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ZAMĚŘENO   
NA TECHNIKU

Platí od 1. 11 . do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

NAKUP ONLINE 
NA NOVÉM
OBI.CZ

DOKÁŽETE

S
COKOLIV

OBI Ostrava, Výškovická 46/3123, 700 30 Ostrava, Tel.: 296 601 501/561

Super cena

299,-
LED STROPNÍ SVÍTIDLO
ANNA ECO
12 W, 840 lm, 4 000K, IP 44,
průměr 28 cm. OBI č 6395297

Super cena

159,-

ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ HAPPY CAR
Zámrznost -20 C°. OBI č. 5174826 (31,80 Kč/l)

AKU ŠROUBOVÁK BOSCH 
„UNIVERSAL DRILL 18 V”
Dvourychlostní, 0-440/1 450 ot./min, sklíčidlo 10 mm. 
Vč. 2x baterie, nabíječky a kufru. OBI č. 5743182

2x baterie 18 V / 1,5 Ah

Super cena

2299,-
1299,-
ušetřete 1000,-



TÉMA 3

ÚVODNÍK

Jan Dekický
místostarosta

Milý Porubané,
je před námi dušičkový měsíc, 
který už svým názvem před-
určuje, že nás čeká období 
neskutečně barevných stro-
mových alejí a  pak hromady 
a hromady popadaného listí.

Svátek všech svatých bude 
ve dnech, kdy listujete listo-
padovým zpravodajem, už 
minulostí. Předpokládám, že 
všichni jsme věnovali alespoň 
tichou vzpomínku těm, na kte-
rých nám záleželo a kteří tu už 
nejsou. Na dalších stránkách 
se dočtete mimo jiné o porub-
ském rodákovi, který už také 
není mezi námi, ale jehož od-
kaz přesahuje odkaz běžného 
člověka – o Iljovi Hurníkovi.

V listopadu nás také čeká 
významný den, 17. listopad. 
Den boje za svobodu, což 
je téma, které bychom měli 
otevřít ne jen ten jeden den 
v  roce, ale připomínat si jej 
každý den. Osobní svoboda, 
možnost žít si život podle 
svého a s ohledem na ostatní 
je nejsilnější předpoklad pro 
rozvoj každého z nás.

A dalším zvykem nebo už 
spíše tradicí spojenou s pod-
zimními dny jsou lampiono-
vé průvody. Jeden z těch po-
rubských už máme za se-
bou, mnohé porubské školy 
a školky ten svůj teprve chys-
tají a každodenní brzké stmí-
vání tak v  pár dnech osvítí 
rozzářené lampiony v  rukou 
neméně rozzářených dětí.

Přeji vám všem, abyste si 
byli schopni najít chvíli na 
procházku podzimní Poru-
bou, abyste si užili listopa-
dové atmosféry.

Opavská: Snížení vibrací i hlučnosti. 
A navíc teď mnohem lépe vypadá
Pět otázek pro…

… Martina Chovance, technického ředitele 
Dopravního podniku Ostrava (DPO)

Letní cesto-
vání Poru-
banů obvo-

dem ovlivnila 
velká investice 

dopravního podniku do mo-
dernizace 1626 metrů dlou-
hého úseku tramvajové trati 
mezi křižovatkou s Martinov-
skou ulicí a Slovanem. Odmě-
nou za trpělivost je nejmo-
dernější systém uložení kole-
jí, zmodernizované zastávky 
a především zatravněná trať, 
která je nejen příjemnější na 
pohled, ale zároveň zlepšu-
je mikroklima a snižuje praš-
nost.

1. Proběhlo už měření, jak se 
snížila hlučnost na opravené 
trati?
Měření právě vyhodnocuje-
me a  o  jeho výsledcích bu-
deme veřejnost samozřejmě 
informovat. Na základě na-
šich zkušeností očekáváme 
zejména snížení vibrací, ale 
i  hlučnosti. Podobně jako se 
to podařilo například na zmo-
dernizované tramvajové trati 
na ulici Výškovické pro oby-
vatele v Zábřehu. 

2. Na části trati je vysazená 
tráva a  na části rozchodní-
ky (suchomilné byliny se silně 
dužnatými listy). Jaký je mezi 
oběma povrchy rozdíl? Jak se 
o ně budete starat?
Na Opavské je tráva i rozchod-
ník, nicméně řešený udržitel-
nějším způsobem než na Frý-
dlantských mostech.   Pro oba 
druhy povrchu – zatravnění 
i  rozchodníky – máme stano-
venou údržbu, kterou prová-
dějí odborné firmy. U rozchod-
níků spočívá údržba v hnojení 
a  ošetřování proti růstu ple-
velů. V  případě trávy spočívá 
údržba navíc i v sekání. 

3. Změnila se technologie 
uložení kolejí, aby se snížily 
hlučnost a vibrace ještě víc?
Pro Porubany jsme na Opav-
ské ulici nainstalovali nejmo-
dernější systém kolejí, jaký 
v  tuto chvíli umíme zajistit. 
Pevnou jízdní dráhu. Původně 
snížení vibrací z projíždějících 
tramvají zajišťovaly technicky 
pouze pryžové podložky pod 
kolejnicí, kdy byly kolejnice 
na pražcích uloženy ve štěr-
kovém loži. Nová konstrukce, 

kterou tvoří monolitický že-
lezobetonový rošt, je ulože-
na v pryžové vaně, tato kom-
binace účinněji snižuje přenos 
vibrací do okolí. 

4. Jaké jsou další klady této 
investice? 
Vedle snížení hluku a  vibrací 
je to rozhodně ještě prodlou-
žení životnosti konstrukce 
a  stabilita. Jsem přesvědčen, 
že nová trať bude Porubanům 
dlouho sloužit. Opomenout 
nemohu ani i přínos zmoder-
nizované a  zatravněné tram-
vajové trati jako součást ve-
řejného prostoru. Zkrátka to 
teď mnohem lépe vypadá 
a jistě tomu přispěje i moder-
nizované vybavení zastávek 
v novém standardu.  

5. Kolik rekonstrukce stála 
a kolik z toho pokryla dotace?
Modernizace vyšla na 236 mi-
lionů korun a  jde o  největ-
ší letošní investici DPO do in-
frastruktury. Stavba je  spo-
lufinancována z  Operačního 
programu Doprava EU ve výši 
85 % uznatelných nákladů. 
 (jan)



AKTUALITY4

Zdeněk Rodek 
(ANO 2011)

Vystudoval jsem výpočetní techniku na SPŠ 
elektrotechniky a informatiky. Po absolvování 
základní vojenské služby jsem podnikal v ob-

lasti výpočetní techniky. Od roku 2004 pracu-
ji v Knihovně města Ostravy jako technik IT a ná-

sledně od roku 2009 jako vedoucí IT oddělení. Ve volném čase 
se zajímám o moderní počítačové a další technologie. Rád jezdím 
na hory a věnuji se rodině. Mezi mé priority ve funkci místostaros-
ty bude patřit rozvoj informačních technologií a e-governmentu. 
Tyto technologie mají sloužit občanům k usnadnění komunika-
ce s úřadem. Jako neméně důležitou vidím celkovou bezpečnost, 
obzvláště v dnešní době. Chci se zaměřit na posílení bezpečnos-
ti a ochrany majetku. V této oblasti mohou moderní technologie 
vše výrazně usnadnit. V neposlední řadě je nutné dbát na pre-
venci kriminality. Osvěta a komunikace jsou velice důležité. Chtěl 
bych pomoci zlepšit kvalitu života nás všech v milované Porubě.

Martina Dušková
(Piráti)

Martina Dušková je rodilá Porubanka, je ab-
solventkou Ostravské univerzity, kde studo-
vala sociální pedagogiku i sociální práci. Pra-

covní dráhu zahájila už při studiích a má 15 let 
zkušeností v oboru. Ve své praxi prošla profese-

mi zabývajícími se kvalitou sociálních služeb či podporou ško-
lám v obtížných podmínkách a posilováním kompetencí peda-
gogických pracovníků pro práci s různými skupinami žáků přes 
přímou práci v sociálně vyloučených lokalitách, projektové ří-
zení až po strategické plánování na úrovni obcí a krajů. V pře-
vážné většině šlo o vedoucí funkce v neziskovém sektoru, ale 
také např. na Úřadu vlády nebo ministerstvu pro místní rozvoj 
(MMR).
V Porubě žije odmalička a chodila zde do škol – od jeslí až po 
gymnázium. Chtěla by se dále podílet na rozvoji vzdělávání, 
aby bylo dostupné, kvalitní a odpovídající životu ve 21. stole-
tí. Také chce systematicky rozvíjet pohybové aktivity nejen pro 
děti a žáky. V sociální oblasti se chce zaměřit na dostupnost 
sociálních služeb pro různé potřebné skupiny obyvatel včet-
ně podpory rodinné politiky a prevence např. v oblasti vzta-
hového poradenství. V obecné rovině si přeje zvednout kvalitu  
každodenního života.
V současné době působí v Národním pedagogickém institutu 
České republiky jako regionální koordinátorka. Dříve pracova-
la také na MMR v Odboru (Agentuře) sociálního začleňování. 
Před nástupem na úřady působila v nestátních neziskových 
organizacích jako sociální pracovnice. Má zkušenosti také 
s pedagogickou činností. (red)

Ustavující zastupitelstvo zvolilo starostkou  
opět Lucii Baránkovou Vilamovou
Městský obvod Poruba 
má za sebou ustavující 
zastupitelstvo v novém 
volebním období. Starost-
kou zůstává Lucie Barán-
ková Vilamová, pokračují 
i tři místostarostové.

