po student-
ská léta výrobce vyvíjí a testuje ve spolupráci 
s fyzioterapeuty a chiropraktiky, aby byly co 
nejohleduplnější k  dětskému zdraví. BECK-
MANN ale zároveň myslí na bezpečnost 
a funkční vychytávky. Batohy mají 15 vysoce 
refl exních odrazek, blikající diodové světýlko 
a  integrovanou refl exní pláštěnku, aby byly 
děti nepřehlédnutelné i  v  šeru, na elek-
trokoloběžce, nebo pláštěnku použily jako 
podložku při sezení na mokré lavičce apod.

Jako jediná fi rma nabízí fi rma BECK-
MANN 4 typy batohů pro všechny prvňáč-
ky - Basic, Classic, AIR FLX a MAXI. Takže 
si vybere opravdu každý. 

Všechny batohy BECKMANN se vyrábí 
z vysoce otěru i vodě odolných materiálů 
s vysokou gramáží. To jim zajišťuje pevnost 
a odolnost při každodenním používání.

A  to nejlepší nakonec – BECKMANN 
nabízí až čtyřletou záruku v  ceně. Proč? 
Protože může. Batohy BECKMANN nabí-
zíme již sedm let na českém i slovenském 
trhu a jsme největší prodejci v Evropě.

Celou kolekci zdravých batohů BECK-
MANN můžete zakoupit na našem e-sho-
pu: www.zdravybatoh.cz nebo si jej 
můžete přijít vyzkoušet a zakoupit v  Ost-
ravě, odkud si vaše spokojené dítko batoh 
hned odnese domů, nebo u  našich pro-
dejců, které najdete na našich stránkách 
www. zdravybatoh.cz. 

Když školní batoh, tak Zdravý batoh BECKMANN z Norska!

VYHRAJ
NAKUP &

V ČERVENCI A SRPNU

Soutěžíme o LG OLED TV a IPHONY 13

Osobní přístup, 
empatie 

a diskrétnost jsou 
naší prioritou.

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ 

PARUKY
PŘÍČESY, ŠÁTKY, TURBANY

OC Bohemia 1.p., ul. Sokolovská 1332, 
708 00 Ostrava-Poruba
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY: 
pondělí   9.00–12.30  13.00–16.00
úterý   9.00–12.30  13.00–16.00
středa   9.00–12.30  13.00–16.00
čtvrtek   9.00–14.00

 734 659 414PARUKY SALON RYGULOVÁ



Po kom se jmenují: po lékaři, po malíři a sochaři
Obě ulice, které si 
dnes představíme, 
jsou na šestém 
porubském obvodě.

 Ulice pojmenovaná po vý-
znamném ostravském lékaři 
Františku Slabihoudkovi vede 
od 17. listopadu nahoru kolem 
vjezdu do fakultní nemocnice, 
dolů z kopce a vlevo, takže ob-
kružuje větší část nemocniční-
ho areálu. 

František Slabihoudek (1897–
1963) byl významný představi-
tel ostravského zdravotnictví. 
Působil v Masarykově lize proti 
tuberkulóze, zasloužil se o zří-
zení Domu zdraví, v  kterém 
působily různé zdravotnicko-
sociální organizace a  spolky. 
Spoluzaložil ošetřovatelskou 
školu v  Mariánských Horách, 
kde se ujal i  praktické výuky. 
Za okupace se aktivně zapojil 
do odbojové činnosti a v letech 
1940 a 1941 byl vězněn. V roce 
1946 se stal docentem a poz-
ději profesorem sociálního lé-
kařství a byl prvním vyučujícím 
tohoto oboru na obnovené Lé-
kařské fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Ulice v Porubě po něm byla 
pojmenována v roce 1974. 

O  čtyři roky později zís-
kala své jméno ulice Vincen-
ce Makovského v  tzv. novém 
Pustkovci. Má tvar hodně ote-
vřeného ypsilon a  najdete ji 
uprostřed sídliště, takže tuto 
adresu mají většinou obyt-
né domy – a mateřská škola. 
Jmenuje se po sochaři, malí-

ři, designérovi a  profesorovi 
brněnské techniky a  pražské 
Akademie výtvarných umě-
ní, představiteli meziválečné 
avantgardy Vincenci Makov-
ském. Umělec, který se naro-
dil v roce 1900 v Novém Měs-
tě na Moravě, byl synem řez-
níka. Během studií na reálném 
gymnáziu ho zlákalo malířství. 
Ale po maturitě v  roce 1918 
musel nastoupit do rakousko-
-uherské armády, po skonče-
ní války a vzniku ČSR byl roku 
1919 demobilizován a  ihned 

se přihlásil na pražskou Aka-
demii výtvarných umění, kte-
rou absolvoval v  roce 1926. 
Po studiích dostal stipendium 
francouzské vlády a  v  letech 
1926–1930 pracoval u  socha-
ře a malíře Bourdella v Paříži. 
Po návratu z Francie se usa-
dil v Brně.