 Ustavující zastupitelstvo 
městského obvodu Poruba 
se uskutečnilo 20. října. Nově 
zvolení zástupci obvodu řešili 
především formální záležitos-
ti. Museli složit slib, zvolit ve-
dení Poruby, svěřit mu kom-
petence a  zvolit členy rady, 
kontrolního a  finančního vý-
boru.

Starostkou i pro další čty-
ři roky zůstává Lucie Barán-
ková Vilamová (ANO 2011). 
V  práci pokračují i  tři mís-
tostarostové – Miroslav Otisk 

a  Petra Brodová (oba ANO 
2011) a  Jan Dekický (Koali-
ce Spolu). Doplnili je Marti-
na Dušková (Piráti) a Zdeněk 
Rodek (ANO 2011). Opro-
ti minulému volebnímu ob-
dobí má Poruba o  jednoho 
místostarostu více. Naopak 
menší počet členů má Rada 
městského obvodu Poruba 
a kontrolní či finanční výbor. 
Místo jedenácti lidí má devět 
členů; další úspory se chys-
tají také u počtu členů komi-
sí rady. Neuvolněnými členy 
rady jsou Eliška Konieczná, 
Jiří Svoboda (oba ANO 2011) 
a  Vojtěch Curylo (Koalice 
Spolu).

„Obdobné složení rady 
jako v  minulém volebním 
období je zárukou toho, že 
Poruba bude i  v  následují-

cích letech plnit svůj stra-
tegický plán, který zaručuje 
trvalý a  promyšlený rozvoj 
našeho obvodu,“ pozname-
nala Lucie Baránková Vila-
mová. (red)

Vedení Poruby 
a jejich kompetence
starostka Lucie Baránková 
Vilamová
- zahraniční styky
- strategický rozvoj a místní 

Agenda 21
- finance a rozpočet
- vnější a  vnitřní kontrolní 

činnosti
- kultura a volnočasové aktivity
- prezentace obvodu
 
místostarosta Miroslav Otisk
- komunální služby
- doprava a  silniční hospo-

dářství
 
místostarosta Jan Dekický
- bytové hospodářství, nebyto-

vé prostory a údržba budov
- právní vztahy k pozemkům

místostarostka Petra Brodová
- investice
-  veřejné zakázky
-  právní činnosti

místostarostka Martina Dušková
-  školství, mládež a  vzdělá-

vání
-  sociální věci
- sport
 
místostarosta Zdeněk Rodek
-  rozvoj informačních tech-

nologií
-  e-government
-  integrovaný záchranný 

systém
-  veřejný pořádek a  požární 

ochrana
-  bezpečnost a prevence kri-

minality

Martina Dušková a  Zdeněk 
Rodek jsou novými členy ve-
dení obvodu. 
Jaké jsou jejich předchozí 
pracovní zkušenosti a  jaké 
mají plány pro práci v  úřa-
dě?



AKTUALITY 5

Hledáme prodejce 
rukodělných výrobků

 Porubský vánoční jarmark se 
bude na Alšově náměstí konat 
témě celý prosinec. „Obchodníci 
budou na jarmarku nabízet nej-
různější zboží. V tuto chvíli hledá-
me zejména prodejce rukoděl-
ných výrobků do otevřených 
stánků,“ uvedla Štěpánka Ostár-
ková z porubské radnice. Zájem-
ci se mohou hlásit do 15. listopa-
du. Více na tel. č. 599 480 913,  
602 591 918 nebo na e-mailu 
sostarkova@moporuba.cz.

Velký odpad patří 
do kontejnerů

 Rozměrnější odpad z  do-
mácností mohou obyvatelé Po-
ruby do 11. listopadu a od 12. do 
14. prosince odkládat do velko-
objemových kontejnerů, které 
budou postupně rozmisťovány 
v ulicích prvního, druhého, třetí-
ho a pátého obvodu. Harmono-
gram je na webu obvodu zve-
řejněn v sekci Občan – Služby – 
Sběrné dvory a velkoobjemové 
kontejnery. (red)

Vánoční program začne 2. prosince, 
stromeček se má rozsvítit 4. prosince
Vánoční jarmark začne  
2. prosince, stánky mají 
být otevřeny až do 22. 12. 

 Opět se můžete těšit na 
pošťáka Štěpána, dekorativní 
sněhuláky, doprovodný pro-
gram, workshopy pro děti, 
dřevěný betlém řezbáře Ha-
louzky v životní velikosti – le-
tos s  jinými figurami, na ven-
kovskou škola Bludička se zví-
řátky z Betlémské stáje nebo 
na dětský řetízkový kolotoč. 

Pošťák Štěpán by měl do-
pisy Ježíškovi a  jinou vánoč-
ní poštu razítkovat v  termí-
nech 6., 8., 11., 13., 15., 18. a 21. 
12. v časech cca od 16 hodin 
ve středovém pásu Hlavní tří-
dy u stromečku/zvoničky.

Vánoční strom rozsvítíme 
4. prosince kolem 17. hodiny, 
předcházet tomu bude cca 
od 16.45 vánoční zvonečkový 
průvod se světýlky – vyjde od 
Floridy směrem na Alšovo ná-
městí.

Malí i  velcí se během ad-
ventního času mohou těšit 
na vystoupení kapely Samo-
lebky, René Matláška a  sbo-
ru Wichterlova gymnázia, na 
Vánoční příhody Strašfuňáka 
a Funilky, Písničky z pohádek, 
Acoustic Irish a na 16. prosin-
ce na charitativní akci ve pro-
spěch sbírky Srdce pro Poru-
bu – punč s  paní starostkou. 

V tento den „na Alšáku“ mají 
vystoupit Kateřina Marie Ti-
chá a kapela Bandjeez.

Prostřednictvím sociálních 
sítí budeme informovat o vá-
noční soutěži pro děti o nej-
hezčí ozdobu. Výrobky ozdo-
bíme stromeček na porubské 
radnici. Veřejně zdobení stro-
mečku s  nejmenšími a  paní 
starostkou za doprovodu vá-
nočních písní bude 23. lis-
topadu od 16 hodin, vchod 
směrem k  obřadní síni. Vá-
noční atmosféru navodí vy-
stoupení sboru Základní ško-
ly J. Valčíka

Každý rok se Poruba snaží 
přijít s  nějakou novou vánoč-
ní výzdobou. Letos jsou to dva 
andělé na Francouzské ulici. 
A tři svítící dárky Srdce pro Po-
rubu u stromečku. (jan)

Koncertní sbor Permoník.  Foto: archiv sboru

Číslo měsíce

16 211
16 211 korun bylo v říjnu 
v obou sbírkových kasičkách 
Srdce pro Porubu – jedna je 
napevno umístěna v  Infor-
mačním centru Poruba na 
Hlavní třídě, druhá, přenosná, 
je běžně schovaná v trezoru 
a vyjímáme ji jen na akce, kte-
ré pro sbírku Srdce pro Poru-
bu pořádáme. Aby bylo regu-
lím učiněno zadost, kasičky 
jsou zapečetěny a odpečetit 
je mohou jen na Magistrátu 
města Ostravy, kam obvykle 
v závěru roku vyrážíme spo-
čítat celoroční dary. Když se 
tyto peníze vložily na transpa-
rentní účet sbírky, mohli jsme 
udělat radost v  další porub-
ské rodině – díky všem dob-
rosrdečným dárcům a  jedlí-
kům guláše na akci Zažít Po-
rubu jinak se podařilo vybrat 
potřebné peníze na vertika-
lizační stojan a  rehabilitační 
pobyt pro 15letého Tomáše 
Berku s  dětskou mozkovou 
obrnou. Již brzy vás sezná-
míme s příběhem dalšího pří-
jemce výtěžku sbírky.

Akce Česko zpívá koledy se 
bude konat ve středu 7. pro-
since od 18 hodin. Na pódiu 
na Alšově náměstí se posta-
ví karvinský dětský pěvecký 
sbor Permoník a šest tradič-
ních koled si budete moci 
zazpívat s  ním. Po společ-
ném zpívání sbor zapěje ko-
ledy z okolních zemí.

Poruba se zapojí do prestižního výzkumu
 Od září 2022 do července 

2023 v  Porubě probíhá Me-
zinárodní výzkum dospělých 
PIAAC, který pořádá Orga-
nizace pro hospodářskou 
spolupráci a  rozvoj (OECD). 
Výzkum realizuje Národ-
ní pedagogický institut ČR 
z pověření ministerstva škol-
ství.

Na vybrané domácnosti 
se v této době obracejí taza-
telé výzkumných společností 
STEM/MARK a Median. Roz-
hovor s  tazatelem trvá při-
bližně dvě hodiny. Každý re-
spondent obdrží za účast ve 
výzkumu finanční odměnu 
800 Kč. Pro úspěch výzku-

mu je zásadní, aby se co nej-
více oslovených domácnos-
tí do výzkumu zapojilo, ne-
boť jsou vybrány právě ony 
a podle mezinárodní metodi-
ky nemohou být nahrazeny. 
Data budou uchována jako 
přísně důvěrná.

Cílem výzkumu je zjistit, 
jak jsou občané v  jednotli-
vých zemích připraveni na vý-
zvy současné doby, jako jsou 
změny na trhu práce či ros-
toucí využívání digitálních 
technologií v práci i mimo ni. 
Výsledky výzkumu dají zpět-
nou vazbu českému vzdě-
lávacímu systému. Více na 
www.piaac.cz. (red)

Přechod přejdete
 V  poslední době se opaku-

jí podněty na krátké intervaly na 
přechodech pro chodce. Ost-
ravské komunikace odpověděly:

„Zelený signál pro chodce 
slouží pro vstup do vozovky, 
následuje dostatečně dlouhý 
čas na to, aby chodec přešel 
celý přechod, než se rozjedou 
vozidla. To znamená, že i kdy-
by chodec vstoupil do vozov-
ky v  poslední vteřině zelené-
ho signálu, bezpečně přejde 
na druhou stranu přechodu, 
avšak již samozřejmě na čer-
venou. Takto jsou signální plá-
ny koncipovány na všech svě-
telně řízených chodeckých 
přechodech v republice.“ 
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O dotace lze žádat  
od 15. listopadu

 Zastupitelstvo městské-
ho obvodu Poruba schválilo 
v září Zásady pro poskytová-
ní účelových dotací z rozpoč-
tu statutárního města Ostravy 
– městského obvodu Poruba.

Žádost o  poskytnutí do-
tace lze podat pouze elek-
tronicky prostřednictvím for-
muláře, jenž je k  dispozici 
na webu poruba.ostrava.cz 
v  sekci Občan pod odkazem 
Účelové dotace.

S  výjimkou programu 
Ostatní lze o  dotace na rok 
2023 požádat letos od 15. lis-
topadu do 10. prosince.

V Černé perle  
vzniká klinika

 Poruba na jaře získá novou 
kliniku s více než desítkou od-
borných ordinací. Dalším be-
nefitem je vznik příjemného 
a kultivovaného veřejného pro-
storu v okolí unikátní budovy. 

„Dlouho jsem kolem Černé 
perly chodil a  říkal si, že tak 
zajímavá budova nesmí chát-
rat, až jsme se konečně roz-
hodli ji znovu přivést k životu. 
Jakmile se našel generální ná-
jemce, který se rozhodl vybu-
dovat moderní kliniku, věděl 
jsem, že záchrana Černé perly 
byla skvělý nápad,“ popisuje 
Marek Bědroň ze společnos-
ti Mirtess.

Klinika bude zajišťovat 
ambulantní lékařskou péči. 
Její součástí bude také při-
lehlá budova s  moderními 
operačními sály jednodenní 
chirurgie. (red)

Poruba stále čistí ulice od nepojízdných aut
Další kolo odtahů z  porub-
ských ulic se uskutečnilo 
koncem října. Zmizela auta 
s  dlouhodobě propadlou 
technickou kontrolou. Obvod 
chystá jejich dražbu.

 Jedná se o  neustálý pro-
ces zahrnující kontrolu a evi-
denci, přesto se daří porub-
ské ulice postupně čistit od 
nepojízdných vozidel, které 
hyzdí veřejný prostor a  za-
bírají cenná parkovací místa. 
„V  Porubě evidujeme v  sou-
časné době pětaosmdesát 
dlouhodobě stojících tech-
nicky nezpůsobilých auto-
mobilů, které mají minimálně 
šest měsíců propadlou tech-
nickou kontrolu. Osm z  nich 
jsme v  závěru října odtáhli, 
u dalších čekáme, až doběh-
nou veškeré potřebné lhůty,“ 
uvedl místostarosta Miroslav 
Otisk. 

Ne vždy je ale nutné sáh-
nout k  odtahu. Někdy sta-
čí samotné oznámení a  ma-
jitelé své problémy vyřeší 
sami. „Odtáhnout můžeme 
vozidla, která mají minimál-
ně půl roku prošlou technic-
kou kontrolu. Jejich vlastní-
ky vyzveme k  nápravě, a  to 
v  mnoha případech sta-
čí. Z  pětaosmdesáti aktuál-
ních případů jedenáct maji-
telů STK dořešilo, případně 
auto odvezlo pryč. V  minu-
losti jsme se setkávali i s tím, 
že majitel přeparkoval vůz 
do vedlejší ulice a myslel si, 
jak nás převezl. Ale brzy zjis-
til, že se mýlí. Je jedno, kde 
vozidlo stojí. Pokud už ři-
dič dostal jednou oznámení, 
lhůta běží,“ poznamenal mís-
tostarosta.

To, že si lidé likvidují vra-
ky sami, má i  finanční dů-
vod. „Když to uděláme my, 
tak je to něco stojí. Minimál-
ně zaplatí za odtah a  za po-
kuty. Tím, že auto není způso-
bilé k provozu na pozemních 
komunikacích, se dopouštějí 
přestupku, za což mohou do-
stávat pokuty v řádech tisíců 
korun,” uvedl vedoucí odboru 
dopravy a údržby komunikací 
Roman Karkoška.

Odtažená auta končí na 
záchytném parkovišti. Mo-
mentálně jich tam je třináct. 
Pokaždé se čeká tři měsíce, 
jestli se majitel ozve a bude 
chtít situaci řešit. Pokud ne, 
jdou auta do dražby. Jed-
nu z  nich připravila Poruba 
na podzim. „Byli jsme jed-
nou z prvních obcí, která do 
dražby šla. Auta jsme teh-
dy prodávali v  jednom balí-

ku a  utržili jsme za ně pět-
advacet tisíc korun. Stejným 
způsobem budeme postu-
povat i  teď, kdy máme při-
pravena další vozidla. Datum 
dražby v  předstihu oznámí-
me na webu a sociálních sí-
tích,“ řekl místostarosta Mi-
roslav Otisk.

Poruba má nepojízdná 
auta na svém území zma-
povaná. Zaměstnanci radni-
ce a  strážníci městské poli-
cie pravidelně obcházejí uli-
ce a  aktivně je vyhledávají. 
Spoustu z  nich nahlásí i  sa-
motní lidé. „Rádi bychom je 
poprosili, aby k  tomu využí-
vali aplikaci města www.cis-
taova.cz. Tak se k  nám pod-
nět dostane rychle a  ozna-
movatel uvidí, jak se řeší,“ 
dodal vedoucí odboru dopra-
vy a  údržby komunikací Ro-
man Karkoška.  (mot)

Foto: Roman Karkoška

Jak fungují výdejny potravinové pomoci
 Výdejnu potravinové po-

moci (potravinovou ban-
ku) potřební najdou na ad-
rese Mírová 98/18 v  Ostra-
vě-Vítkovicích. Potravinová 
pomoc bude klientům vy-
dána vždy pouze na zá-
kladě doporučení sociál-
ního pracovníka. Výdejna 
je otevřena pouze pro ob-
jednané klienty. V  pondě-

lí a ve středu jsou klientům 
vydávány balíčky s  trvan-
livými potravinami + peči-
vo, ovoce a  zelenina. V pá-
tek jsou vydávány pouze ba-
líčky s  pečivem, ovocem 
a zeleninou (fresh).
Je nutné vždy klienta pře-
dem telefonicky objednat 
na konkrétní termín pro výdej 
potravinové pomoci. 

Telefonní kontakt: 734 280 473.
Klienti si musí s  sebou vzít 
tašku na potraviny.  (red)

Provozní doba:
Pondělí 13–16 - pouze objed-
naní klienti
Středa   13–16 - pouze objed-
naní klienti
Pátek    13–16 - pouze objed-
naní klienti Vizualizace: ProjektStudio EUCZ
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PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!

MUDr. Mozamel Hamidi
www.ocni-ostravaaokoli.cz

OČNÍ AMBULANCE
v Ostravě-Zábřehu

ul. Dolní 101 tel. 722 555 015
• Oční vyšetření dětí i dospělých
• Kontroly a předpisy brýlové korekce
• Vyšetření a sledování glaukomatiků

PŘIJÍMÁME PACIENTY
VŠECH POJIŠŤOVEN
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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V projektu Zelená Porubě se utkají tři nápady

Po Duhovém hřišti, které zví-
tězilo v minulém ročníku par-
ticipativního projektu Zele-
ná Porubě, už začínají běhat 
děti, takže je ten správný čas 
začít pracovat na nápadech 
dalšího ročníku.