Je autorem např. sochy T. G. 
Masaryka na brněnském Ko-
menského náměstí nebo souso-
ší Aloise a Viléma Mrštíkových 
v Janáčkově divadle v Brně. Od 
roku 1930 byl členem Spolku 
výtvarných umělců Mánes.

Za druhé světové války žil 
ve Zlíně. Pomáhal zde zaklá-

dat Školu umění (dnes Střed-
ní uměleckoprůmyslová ško-
la v  Uherském Hradišti), kde 
byl vedoucím oboru tvarová-
ní strojů a nástrojů (dnes prů-
myslový design). Jako člen 
ilegálního Národně revoluční-
ho výboru inteligence se zú-
častnil odboje. Po osvobození 
se vrátil do Brna a stal se do-
centem modelování na Fakul-
tě architektury Vysoké ško-
ly technické, v roce 1947 jejím 
profesorem. V  roce 1946 byl 
zvolen řádným členem České 
akademie věd a umění. V roce 
1958 byl jmenován národním 
umělcem, ve stejném roce 
získal Velkou cenu ze světové 
výstavy v Bruselu za sousoší 

Nový věk. To je nyní umístě-
no na soklu před budovou bý-
valého Federálního shromáž-
dění v  Praze. Zemřel v  Brně 
v roce 1966. (red)

Zdroje: cs.wikipedia.org,
mapomol.cz,

encyklopedie.ostrava.cz,
encyklopedie.brna.cz

Na ulici dr. Slabihoudka je např. vjezd do fakultní nemocnice nebo par-
koviště u auly VŠB-TUO.

Ulice Vincence Makovského
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Porubské moře letos slaví šedesátiny
Jsou věci, které vás 
na koupališti prostě 
zarazí: třeba cedule na 
bráně, která vyzývá, aby 
návštěvníci nekrmili kachny. 

 Kachny, které už nedolét-
ly k Zámeckému rybníku, „za-
parkovaly“ na koupališti. Na 
druhou stranu – je to koupa-
liště přírodní, byť je voda čiš-
těná v  čističce, ale není ošet-
řena chemicky… Jeden rok tu 
kachen bylo tolik, že obsadily 
celou dělící hráz mezi plavec-
kým a neplaveckým bazénem. 

Říká se, že jde o největší pří-
rodní koupaliště ve střední Ev-
ropě – vodní plocha má roz-
lohu 41  200  m2. Návštěvníci 
mají k  dispozici velký plavec-
ký bazén, bazén pro neplavce 
se 100metrovým tobogánem 
a  skluzavkami, dětský bazén 
a pískoviště s atrakcemi, teni-
sové kurty, hřiště pro plážo-
vý volejbal, nohejbal, prostor 
pro hraní ruských kuželek, pé-
tanque nebo elektronických ši-
pek. Také tím je „porubák“ jiný 
– můžete tu čas trávit i aktivně.

V  celém areálu je dosta-
tečná síť stánků s  občers-
tvením, bufetů, restaura-
cí a  tropico barů. K  dispozici 
je parkoviště s  kapacitou cca 
600 parkovacích míst (na toto 
parkoviště vás navede naviga-
ce v  mapách; v  docházkové 
vzdálenosti je i  další, soukro-
mé parkoviště), úschovna kol, 
cenností, šatny, minigolf a půj-
čovna sportovních potřeb. 
U  brány je také knihobudka, 
kdybyste si svoje čtení zapo-
mněli nebo už vše přečetli.

Jednoduše se na koupališ-
tě dostanete tramvají č. 5, kte-
rá vyjíždí ze smyčky na Vřesin-
ské ulici. Ke koupališti rovněž 
vede několik cyklostezek. Cy-
klostezka D (Ostrava) vás do-
vede přímo ke koupališti. Kolo 
vám zde uschovají na celý den 
za 25 korun.