 Jako realizovatelné byly 
doporučeny tři:

Zelené hřiště – zahr-
nuje prostor mezi ulice-
mi Jasmínovou, Heyrovské-

ho a  U  Školky. Navrhovatel-
ka předložila svou představu, 
nyní ji budou cizelovat s  ar-
chitektkou Laurou Doležalo-
vou (autorka návrhu Duhové-
ho hřiště). 
Dopravní hřiště a  pump- 
tracková dráha (Dráhu lze 
projíždět bez šlapání či od-
rážení. Okruh je tvořen vl-
nami a  klopenými zatáčka-
mi, které umožňují udržo-
vat a  zvyšovat rychlost.) by 
mohly vzniknout v prostoru 
u  křižovatky ulic Martinov-
ské a  Průběžné. Na jejich 
podobě se bude podílet ar-
chitekt Ondřej Turoň z  ate- 
liéru TUR – Interiérový de-
sign Ostrava. Snahu o  vy-
lepšení svého okolí nevzdá-

vají obyvatelé horní části 
osmého obvodu, kteří opět 
podali návrh Aktivní Podéš-
ti, tentokrát mírně modifiko-
vaný. Pracovat na něm bu-
dou s architektem Tomášem 
Vrtkem.

Jak informovala koordi-
nátorka Kristýna Špačko-
vá a  můžete vidět na časo-
vé ose, do poloviny prosince 
by nyní měly vzniknout návr-
hy, které se pak budou pro-
jednávat s komunitou z oko-
lí daných míst, do konce led-
na by měly vzniknout finální 
verze, které se už budou pre-
zentovat veřejnosti. O  tom, 
který návrh zvítězí a  bude 
realizován, se bude hlasovat 
v únoru.  (jan)

8/2022
výběr tří postupujících návrhů

6/2022
přihlašování návrhů

9–12/2022
vypracování ideových návrhů
ve spolupráci s architekty

12/2022
konzultace návrhů se sousedy

1/2023
představení návrhů veřejnosti

2/2023
hlasování o vítězný návrh

3–6/2023
vypracování projektové dokumentace
pro vítězný návrh

7–12/2023
realizace vítězného návrhu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zelená Porubě 2022 – časová osa projektu

Po novém roce bude spuštěn centrální registr psů 
 V  roce 2023 bude spuš-

těn centrální registr psů, kte-
rý nahradí evidenci psů ve-
denou do konce roku 2021 
městem. Centrální registr 
psů bude provozovat Komo-
ra veterinárních lékařů, která 
v současné době na základě 
pověření veterinárním záko-
nem spravuje databázi pasů 
pro psy. 

„Majitelé by měli mít na 
paměti, že od 1. ledna 2020 
je povinné očkování psa pro-
ti vzteklině platné pouze 
v  případě, že je pes ozna-
čen mikročipem,“ připomněl 
vedoucí odboru ochrany ži-
votního prostředí Magistrá-
tu města Ostravy Pavel Va-
lerián.

Údaje do Centrální evi-
dence psů budou zavádět 
veterinární lékaři nejpozdě-

ji do sedmi pracovních dnů 
ode dne, kdy byl pes ozna-
čen elektronickým čipem. 
V Centrální evidenci psů bu-
dou zaznamenány tyto úda-
je: číslo čipu nebo tetová-
ní, pohlaví psa, číslo pasu 
z evidence pasů vedené Ko-
morou veterinárních léka-
řů, jméno, příjmení a  adre-
sa trvalého bydliště majitele 
psa, údaje o podstoupených 
očkováních proti vzteklině 
společně s  daty, kdy k  nim 
došlo.

Nově narození psi musí být 
označeni čipem nejpozději do 
tří měsíců věku, majitelé star-
ších psů již označených či-
pem budou muset svého psa 
nechat zapsat do Centrální 
evidence při jeho nejbližším 
očkování a přeočkování proti 
vzteklině.  (red)Ilustrační foto: Adobe Stock
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Začíná třetí etapa projektu sociálního bydlení
 Ostrava získala z  operač-

ního programu EU Zaměst-
nanost plus finance na to, 
aby mohla spustit další eta-
pu projektu sociálního byd-
lení. Zapojí se nejen v  mno-
ha ostravských obvodech, 
a jedna soukromá společ-
nost. Poruba se do projek-
tu zapojí také – tím, že po-

skytne deset bytů. Celkem by 
jich mělo být v  celém městě  
v 3. etapě využito čtyřicet.

Principem projektu je, že 
komise hodnotí žádosti, kte-
ré se evidují na magistrá-
tu, ve spolupráci se sociál-
ními odbory vytipovává ro-
diny nebo osoby, které by 
se měly posunout do něja-

kého lepšího bydlení – na-
příklad z  ubytoven nebo ze 
situace, kdy byt obývá pří-
liš mnoho lidí. „Typický uži-
vatel u nás v Porubě je žena 
s dětmi,“ uvedl místostaros-
ta Jan Dekický. Tito nájemní-
ci mají trochu nižší nájem, či-
nil 65 korun za metr čtvereč-
ní, nyní se tato částka mírně 

zvedne. Nájemníci v  prv-
ní fázi dostávají smlouvu na 
dobu určitou. Pokud řádně 
platí nájem a  nejsou s  nimi 
potíže, po dvou letech mo-
hou v bytě zůstat jako stan-
dardní nájemníci.
Končící druhá etapa projektu 
se osvědčila, s nájemci nejsou 
žádné potíže.  (jan)



ROJENÍ NA HLAVNÍ TŘÍDĚ | Broučkům a  beruškám patřila  
24. října Hlavní třída. A že se jich sešlo! Přišli v kostýmech i bez 
nich, většině z nich ale nechyběl lampion nebo jiné světýlko. Če-
kal tam na ně klaun Hopsalín a společně pak svými lucerničkami 
prosvítili nejrůznější místa porubského bulváru. A  nakonec za 
odměnu na všechny čekal ohňostroj.

FOTOOBJEKTIVEM 9

AKTIVNÍ SENIOŘI | Zpívání, grilování a kreativní dílny připravil pro 
obyvatele porubských domů s pečovatelskou službou v uplynulém 
období sociální odbor. Senioři z  DPS Průběžná se například roz-
loučili s létem podzimním grilováním v areálu Centra volného času 
na ulici O. Jeremiáše. V  kreativní dílně seniorky nejen tvořily, ale 
i prezentovaly vlastní rukodělné práce. Text a foto: Jana Poláčková

PROCHÁZKA SORELOU | Historik Petr Lexa Přendík provedl zá-
jemce prvním a druhým porubským obvodem, který je postaven ve 
stylu socialistického realismu. Příchozí například seznámil s historií 
Oblouku, poukázal na zajímavosti Věžiček či Hlavní třídy, zavedl je 
i k Domu kultury Poklad. A na příkladu Alšova náměstí a věžového 
domu na Havlíčkově náměstí poukázal na změny v architektuře ty-
pické pro přelom 50. a 60. let minulého století.

TVOŘÍME PROSTOR | Tvoříme prostor je dotační program města, 
který obyvatelům Ostravy pomůže s vylepšením prostředí, ve kte-
rém žijí. Stačí mít nápad a přihlásit ho. Pokud se ale na to necítíte, 
mohli jste si přijít pro radu. V říjnu zástupci projektu Tvoříme pro-
stor zavítali do Poruby.

BYLI V ZOO | Posledního letošního seniorského výletu se zúčast-
nilo čtyřiadvacet Porubanů. Zamířili do Zoo Lešná. Na programu 
byly prohlídka zoo i zámku, krmení rejnoků a spousta dalších věcí. 
Seniorské výlety pořádá městský obvod Poruba několikrát ročně. 
V  minulosti byly cílem vyjížďky například Pustevny či rožnovský 
skanzen. Další jsou v plánu na příští rok. Foto: Daniela Šrittová

NDT Obec přátelská rodině 
a seniorům 2022



Ilja Hurník nikdy na rodnou Porubu nezapomněl
V Porubě se narodila, žila či profesně působila (a působí) řada osobností z oblasti vědy, umění, sportu či veřejného 
života. K nejvýznamnějším porubským rodákům patří Ilja Hurník, od jehož narození uplyne letos v listopadu 100 let.

 Zazní-li jméno Ilji Hurní-
ka, řadě lidí se okamžitě vy-
baví: hudební skladatel, pia-
nista, další si vzpomene: spi-
sovatel, pedagog. Málokdo 
však ví, že Ilja Hurník se také 
rád věnoval vědě a při odbor-
ných debatách býval vědcům 
rovnocenným partnerem. Byl 

všestranně nadaný a jeho přá-
telé o něm hovořili jako o bez-
konfliktním, noblesním, las-
kavém člověku s  jiskrou, šar-
mem a  elegancí, s  vysokým 
intelektem a tvůrčí energií.

První skladba
Ilja Hurník se narodil 25. lis-
topadu 1922 v  Porubě. Jeho 
talent se projevil už v  dět-
ství: v pěti letech napsal prv-
ní básničku, v  šesti první hu-
dební skladbu, když mu bylo 
jedenáct, vyšly jeho klavírní 
skladby s  názvem První me-
lodie. Roku 1936 začal studo-
vat kompozici na Masarykově 
ústavu hudby a  zpěvu v  Os-
travě. Ale v  roce 1938 Něm-
ci obsadili Sudety a  rodina  
Hurníkových se uchýlila do 
Prahy. Na rodné Slezsko Ilja 
Hurník ale nikdy nezapomněl.

„Když v osmatřicátém roce 
musela naše rodina prch-
nout před sudetskou okupa-
cí Slezska, octl jsem se v Pra-
ze. Člověk ulpí na rodném 
kraji, až když ho ztratí. Hledal 

jsem jeho stopy a  nacházel 
je ve slezských lidových pís-
ních, nepodobných žádným 
jiným. Dnes mě velmi rmoutí, 
že naši lidé nevědí o  Slezsku 
skoro nic. Za totality se vedla 
na mapě čára, pod ní byla jižní 
Morava, nad ní severní. Pojem 
Slezsko zmizel. Přitom mezi 
Slezskem a Moravou jsou hlu-
boké rozdíly. Morava je žen-
sky lyrická, zpěvná, vládl jí 
král Ječmínek, skrytý v  slun-
ných žitných polích. Slezsku 
vládl zbojník Ondráš, posta-
va temná, přízračná, jak ji líčil 
Bezruč,“ vyznával se i  po le-
tech z lásky k rodnému regio-
nu Ilja Hurník.

Výjimečný pianista
V  Praze se studiu hudby vě-
noval pod vedením Vítězslava 
Nováka a Viléma Kurze, poz-
ději u Ilony Štěpánové Kurzo-
vé. První samostatný koncert, 
na kterém představil i  své 
skladby, odehrál Ilja Hurník 
roku 1942 v ostravském diva-
dle. Úspěch i  atmosféra kon-
certu rozhodly o  jeho karié-
ře klavíristy, komponování se 
stalo jeho druhou profesí.

Jako pianista vystupoval 
hodně v  zahraničí, kde zaujal 
zejména jako interpret skla-
deb Clauda Debussyho a Leo-
še Janáčka. Podle klavíristy 
Věroslava Němce má Debussy 

v jeho pojetí „nejen okouzlují-
cí barevnost, ale také přesnou 
a zřetelnou kresbu… Gramofo-
nová nahrávka téměř komplet-
ního klavírního díla v  Supra-
phonu vzbudila mimořádnou 
pozornost – tak velkou, že ji 
americká kritika zařadila mezi 
nejlepší debussyovské snímky 
té doby.“ 

V  šedesátých letech začal 
úspěšně prosazovat na kon-
certním pódiu čtyřruční kla-
vírní hru, nejprve s  Pavlem 
Štěpánem, později s manžel-
kou Janou. Pro tento obor 
zkomponoval mnoho skla-
deb, např. Valčíky, Innocenzu 
či Čtyřruční hru, v  níž objas-
ňuje metodiku hry. 

Uznávaný pedagog
Byl uznávaným pedagogem 
a  svou tvorbu zaměřoval i  na 
děti. Vedl výchovné koncerty 
pro žáky základních a  střed-
ních škol a  zkušenosti v  nich 
získané využil v  osmidílném 
cyklu Umění poslouchat hud-
bu. Spolu s  Petrem Ebenem 
sepsal českou verzi Orffovy 
školy, která hravou formou pro-
pojuje zpěv, recitaci, poslech 
hudby i hru na hudební nástro-
je. Řadu let působil na Vysoké 
škole múzických umění v Brati-
slavě a na konzervatoři v Praze, 
kde vyučoval hru na klavír, ko-
morní hru a kompozici.

Ilja Hurník

Ilja Hurník (uprostřed) na bludném balvanu, který byl v roce 1928 
vytažen z místa zvaném V dolech a převezen na porubskou náves. 
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Táta říkal: „Vše podstatné se rozhoduje v dětství.“ A jeho dět-
ství, to byla Poruba, kde se narodil do učitelské rodiny. Děde-
ček učil v Porubě i blízkých obcích vesměs v jednotřídkách, 
v  jejichž lavicích seděly najednou děti od šesti do jedenácti 
let. Byl i vedoucím Sokola, kde se nejen cvičilo, ale i provozo-
valo divadlo a hudba. Také zařídil, aby byl z potoka vyzvednut 
unikátní bludný balvan, který je dodnes k vidění ve Vřesinské 
ulici. Táta si od prvních let života hrál s klavírem jako jiné děti 
s plyšáky. Hned vymýšlel vlastní skladby a písničky, které vě-
noval k narozeninám svým strýcům. Měl jich hodně. 

Tátova tvorba se vydala po třech cestách: klavíristické, sklada-
telské a spisovatelské. A všechny tři začaly ve Slezsku – v Po-
rubě a potom ve Svinově. Vše je to popsáno v knížce Dětství 
ve Slezsku. Těch knih vyšlo kolem třiceti. Některé se zabývají 
hudbou, ty pozdější už méně, jsou to povídky na různá téma-
ta. Jako klavírista se táta specializoval na Debussyho a Rave-
la a na Leoše Janáčka. Později hráli s mojí maminkou na čtyři 
ruce. A jako skladatel napsal Symfonii, Symfonietu, pět oper, 
i kantáty Ezop a Maryka, kde se moderním způsobem zpra-
covávají texty slezských lidových písní, takže zase Poruba...

Já se narodil v Praze, ale dokud dědeček Josef, babička Milosla-
va a táta Ilja žili, slýchal jsem od nich desítky historek ze Slez-
ska, takže i já se tam cítím jako doma, když přijedu třeba na Me-
zinárodní festival Leoše Janáčka a hrají tam nějakou skladbu od 
táty nebo ode mě. Letos jsme se v programu sešli oba. 

Lukáš Hurník, syn



Hurníkovy skladby zahr-
nují snad všechny hudební 
žánry. K  jeho známým kom-
pozicím patří např. kantá-
ty Maryka nebo Ezop, balet 
Ondráš, oratorium Noé, pís-
ňový cyklus Šulamít, Sezon-
ní madrigaly a další sborové 
skladby, opery Dáma a  lupi-
či, Oldřich a Boženka či Mu-
drci a  bloudi, napsal kon-
certy a  concertina pro růz-
né nástroje s  orchestrem, je 
autorem sonát, sonatin, řady 
komorních skladeb a děl pro 
sólový a  čtyřruční klavír či 
písní pro děti. Náměty čer-
pal z rodného Slezska, z bib-
lických textů nebo antické 
mytologie. 

Spisovatel
V  šedesátých letech se Ilja  
Hurník začal profesionálně vě-
novat také psaní, k vyprávění 
často využíval vlastní zážitky, 
zkušenosti i  znalosti. Jeho li-
terární tvorba je velmi obsáh-
lá: psal povídky, bajky, eseje, 
úvahy, paměti, libreta, knížky 
pro děti, připravoval také po-
pularizační rozhlasové a tele-
vizní pořady. „Mne láká na li-
teratuře to, že se obejde bez 
interpreta,“ říkával Ilja Hurník.

Proslavil se svými knihami 
povídek, jako jsou např. Truba-
či z  Jericha, Kapitolské husy, 
Cesta s  motýlkem či desít-
ka Notýsků rozlišených v  ná-
zvech barvami. Oblíbené jsou 

rovněž jeho hudební příběhy 
pro děti, vydal i  knihy auto-
biografické: vzpomínky na Po-
rubu zaznamenal ve své kni-
ze Dětství ve Slezsku a v roce 
2000 vyšly jeho paměti pod 
názvem Závěrečná zpráva. 

Pouto s rodným Slezskem
Ilja Hurník byl celý život spjat 
s  Ostravskem a  Slezskem. 
Svůj první koncert odehrál 
v Ostravě, jako klavírista řadu 
let spolupracoval s  Janáčko-
vou filharmonií, na svůj rod-
ný kraj vzpomínal v  již zmí-
něných knihách, je to slyšet 
i  v  jeho hudbě, např. v  cyklu 
Slezské písně, baletu Ondráš 
nebo kantátě Maryka. Po roce 
1990 se stal prezidentem Me-
zinárodního hudebního festi-
valu Janáčkův máj v Ostravě.

Ocenění
Byl nositelem řady cen. Získal 
např. Cenu Classic Českého 
hudebního fondu, World Pri-
ze of Ant. Dvořák, Grand Prix 

v  soutěži – Piano Duo Asso-
ciation of Japan 1990: Va-
riace na Pergolesiho téma, 
první cenu Piano Duo Asso- 
ciation of Japan 1992: Innocenza.