Ofi ciálně „na porubáku“ 
zahajují sezonu 1.  června, ale 
když je pěkné počasí už del-
ší dobu předtím a  koupali-
ště je připraveno (napouští 
se zhruba dva týdny; v  dřev-
ních dobách vodou z  Porub-
ky, od roku 1969 z  vodovod-

ního řadu), může se otevřít 
i dřív. Stejně tak se může se-
zona ukončit později než 
30.  srpna. Při velké návštěv-

nosti v  létě koupající hlídá 14 
nebo 15 plavčíků.

Byly doby, kdy se tu denně 
sešlo i třináct nebo čtrnáct ti-

síc lidí (rekord po otevření kou-
paliště však byl 25 000  lidí), 
ovšem díky rozlehlosti areálu 
tu ani tak není hlava na hlavě 
(a můžete si vzít do vody i ma-
traci, což vám třeba v  aqua-
parku nehrozí).

Vedoucí koupaliště Michae-
la Šajerová ale říká, že jsou 
spokojeni, když přijde devět 
tisíc lidí. Když je plno, pozná 
se to maximálně podle náva-
lu u  dětského bazénu, plav-
ci mají stále kde plavat. Hned 
první letošní červnový víkend  
přišlo k  „porubskému moři“ 
1700 lidí, znovu začínají jezdit 
i návštěvníci z Polska. 

Koupaliště je otevřeno den-
ně od 9 do 19 hodin, aktuální 
informace se zájemci dozví na 
www.sareza.cz.  (jan)

PŘEDSTAVUJEME18

Z historie
 Stavba koupaliště byla za-

hájena v  roce 1958, ale pro-
tože se kvůli nedostatku pra-
covníků vlekla, byla na ná-
tlak Ostravanů zařazena mezi 
„akce Z“. Lidé na ní odpraco-
vali 212�000  brigádnických 
hodin, takže byla dokončena 
a otevřena v roce 1962. V roce 
1995 byl areál převeden pod 
Sportovní zařízení města Ost-
ravy. Od té doby prošel areál 
řadou úprav a vylepšení, takže 
byť letos v červenci oslaví še-
desátiny, na důchod to zatím 
rozhodně nevypadá.

Voda je osvěžující, v polovině června má 23,6 stupně Celsia. Ranní po-
hled na ještě klidnou hladinu je jedinečný. Foto: Jana Janošcová

Rozlehlý areál není snadné vyfotografovat, ideální je to ze vzduchu…  Foto: archiv Sareza
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Boxing Club Poruba funguje i v Olomouci
Na první pohled to vypadá 
zvláštně, ale od letošního 
roku působí Boxing club 
Poruba i v Olomouci. 
Obvod tam reprezentují 
boxeři bývalé Dukly 
Olomouc, se kterou se 
porubský klub spojil.

 „Dlouhá léta nás pojily velmi 
dobré vztahy. S trenéry se na-
vzájem známe ještě z dob, kdy 
jsme aktivně boxovali. O  pří-
padném spojení jsme se bavi-
li dlouho a nakonec nám vyšlo, 
že to bude plus pro obě stra-
ny. Navíc oba kluby se zamě-
řují na mládež a mají řadu mla-
dých a talentovaných borců. Ti 
teď spolu mohou pravidelně 
společně trénovat a  posouvat 
se výš. Věřím, že zlepšení uká-
žeme už na nejbližším domá-
cím šampionátu. Kluci tak mají 
i mnohem větší šanci dostat se 
do reprezentace,“ uvedl před-
seda oddílu Miroslav Torač.

Právě mistrovství republi-
ky je meta, na kterou se klub 
intenzivně připravuje. „Za po-
měrně krátkou existenci klubu 
jsme už dokázali získat jedna-
dvacet titulů a  nespočet dal-
ších medailí. I  letos chceme 
ukázat, že umíme vychovat 
skvělé boxery. Domácí šam-
pionát je na podzim a největší 
naděje vkládáme v mladé, jako 

jsou Milan Škapík, Karol Ka-
ranika nebo Šimon Barteček. 
Mezi staršími by měli zazářit 
Milan Matuška, Tomáš Vilašek, 
Matěj Rejský či Petr Orlovský. 
Zapomenout samozřejmě ne-
můžu ani na Claudii Totovou, 
která je stříbrnou medailistkou 
z mistrovství Evropy,“ řekl Mi-
roslav Torač.