V  roce 1997 byl jmeno-
ván čestným občanem Ostra-
vy, v roce 2007 jej prezident 
Václav Klaus vyznamenal 
Medailí Za zásluhy, o tři roky 
později obdržel Cenu mini-
sterstva kultury za přínos 
v  oblasti hudby a  roku 2012 
Zlatou cenu Ochranného sva-
zu autorského za přínos čes-
ké hudbě. Jeho jméno nesou 
školy v Praze a Opavě, je po 
něm také nazván asteroid. 

Ilja Hurník zemřel v  září 
2013. V jeho šlépějích pokra-
čuje jeho syn Lukáš, jenž se 
věnuje komponování hudby 
i její popularizaci.  (red)

Prameny: Jaroslav Malina: Ilja
Hurník, www.hurnik.cz

Snímky: archiv rodiny Hurníko-
vých
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… Ilja Hurník je nejlepší strýček, jakého si můžete představit, 
protože v sobě symbolizoval nejrůznější nedostižné cíle. A já 
můžu říct zcela zodpovědně, že jsem se nenaučil hrát na piano 
tak krásně jako Ilja Hurník, nenaučil jsem se u toho kouřit dým-
ku jako Ilja Hurník, nenaučil jsem se ani psát tak pěkné povídky 
jako Ilja Hurník, nestal jsem se tak otužilý jako Ilja Hurník, který 
se vrhal do ledové Vltavy, nenaučil jsem se taky tak pěkně točit 
míčky při ping-pongu, čímž mě a mé brášky strýček přiváděl 
k zoufalství, ale jsem mu vděčný za to, že jestli Pánbůh dá, tak 
do osmdesáti budu na tom ještě pracovat… Byl to takový dob-
rodružný prvek a přinesl do naší rodiny vždy něco, co naši ro-
diče nedělali. Vzal nás např. na vyhlídku v letadle nebo vymýš-
lel velice zajímavé kvízy z nejrůznějších oblastí vědy a techniky. 
Byl to neobyčejně vzrušivý a zábavný element naší rodiny. Po 
nedělním obědě jsme měli ještě i luxusní domácí koncert – Ilja 
vždycky hrál Janáčka, Debussyho, Schumanna a Ravela, hrál 
uvolněně, žádný stres, byly to úžasné koncerty! 

Marek Eben, synovec 
(vzpomínka z archivu Jiřího Bárty 

ke skladatelovým 80. narozeninám) 

Jelikož sleduji životní cestu svého bratrance Ilji Hurníka již velmi 
dlouho, je pro mne obtížné vybrat v omezeném prostoru toho-
to příspěvku nějakou prioritní vzpomínku na něj. Protože mých 
posledních dvacet pracovních let je úzce spojeno s Hlučínem 
a jeho gymnáziem, vzpomenu zejména na osobní setkání s Iljou 
právě zde. V Hlučíně začaly v již útlém dětství první krůčky jeho 
celoživotní klavírní a skladatelské dráhy. Proto když v r. 1992 byl 
na Ostravské univerzitě slavnostně promován Doktorem peda-
gogiky honoris causa, pozval jsem ho právě tam, aby si připo-
mněl svou „nekonečnou cestu z děhylovského nádraží pustými 
poli do Hlučína“, kterou tak barvitě popsal ve své knize Dětství 
ve Slezsku. Do školní kroniky gymnázia, které jsem tehdy řídil, 
vepsal: „Po šedesáti letech našel cestou z Děhylova do Hlučí-
na své dětské stopy dojatý Ilja Hurník“. Poté splnil i moje přání 
a složil školní znělku, kterou nahráli hudebníci Janáčkovy filhar-
monie. Tou jsme zahajovali všechny významné akce našeho 
gymnázia. Naposledy v r. 2002, v němž jsme uspořádali k Iljo-
vu 80. životnímu jubileu benefici, které se oslavenec osobně zú-
častnil. Před zcela zaplněným sálem kulturního domu studenty 
a profesory se vyznal k celoživotní lásce k rodnému Slezsku slo-
vy: „…Když poslouchám slezské písně, tak jsou naprosto odliš-
né od moravských i českých – ten obrovský rozsah mezi melan-
cholií, snivostí a humorem, až černým. V jedné slezské písni si 
mladá žena uvědomuje, jak její muž zestárnul a rozhoduje se ho 
omladit tak, že ho spaří horkou vodou – no hledejte někde jin-
de takovouhle píseň! Jsem zkrátka pořád kořeny zapuštěn do 
téhle země, byť celá moje rodina musela z ní v roce 1938 utéct 
před Hitlerem do Prahy...“

 Pro zvídavějšího čtenáře jsem vypracoval podrobnou pre-
zentaci o životě a díle Ilji Hurníka, kterou lze nalézt na www.
moderni-dejiny.cz/clanek/ilja-hurnik-skladatel-klavirista-spi-
sovatel-dramatik-a-pedagog. 

Jiří Bárta, bratranec

Úryvek z dopisu Ilji Hurníka porubské letopisecké komisi
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ

sobota 26. 11. 2022 9–13
středa 01. 02. 2023 14–18

PŘÍPRAVNÉ KURZY
leden–březen / 2023

SLEVASLEVA  
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PEDIKÚRAPEDIKÚRA
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

KADEŘNICTVÍ KADEŘNICTVÍ 
PÁNSKÉ A DÁMSKÉPÁNSKÉ A DÁMSKÉ

dlouholetá praxe • kvalitní služby za přijatelné ceny 
• sympatický a příjemný personál 

SalónSalón INDIGO, T INDIGO, Tel.:el.: 596 926 083 596 926 083
Nálepkovo náměstí 927/10, Ostrava-PorubaNálepkovo náměstí 927/10, Ostrava-Poruba
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A PREZENTACE
PARTNERŮ GÉČKA

VÁNOČNÍ DIVADÝLKO
z Loutkového světa

MIKULÁŠ
Společná nadílka Géčka
a Hypermarketu Globus

27. listopadu
od 14.00 – 18.00

od 16.00 – 17.00

Potkejte se s Mikulášem, Čertem i Andělem.

4. prosince od 15.00 – 18.00
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V technice je budoucnost
VŠB – Technická univer-
zita Ostrava otevřela 
1. listopadu první kolo 
přijímacího řízení. Chce-
te vystudovat školu, po 
jejímž absolvování budete 
mít jistou budoucnost? 
Pak je největší univerzi-
ta v Moravskoslezském 
kraji ta správná volba. 

 VŠB-TUO nabízí studijní 
programy, které jinde nena-
jdete. Maturanti si mohou vy-
brat například architekturu 
a  urbanismus, bezpečnostní 
a  ekonomické obory, dopra-
vu, energetiku, fyziku, che-
mii, informatiku, matemati-
ku, strojírenství, technolo-
gie a  materiály, umění, vědy 
o  Zemi nebo zdravotnické 
obory. To je pro mnohé stře-
doškoláky překvapení, proto-
že se domnívají, že škola na-
bízí hlavně technické obo-
ry. „Když ale na moji střední 
školu přijeli zástupci Hornic-
ko-geologické fakulty (HGF), 
zjistila jsem, že nabízí i studij-
ní programy, jako jsou přírod-
ní vědy nebo ekologie,“ vy-

světluje Veronika, studentka 
2. ročníku HGF. Podle ní uni-
verzita nabízí nejen zajíma-
vé obory, ale i  skvělé záze-
mí a opravdu široké vyžití, od 
zahraničních cest až po růz-
né možnosti přivýdělku. „Ne-
bojte se přihlásit, ptejte se 
a zajímejte,“ dodává. 
VŠB – Technická univerzita 
Ostrava se navíc každoročně 
umisťuje na předních příčkách 
v  anketě Škola doporučená 
zaměstnavateli. „Díky  pravi-
delnému kontaktu se zaměst-
navateli můžeme reagovat na 
poptávku na trhu práce a při-
způsobovat podle ní nabíd-
ku studijních programů nebo 
vyučovaných předmětů,“ vy-
světluje prorektor pro strate-
gii a spolupráci Igor Ivan. Uni-
verzita klade velký důraz na 
praktické znalosti, které její 
studenti získávají už během 
bakalářského studia. „V tech-
nice je budoucnost,“ shodu-
jí se studenti. Přijďte se o tom 
přesvědčit na Dny otevřených 
dveří, které pro vás připravují 
na pátek 27. a sobotu 28. led-
na 2023.

DEN PREVENCE ONEMOCNĚNÍ 
TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU

- konzultace s lékařem na téma Vašeho
    problému

 preventivní vyšetření konečníku-

- objednání na vyšetření tlustého
    střeva - kolonoskopie

 zajištění termínu k vyšetření do-
   koloproktologické ambulance

10. 11. 2022
Co Vám bude zdarma vyšetřeno nebo nabídnuto:

Koloproktologická ambulance, budova A-poliklinika, 2. patro 
Fakultní nemocnice Ostrava

Každý účastník této preventivní akce obdrží drobný dárek. Bližší informace 
k této akci naleznete na webových stránkách 

 nebo .www.nfpavlanovotneho.cz fno.cz

OD 8:00 
DO 14:00

REGISTRACE: zdravestrevo@fno.cz

 2. 11. 2022 | 18.00
Poruba – Litoměřice

 3. 11. 2022 | 18.00
Poruba – Sokolov

 14. 11. 2022 | 18.00
Poruba – Slavia Praha

 19. 11. 2022 | 16.00
Poruba – Kolín

 26. 11. 2022 | 16.00
Poruba – Frýdek-Místek

 30. 11. 2022 | 17.30
Poruba – Šumperk

hcporuba.cz

PARTNEŘI:

 14. 11. 