Po covidové pauze klub ob-
novil i  mezinárodní spoluprá-
ci. Porubští borci už letos byli 
na turnaji v  Maďarsku a  pra-
videlně jezdí zápasit i do Pol-
ska a na Slovensko. „I tato me-

zinárodní spolupráce klukům 
pomáhá růst. Zároveň jsme si 
už udělali natolik dobré jmé-
no, že kluby samy nás oslovu-
jí a zvou na sparingy či turna-
je. Před mistrovstvím republiky 
nás čeká ještě soustředění na 
Slovensku a pozvaní jsme i do 
polské Gdyně. Míříme ovšem 
také mimo středoevropský re-
gion. Právě teď dojednáváme 
spolupráci se Skoty a  chtěli 
bychom, aby jejich kluci jezdi-
li k nám a naši zase mohli sbí-
rat zkušenosti v Británii,“ dodal 
Miroslav Torač. (mot)

Naděje porubského boxu. Zleva Milan Matuška, Milan Škapík, Šimon 
Barteček a Tomáš Plaček Foto: BC Poruba

Letní umělecká scéna v Porubě: už brzy
 Porubanům už se zažil sys-

tém Letné umělecké scény: 
v první části, která se bude ko-
nat od 11.  do 15.  července, se 
uskuteční tři tzv. pop-up vy-
stoupení – bez předchozí anon-
ce se na třech různých místech 
v  Porubě zničehonic objeví 
muzikanti a začnou hrát.

V  druhé části projektu už 
budou místa i  kapely předem 
známy:

19. července od 19.30 ho-
din vystoupí na Alšově náměs-
tí seskupení Celest and Charles 
(www.celestandcharles.com), 
jejichž doménou je styl funky/
disco. Ještě předtím ale pří-
jemnou swingovou atmosfé-
ru naladí koncert s  tančírnou 
swingové léto, na kterém vy-

stoupí Lam Trio a swingová ta-
neční škola Jazz Monkeys.

26. července se na Hlav-
ní třídě u Floridy po 19. hodině 
představí písničkář Thom Art-
way se svým Bandem.

A jaká by to byla Letní umě-
lecká scéna, kdyby na ní chy-
běli vtipálci z  HumorOva se 

svými hosty! Jejich stand-up 
vystoupení je naplánová-
no na 2. srpna na Zámku Po-
ruba, je však přístupné až od 
15  let. Vstupenky na ně bu-
dou dostupné na webu po-
ruba.reenio.cz od 1.  července, 
cena vstupenky je 50 korun.
Akce se budou konat v  souladu 
s aktuálními nařízeními Vlády ČR. 
Vstup bude možný pouze s plat-
nou vstupenkou, které budou do-
stupné v  informačním centru na 
Hlavní třídě 583/105 nebo na webu 
poruba.reenio.cz od 1. července, 
cena vstupenky je 50 korun.

Projekt je realizován s fi nanční 
podporou statutárního města 
Ostravy.

Procházky za poznáním
 Nedávno odvysílaný detek-

tivní seriál Stíny v mlze rozšířil 
počet míst, která zájemci bě-
hem osvětové procházky Po-
ruba ve fi lmu navštíví s  prů-
vodcem, fi lmovým kritikem 
a publicistou Martinem Jirouš-
kem. Bude se konat 20.  čer-
vence od 17  hodin, sraz je 
u Galerie Dukla.

Letos už podruhé se vydá-
me za poučením o zeleni s ar-
boristou Jiřím Poulíkem. Vy-
cházka se uskuteční 17.  srpna 
od 16.30 hodin, sraz je na Alšo-
vě náměstí na akci Sdílko. Od-
tud se se zájemci vydáme Al-
šovou ulicí směrem k  parkům 
u Domu kultury Poklad. (jan)

Projekt Podpora místní Agen-
dy  21 – udržitelný a  komunit-
ní život v  Porubě II. byl pod-
pořen z rozpočtu MSK v rámci 
dotačního programu Podpora 
dobrovolných aktivit v  oblas-
ti udržitelného rozvoje a míst-
ní Agendy 21.

Senior výlet na hrad 
Bouzov

 Velký prohlídkový okruh 
s  průvodcem na hradě Bou-
zově si mohou užít 4. srpna 
porubští senioři. Prodej vstu-
penek začne 20.�července 
v  Informačním centru Poru-
ba, Hlavní třída 583/105, ot-
vírací doba po-pá: 9–17 hod. 
tel.: 599 480 999, 915. Po-
čet míst je omezen! Cena je 
100  Kč za osobu. (Cena za-
hrnuje autobusovou dopravu 
Ostrava-Poruba / hrad Bou-
zov a zpět, vstupné na prohlíd-
kový okruh ,,hrad Bouzov“.) 
Sraz je v 7.35 hodin u rektorá-
tu VŠB-TU Ostrava a plánova-
ný návrat cca v 15 hodin. (šaj)

Novinky v galeriích
 Galerie Dukla 

 28. července – 30. září
 Viktor Kolář – fotografi e

  Galerie na schodech po-
rubské radnice 
– do 7. září

  Porubská sorela očima dětí 
ZŠ generála Zdeňka Škar-
vady
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Aktuální program naleznete na www.dkpoklad.cz. 

  Letní scéna Amfi 
 – program letního kina

Začátky promítání i informace o vstup-
ném naleznete na www.dkpoklad.cz.
14. 7. Po čem muži touží 2
15. 7. Srdce na dlani
28. 7. Známí neznámí
29. 7.  Vyšehrad: Fylm 
4. 8. Mimořádná událost  
5. 8. Tři tygři ve fi lmu: Jackpot  
11. 8.  Hádkovi 
12. 8. Řekni to psem 
18. 8. Pánský klub 
19. 8.  Střídavka  
25. 8. Bod varu (s titulky) 
26. 8. Prezidentka  
1. 9. Tajemství staré bambitky 2
2. 9. Zpívej 2 (dabované)

 Vybrané pořady

22. 7. – 19.30 
Děti ráje – večer s hity Michala Davi-
da jako např. Decibely lásky, Pár přátel, 
Poupata či Nonstop; více informací na 
www.kulturapodhvezdami.cz
Vstupné: 390–1700 Kč

23. 7. – 19.30
Robinson Crusoe – muzikál na motivy 
dobrodružného románu anglického spi-
sovatele Daniela Defoa představí příběh 
o nezlomné síle lidského ducha, zoufa-

lém boji o přežití i nekonečné věrné lás-
ce. Představení je vhodné také pro rodiny 
s dětmi; více informací na www.kultura-
podhvezdami.cz
Vstupné: 390–1700 Kč

24. 7. – 17.00
Procházka muzikály – West Side Story, 
Kabaret, Hello Dolly, Donaha, Kdyby ti-
síc klarinetů nebo Noc na Karlštejně, to 
jsou jen některé z muzikálů, kterými ná-
vštěvníky provedou herci Městského di-
vadla Zlín Petra a Radovan Královi; více 
informací na www.kulturapodhvezda-
mi.cz
Vstupné: 250 Kč

24. 7. – 19.30
Dracula – hudebně dramatické dílo 
z autorské dílny Karla Svobody, Zdeň-
ka Borovce a Richarda Hese mělo pre-
miéru 13. října 1995 v pražském Kon-
gresovém centru a jen v letech 1995–
1998 ho vidělo rekordních 1,2 milionů 
diváků. Nyní ho diváci mohou zhléd-
nout na Letní scéně Amfi  s Danielem 
Hůlkou v titulní roli. Více informací na 
www.kulturapodhvezdami.cz.
Vstupné: 390–1700 Kč

25. 8. – 15.00
Velká žranice No. 3 – kulinářské od-
poledne v parku u Domu kultury Po-
klad a na Letní scéně Amfi  nabíd-

ne foodzónu (Bobroty, Bopcorn, 
CØKAFE, FÆNCY FRIES, HokusPokus 
winebar&tapas, Kurnik Šopa, Marijen, 
Mutant Fast Food & Catering, Oktarí-
na TR aj.), busking stage, chill zónu 
i diskuzní fórum 

7. 9. – 20.00
Dva nahatý chlapi – bláznivá komedie, 
v níž se v hlavních rolích představí Martin 
Zounar a Martin Kraus (představení přelo-
žené z 9. 6.)
Vstupné: 599–699 Kč 

Letní pohybové kurzy 
v DK Poklad
Cvičit se začne v  týdnu od 11. červen-
ce 2022.  V létě bude možno zakoupit 
pouze jednorázové vstupné prostřed-
nictvím systému Reenio.
Pondělí
• 17.00 – 18.00
 Drahomíra Bittnerová: Pilates
Úterý
• 17.30–18.30
  Darina Kabardina: Zdravotní cvičení 

dle principů vývojové kineziologie
• 18.30–20.00
  Darina Kabardina: Jóga pro zdravá 

záda
Čtvrtek
• 17.00–19.00
 Capoeira: brazilské bojové umění

Změny územního plánu Ostravy
Zastupitelstvo města 
Ostravy vydalo změnu 
Územního plánu Ostravy 
č. 3, a dále rozhodlo 
o pořízení změny č. 4.