 19. 11. 

 26. 11. 

 30. 11. 

 14. 11. 

 19. 11. 

 26. 11. 

 30. 11. 

 19. 11. 

 26. 11. 

 30. 11. 

MY JSME PORUBA

90 LET HISTORIE

 3. 11. iPhone 14 Pro 3. 11.  3. 11.  3. 11. 

 2. 11. NA DOMÁCÍCH UTKÁNÍCH SOUTĚŽ O

inzerce Prio 190 x 100 mm - listopad.indd   1 24.10.2022   9:43:22
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DOBRODRUŽNÉ ČTENÍ | Tandemovou výuku literatury mají za se-
bou sedmáci ze Základní školy Dětská. Neobvyklou dvouhodi-
novku jim připravili jejich češtinářka Ludmila Karbowiaková spolu 
s Martinem Tomáškem z Ostravské univerzity.

Školáci si na začátku hodiny mohli vybrat, s kterým textem bu-
dou celou hodinu pracovat – zda s ukázkou z díla Julese Verna, Mar-
ka Twaina (Dobrodružství Toma Sawyera) nebo Mayova Vinnetoua. 
Rozdělili se do pěti skupin – na cestovatele, novináře, historiky, ilust-
rátory a čtenáře – a každý o úryvku a s ním spjatých souvislostech 
referoval ze svého pohledu. Ilustrátoři využili tabuli, novináři sepsa-
li rozhovory, cestovatelé hledali zajímavosti o krajinách, kde se děj 
odehrává, historici pak o autorech děl nebo hrdinech knih.

Cílem bylo probudit zájem o dobrodružné romány a růz-
norodými aktivitami vtáhnout do hry i  ty, kteří zatím velký-
mi čtenáři nejsou. Příkladem jim mohli být oba vyučující, kteří 
ukázky vybírali podle toho, jaké hrdiny měli ve stejném věku 
nejraději.  (jan)

 Chobotnice neboli octo-
pus je velice inteligentní stvo-
ření. Navíc má osm chapadel, 
a tolik je porubských obvodů. 
Mohl by být výstižnější mas-
kot porubského vzdělávání?

Web, na kterém najdete 
téměř vše, co by vás mohlo 
o porubském školství zajímat, 
má adresu octopusporuba.cz 
a  podtitul Průvodce mořem 
porubského vzdělávání.

„Portál má dvě funkce,“ vy-
světlila Kateřina Švejdová z od-
boru školství, prevence krimi-
nality a  bezpečnosti ÚMOb 
Poruba. První je poskytnout 
základní přehled o porubském 
školství – od škol mateřských 
přes základní po vysoké, státní 
i  soukromé – i zpracované do 
podoby přehledné mapy.

Nabízí rovněž druhou část 
– Co vás zajímá a  v  ní ka-
lendář akcí, aktuality, co se 

děje ve školách, rozhovo-
ry a  podcasty nebo odkaz, 

pod kterým se 
nabízejí volná 

místa. Jsou 
na něm 

i  prokliky na facebookové 
profily obvodu a  na sociál-

ní sítě dalších institucí. A od-
kazy na knihovny, střediska 
volného času nebo sportov-
ní kluby, kde lze smysluplně 
trávit volný čas.

Portál je dílem 
p r o g r a m á t o r a 
Damiana Serwy, 
výtvarně se na 
něm podílela 
sama Kateřina 
Švejdová. Do 
aktualit mo-
hou přispívat 
všichni zájem-
ci, kteří si ad-
ministrátorům 

napíšou o  pří-
stupové údaje. Ad-

ministrátorům se také 
mohou ozvat všichni, kdo 

si myslí, že do školského 
společenstva patří a  zakla-
datelé webu na ně pozapo-
mněli.  (jan)

Octopus Poruba – průvodce mořem  
porubského vzdělávání
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Poruba má další stoletou ženu

Neuvěřitelných sto let oslavila 20. října Marie 
Bělová. Dnes bydlí v Domově Slunečnice Os-
trava, kde shodou okolností strávila největ-
ší část svého profesního života. Pracovala tam 
jako zdravotní sestra. Za Porubu byla jubilant-
ce popřát starostka Lucie Baránková Vilamová.

 Marie Bělová se narodila spolu se svým dvoj-
četem ve vesničce na Českomoravské vrchovi-
ně. Rodiče měli hospodářství s jednou kravkou 
a právě ta prý je zodpovědná za to, že se sta-
la zdravotní sestrou. „Musela se o kravku starat. 
Ta jí jednou šlápla na nohu, maminka se naštva-
la a rozhodla se, že na statku nezůstane a půjde 
studovat zdravotní školu do Prahy. V podstatě 
té kravce vděčím i za to, že jsem se narodil. Pro-
tože v Praze poznala mého tatínka,“ uvedl jedi-
ný syn Marie Bělové Jiří.

Manžel Jan nastoupil do zaměstnání u fir-
my Avia, ovšem jejich osudem se nakonec sta-
la Ostrava. „Rodiče se vzali v roce 1951 a o rok 
později jsem se narodil já. Bydlili jsme v nou-
zovém bytě s  další rodinou a  nebyla naděje, 

že by se situace zlepšila. Když otec zjistil, že 
v Nové huti nabízejí k zaměstnání i byt, nevá-
hal. V roce 1958 jsme se přestěhovali do Poru-
by, které je maminka stále věrná,“ řekl syn Jiří.

Paní Marie postupně pracovala v dětském do-
mově v Petřvaldu, v jeslích, ale největší část své-
ho profesního života strávila jako zdravotní sestra 
v Domově Slunečnice Ostrava. A s ním je spoje-
na dodnes. Nyní v něm totiž už třetím rokem by-
dlí. „Až do svých šestadevadesáti let byla zcela 
soběstačná, pak jsme jí pořídili pečovatelku a na-
konec se vrátila do Slunečnice,“ dodal syn Jiří.

Jubilantce za Porubu popřála starostka Lu-
cie Baránková Vilamová. „Paní Marie mě pře-
kvapila tím, jak mladistvě vypadá. Rozhodně 
bych jí netipovala sto let. Za všechny Poruba-
ny bych jí chtěla popřát vše nejlepší a hodně 
zdraví. Těším se, až se zase za rok sejdeme,“ 
řekla starostka Poruby.  (mot)

Pozor na falešné bankéře! Mohou vás připravit o peníze
 Dnešní doba nahrává pod-

vodníkům, kteří se svou obětí 
ani nemusí přijít do fyzického 
kontaktu. Stačí jim pouze te-
lefon a věrohodný scénář, aby 
svou oběť připravili o několik 
desítek či stovek tisíc korun!

K  velmi častým scénářům 
takových podvodníků pat-
ří vydávání se za bankovní-
ho úředníka. Pachatel volá se 
smyšleným příběhem o  na-
padení bankovního účtu, 
snaží se ve své oběti vyvo-
lat strach o  její finanční pro-
středky a  pod tímto tlakem 
donutit volaného, aby neod-

kladně převedl své peníze 
na zabezpečený účet a  ne-
přišel tak o své úspory. K to-
muto pachatelé používají tzv. 
spoofing. To znamená, že po-
užívají napodobeninu čísla 
banky, případně policie. 

Během hovoru pachatel 
nabádá volaného, aby vybral 
veškerou hotovost, případ-
ně si ještě sjednal úvěr a celý 
obnos následně vložil do bit- 
coinmatu. Před vložením ho-
tovosti zašle své oběti QR 
kódy, na základě kterých je 
zapotřebí peníze do vklado-
matu vložit. Tyto kódy mají 

údajně zajistit vklad na za-
bezpečený účet. „Pro zvýše-
ní věrohodnosti svého tvrzení 
pachatel coby bankovní úřed-
ník přepojí poškozeného na 
falešného policistu, který do-
poručí s  bankéřem spolupra-
covat podle sdělených infor-
mací. Poškozený pak v obavě 
o své peníze pachateli vyhoví, 
peníze vkládá v dobré víře do 
bitcoinmatu, avšak tímto kro-
kem se připraví o vloženou fi-
nanční hotovost,“ popsal „fin-
tu“ podvodníků Miroslav Ko-
látek z  Krajského ředitelství 
Policie ČR. (red)

Ke dni uzávěrky zpravodaje v  Porubě žili 
dvě stoleté ženy, dva stejně staří muži a je-
den 101letý muž.