 V platnost tak vstupuje řada 
dílčích změn, které by byly pro-
jednávány v průběhu poslední-
ho roku, aktualizovaný územní 
plán bude zapracován a zveřej-
něn zhruba na přelomu červen-
ce a srpna a je k dispozici zde: 
mapy.ostrava.cz/mapove-sluz-
by/uzemni-plan-ostravy/.

Předmětem prověření a zpra-
cování návrhu změny č. 4 ne-
budou pouhé drobné plochy 
pro rodinnou zástavbu, jak 
tomu většinou bývá, ale budou 
se prověřovat i  dvě význam-
ná území ve městě. S ohledem 
na jejich specifi ka budou tato 
území řešena samostatnými 
změnami.

Jednou z nich je území podél 
ulice Opavské, a  to i  ve vazbě 
na lokalitu známou pod názvem 
Myslivna, kde je dnes umístěna 
rezerva pro vědeckotechnolo-
gický park. Cílem změny územ-
ního plánu je redefi novat funkční 
plochy v širším území pro zajiš-
tění rozvoje vědeckotechnolo-
gického parku a  zároveň ome-
zit možnost výstavby v  lokali-
tě Myslivny. Plochy podél ulice 
Opavské mají potenciál – nově 
by zde mohly být nastaveny pa-
rametry městské třídy lemované 
moderní městskou zástavbou. 
Reálnost záměru bude prově-
řena během procesu pořizová-
ní změny územního plánu. Kon-
krétně zpracovaný návrh změny 
územního plánu, bude prezento-
ván a přístupný veřejnosti k při-
pomínkování při projednávání. 
O jeho konání město vždy infor-
muje min. 30 dní předem. (lub)
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Víte, že v Porubě je skoro sto dětských hřišť? A zajímá vás, kde jsou? Pak 
určitě využijete novou mapu, kterou jsme pro vás udělali. Najdete v ní ne-
jenom dětská hřiště, ale i pískoviště a nejrůznější sportoviště. Je k dispo-
zici také v Google mapách. Odkazy najdete na webu poruba.ostrava.cz.



INZERCE

S
C-

5
0

13
18

/0
1

S
C-

5
0

13
23

/0
2

S
C-

5
0

13
25

/0
1

Generální parter: Hlavní partneři: Mediální partneři:Partneři:

H

Silvie se synem Matyáškem 

www.dobryandel.cz

  

 3 200 
onkologicky  
nemocným  

0405-2021_DA_inzerce_92x130.indd   2 28.01.2022   9:37



PROGRAM AKCÍ22

Akce se budou konat v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

1. 7. – 31. 8.
 Letní vyráběnky – tvoření pro 

děti, KMO, Podroužkova 1663

6. 7. 
16.00 Turnaj v kuželkách, CVČ, O. Je-

remiáše 1985

8. 7. 
19.00 Arrows Ostrava x Cardion 

Hroši Brno – extraliga baseballu, 
Arrows Park, Průběžná 6178

11.–15. 7.
 Letní umělecká scéna v Porubě 

(více na str. 19)

12. 7. 
17.00 Diabetes a bylinky – přednáška, 

CVČ, Vietnamská 1541

14. 7.
8.30 Značení kol a koloběžek synte-

tickou DNA, Hlavní třída poblíž 
kruhového objezdu (na značení 
je třeba se předem objednat 
na tel. č. 720 735 125; více na 
str. 23)

15. 7. 
19.00 Arrows Ostrava x Tempo Praha 

– extraliga baseballu, Arrows 
Park, Průběžná 6178

16. 7. 
13.00 Arrows Ostrava x Tempo Praha 

– extraliga baseballu, Arrows 
Park, Průběžná 6178

18. 7.
16.00 Létající balon – kreativní tvoření, 

KC Všichni spolu, K. Pokorné-
ho 447/52a

19. 7. 
16.30 Swingové léto: LAM trio a Jazz 

Monkeys, Alšovo náměstí
19.00 Letní umělecká scéna v Porubě: 

Celest a Charles – funky/disco 
kapela, Alšovo náměstí (více na 
str. 19)

20. 7.
16.00 Turnaj v kuželkách, CVČ, Viet-

namská 1541
17.00 Filmová procházka Porubou, 

sraz u Galerie Dukla, Hlavní třída 
(více na str. 19)

17.00 Jóga s Ukrajinkou Lenkou, 
TJ Sokol Poruba, Vřesinská 121 
(více na str. 23)

22. 7. 
19.30 Děti ráje – open air verze muzi-

kálu, Letní scéna Amfi , DK Po-
klad, M. Kopeckého 675

23. 7.
19.30 Robinson Crusoe – muzikál, 

Letní scéna Amfi , DK Poklad, 
M. Kopeckého 675

24. 7. 
17.00 Procházka muzikály – hudeb-

ní podvečer, Letní scéna Amfi , 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

19.30 Dracula – muzikál, Letní scéna 
Amfi , DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675

25. 7.
16.00 Barevná zmrzlina – kreativní tvo-

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

26. 7. 
19.00 Letní umělecká scéna v Porubě: 

Thom Artway & Band – folk-po-
pová kapela, prostranství u kru-
hového objezdu na Hlavní třídě 
(více na str. 19)

2. 8. 
19.00 Letní umělecká scéna v Porubě: 

HumorOva – stand-up comedy 
show s hosty, Zámek Poruba, 
nábřeží SPB 60 (více na str. 19)

3. 8.
16.00 Malé sportovní odpoledne pro 

maminky s dětmi, KC Všichni 
spolu, K. Pokorného 447/52a

8. 8. 
16.00 Kuličkiáda pro děti, CVČ, O. Je-

remiáše 1985

15. 8. 
16.00 Letní hrátky – tvůrčí dílna, CVČ, 

Vietnamská 1541

16.–30. 8.
 Sdílko Poruba – pop-up expozi-

ce, Alšovo náměstí (více na str. 9, 
10 a 11)

17. 8. 
10.00 Klub Generace: výlet do Lesního 

parku Klimkovice, pořádá KMO, 
Vietnamská 1541

17.00 Procházka s arboristou – Alšova 
ulice a parky u DK Poklad, sraz 
u Sdílka na Alšově náměstí (více 
na str. 19)

18. 8.
16.00 Folklor bez hranic – koncert na 

prostranství u kruhového objez-
du na Hlavní třídě

25. 8.
15.00 Velká žranice No. 3 – kulinářské 

odpoledne v parku u DK Poklad, 
M. Kopeckého 675

29. 8. 
16.00 Turnaj v kuželkách, CVČ, O. Je-

remiáše 1985

 Bohoslužby

www.fporuba.cz/cs/bohosluzby/

 Planetárium Ostrava

program na https://planetariumostrava.cz/

 Dům kultury Poklad

program na www.dkpoklad.cz

 Výstavy

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

do 31. 8.
Martin Kapošváry: Mezi světy – obrazy, 
Galerie Zámku Poruba, nábřeží SPB 60 
Představení návrhů úprav předprosto-
ru Oblouku, Galerie Malá Dukla, Hlav-
ní třída
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PROGRAM AKCÍ 23

do 7. 9.
Porubská sorela očima dětí ZŠ gene-
rála Zdeňka Škarvady – kresby, Galerie 
na schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovic-
ká 55 

1. 7. – 31. 8.
Hana Cachová: Malování jehlou, KMO, 
Vietnamská 1541

28. 7. – 30. 9.
Viktor Kolář – dokumentární fotografi e 
z Ostravska a okolí, Galerie Dukla, Hlavní 
třída (vernisáž 28. 7. v 17.00)
 

 Kvizy a soutěže

1. 7. – 29. 7.
Netradiční obchůdek – akce pro soutě-
žící projektu Lovci perel, KMO, Podrouž-
kova 1663

1. 7. – 31. 8.
Mendel – skromný génius – kviz 
o ceny pro dospělé, KMO, Podroužko-
va 1663
Prázdninové hrátky – soutěže o ceny 
pro děti, KMO, Podroužkova 1663
Kempinkový kviz – zábavný kviz pro 
děti, KMO, Vietnamská 1541

 Americký fotbal

rozpis zápasů na www.ostravasteelers.cz

 Baseball

rozpis zápasů na extraliga.baseball.cz, 
www.arrows.cz

 Plánované akce

1. 9.
9.00  Škola na Hlavní třídě – pokusy, 

workshopy, výtvarné a sportovní 
aktivity, burza kroužků aj., pro-
stranství u kruhového objezdu, 
Hlavní třída 

7. 9.
16.00 Dráček Mráček – tvůrčí dílna, 

CVČ, O. Jeremiáše 1985
20.00 Dva nahatý chlapi – komedie 

s M. Zounarem a M. Krausem 
v hlavních rolích, Letní scéna 
Amfi , DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675

8. 9.
 Art & Science – ukázky z činnos-

ti VŠB-TUO, koncerty aj., kampus 
VŠB-TUO, 17. listopadu

10. a 11. 9. 
 Pouť babího léta, louka u Fran-

couzské ulice

10. 9. 
9:00 Umění tyrkysové komunikace – 

workshop, DK Poklad, M. Kopec-
kého 675

12. 9.
16.00 Ptáček zpěváček – tvůrčí dílna, 

CVČ, Vietnamská 1541

15. 9.
19.00 Jaroslav Hutka a hosté, DK Po-

klad, M. Kopeckého 675

15. a 16. 9.
 Zlatá a Diamantová promoce, 

VŠB-TUO

17. a 18. 9.
 Hádankářsko-křížovkářská liga, 

CVČ, Vietnamská 1541

17. 9. 
13.00 Zažít Porubu jinak, Zámecký 

park a okolí

19. 9.
16.00 Turnaj v kuželkách, CVČ, O. Je-

remiáše 1985

21. 9. 
10.00  Den zdraví – poradenství v ob-

lasti zdraví, zdravého životního 
stylu a pohybových aktivit, Hlav-
ní třída

16.00 Divadélko Smíšek: Pirátská 
pohádka, CVČ, Vietnamská 1541

19.00 Divadlo Kalich: Pusťte mě ven!, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

22. 9.
18.00 InspiroHub: Bohumil Pečinka 

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

CVČ – centrum volného času, DK – dům kultury, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy, TJ  – tělocvičná jednota, 
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Změna programu vyhrazena.
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Značení kol a koloběžek 
syntetickou DNA

 Strážníci budou v červenci na ostravských 
cyklostezkách značit jízdní kola a koloběžky 
syntetickou DNA. V Porubě se značení usku-
teční 14. července od 8.30 do 12.00 a  od 
14.00 do 17.00 hodin poblíž kruhového ob-
jezdu na Hlavní třídě. Na značení je třeba ob-

jednat se předem na tel. č. 720 735 125. Bližší 
informace na stránkách mpostrava.cz v sekci 
Časté dotazy – Evidence a značení kol.

Jóga s Ukrajinkou Lenkou
 Chcete-li si procvičit celé tělo, promasí-

rovat a prokrvit vnitřní orgány a vyzkoušet 
v  praxi pránájámické techniky, přijďte ve 

středu 20. července v 17.00 hodin na lek-
ci jógy s ukrajinskou instruktorkou Jelenou 
Tsiasiuk do porubské sokolovny na Vře-
sinské ulici. S sebou si přineste podložku, 
ručník a pití, vstupné je dobrovolné. S  in-
struktorkou si rovněž můžete domluvit in-
dividuální cvičení, a to přes WhatsApp na 
tel. č. +38 095 066 1664. (red)

KRÁTCE



Nadace Krása pomoci od roku 2008 podporuje seniory a rozvíjí
pozitivní přístup ke stáří. Hlavním cílem je zajistit důstojný život
starších lidí v domácím prostředí a provázet stárnutím. Osamělým
seniorům pomáhají koordinátorky péče, které zařizují vše, co je
potřeba, aby mohli žít tam, kde je jim dobře. 

Nadace se věnuje také tématu proměny pracovního trhu v souvislosti
se stárnutím populace (www.zlataprace.eu).

www.krasapomoci.cz

Nadace Krása pomoci krasapomoci

NADACE KRÁSA POMOCI POMÁHÁ SENIORŮM 
ŽÍT DŮSTOJNĚ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Chcete také pomoct seniorům? Podívejte se na
pomaha.me/pravidelne

pozitivní
stárnutí

laskavý 
přístup
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