V Pokladu  
je Senior Point

 Senior Point je kontakt-
ní a  setkávací místo. Senioři 
zde získají informace o  dění 
v  rámci seniorské komunity 
nejenom v Porubě. S čím Se-
nior Point pomůže a  co na-
bízí? S registrací Senior pasů 
s  možností slev po celé ČR, 
s  možností získat IN.F.Obál-
ku pro vaši bezpečnost, infor-
mací o  zájmových kroužcích 
a  dalším vzdělávání pro se-
niory, o aktivitách senior klu-
bů a  provázanosti na kultur-
ní akce. Je tam možnost vyu-
žít internetové připojení a dát 
si za symbolickou cenu kávu. 
Na objednání zde senioři do-
stanou také bezplatné rady 
z  právní, sociální a  finanční 
oblasti. Otevřeno je v  úterý 
dopoledne.

Podpůrná skupina  
pro pečující

 Charita Ostrava zve na se-
tkání pečujících osob o  lidi 
s  Alzheimerovou choro-
bou nebo onemocněním ji-
ným typem demence. Smys-
lem tzv. podpůrných skupin 
je pomoc pečujícím osobám  
každodenně zvládat psychic-
kou i  fyzickou náročnost při 
péči o  své nejbližší v  domá-
cím prostředí. Při setkává-
ní účastníků skupiny lze sdí-
let vlastní zkušenosti, nápady 
i nové podněty, získat odpo-
vědi na otázky vyplývající 
ze situací každodenní péče. 
Možnost sdílení bývá pro člo-
věka neocenitelnou podpo-
rou, dodává mu potřebnou 
sílu a  odvahu vytrvat v  dal-
ším zajišťování domácí péče. 

Setkání vedou zkušení so-
ciální pracovníci s  dlouho-
letou praxí, pečující mohou 
využít možnosti individuál-
ních konzultací s  dalšími od-
borníky – psychiatrem, psy-
chologem, fyzioterapeutem 
a právníkem. Podpůrné skupi-
ny se setkávají jednou měsíč-
ně v  jednací místnosti Chari-
ty Ostrava na ulici Kořenské-
ho 1323/17 ve Vítkovicích. Pro 
další informace nebo přihlá-
šení k účasti kontaktujte Mar-
tinu Krhutovou, e-mail: marti-
na.krhutova@ostrava.charita.
cz, tel.: 733 676 692. (red)

Foto: Martin Otipka
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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
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Chřipka, klíšťovka, pneumokok? 
Chraňte se očkováním. Nově i v Ostravě.

PŘIJĎTE SI PRO 
PREVENCI ZDARMA*

* Očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. | V našich očkovacích centrech očkujeme klienty uvedených smluvních pojišťoven:  
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201),  Česká průmyslová zdravotní  
pojišťovna (205), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Revírní bratrská pokladna,  zdravotní pojišťovna (213).

545 123 321 www.ockovacicentrum.cz

Objednejte se ještě dnes:

Více informací získáte v očkovacích centrech Avenier: 
   Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 7, Ostrava
   Hornická poliklinika, Sokolská třída 81, Ostrava

188x130 mm, zrcadlo

věk 65+ očkování proti chřipce
věk 65+ očkování proti pneumokokům
věk 50+ očkování proti klíšťové encefalitidě
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Po kom se jmenují: po antropologovi i skladateli
Ulice Aleše Hrdličky na sed-
mém obvodě byla pojmeno-
vána v roce 1967. Druhá ulice, 
kterou vám tentokrát před-
stavíme, je na osmém obvo-
dě – Ludvíka Podéště.

 Aleš Hrdlička, narozený 
v  roce 1869 v  Humpolci,  byl 
českoamerický lékař, antro-
polog a  cestovatel. Vyslovil 
teorii o  jednotném původu 
a vývoji člověka. Přestože vět-
šinu svého života strávil v za-
hraničí, byl vždy vlastencem 
a  podporoval za všech okol-
ností svou českou vlast a také 
české emigranty v USA.

Jeho rodina se přestěhova-
la do New Yorku, když mu bylo 

13  let. Otec zde dostal dobrou 
pracovní nabídku, po příjezdu 
se tak nestalo a otec musel na-
stoupit do továrny na doutní-
ky. Aleš pracoval jako pomocný 
dělník s otcem v továrně. Jeho 
touha po vzdělání byla však 
tak silná, že navštěvoval večer-
ní střední školu – kurzy angličti-
ny jako přípravu pro další vzdě-
lání. Když mu bylo osmnáct, 
rozhodl se studovat medicí-
nu. Roku 1889 se dal zapsat na 
newyorský ústav Eclectic Medi-
cal College a v roce 1894 zahá-
jil krátkou lékařskou praxi. Při-
tom studoval na newyorské Ho-
meopatic College. Nastoupil do 

ústavu pro mentálně postiže-
né v Middletownu, kde se setkal 
s antropometrií  (tělesné měře-
ní člověka), to jej ovlivnilo a roz-
hodlo o jeho dalším životě.

V  té době byla  ant-
ropologie  ještě v  počát-
cích. Darwin vyvracel zakoře-
něné mýty o původu člověka, 
všude se bádalo a  objevova-
lo ve snaze potvrdit Darwino-
vy teorie. Hrdlička pracoval ve 
Státním patologickém ústavu 
v New Yorku, ale to mu nesta-
čilo. V roce 1896 odjel do Ev-
ropy  a  vyhledával veškeré 

materiály. Ve Francii zkoumal 
lebku javanského opočlověka 
z nálezu roku 1891.

Po návratu do USA začal 
zkoumat  Indiány. Došel k  po-
znatkům, že v Americe se člo-
věk nevyvíjel a že tento konti-
nent byl osídlen později než Ev-
ropa a Afrika. Na Aljašce nalezl 
důkazy o  tom, že indiáni mají 
asijský původ. 

S  tím souvisí jeho teorie 
o  plemenném rozrůznění lid-
stva. V tom, že se v plemen-
ných poměrech pozorují ná-
padně malé rozdíly, spatřuje 
Hrdlička doklad pro jednotný 
původ lidstva.

Původ dnešního člověka si 
nelze představit mimo sou-
vislost s  vývojovým neandr-
tálským stupněm. Nelze tudíž 
mluvit o  neandrtálském dru-
hu, nýbrž spíše o  neandrtál-
ském stupni vývoje.

V  roce 1927 vyslovil teo-
rii o  jednotném původu a vý-
voji člověka: „Člověk se mohl 
vyvinout jen tam, kde dospěl 
vývoj živočichů k  nejvyššímu 
řádu  savců, ke catarhinním 
primátům, tj. úzkonosým opi-
cím a z nich k  lidoopům ant-
ropoidům. Na dvou kontinen-
tech světa pokročil vývoj jen 
k  nejnižším řádům savců – 
k  vačnatcům. Tyto dva konti-
nenty můžeme proto vyřadit 

z  oblastí, kde se mohl člověk 
vyvinout. Pozůstatky živočiš-
ných předchůdců člověka na-
lézáme v Evropě, Asii, a Afri-
ce.“ 

Aleš Hrdlička zemřel 5. září 
1943 ve Washingtonu. 

Ulice Ludvíka Podéště na 
osmém obvodě se po hu-
debním skladateli, dirigen-
tovi, hudebním redaktoro-
vi a  publicistovi jmenuje od 
roku 1971. Narodil se v  roce 
1921 v  Dubňanech u  Hodo-
nína. 

Po absolutoriu studia 
skladby na brněnské konzer-
vatoři se stal hudebním refe-
rentem v  brněnském studiu 
Československého rozhlasu 
a  souběžně studoval na Ma-
sarykově univerzitě hudební 
vědu. V  letech 1953 až 1956 
převzal vedení Armádního 
uměleckého souboru Víta Ne-
jedlého, v  Praze působil jako 
redaktor hudebního vysílání 
Československé televize. 

Je autorem dvou oper 
a pěti operet, jeho dílo zahrnu-
je také hudbu k nejméně deseti 
českým celovečerním filmům, 
skládal též hudbu orchestrál-
ní, díla vokální i komorní. Složil 
rovněž řadu písní.  (red)

Co je antropologie?
Antropologie vznikla 
v 1. polovině 19. století. Jejím 
úkolem je studovat člově-
ka jako organismus, který je 
svým způsobem spjat s  ži-
vočišnou říší, od níž se od-
loučil svým osobitým histo-
rickým vývojem.
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Omáčka Rozpálená švestka porubské firmy Gaston 
chilli získala v Anglii potravinářského Oscara

Great Taste Awards je pro 
výrobce potravin něco jako 
Oscar pro filmaře. Držitelem 
tohoto špičkového oceně-
ní je Poruban Radovan Fron. 
Získal ho za svou švestkovou 
chilli omáčku. 

 Není to první ocenění jeho 
práce. V roce 2019 získal Roz-
pálený ananas třetí místo 
na soutěži World Hot Sauce 
Awards, v  roce 2020 dosáh-
lo stejného umístění Rozpá-
lené mango v  klání The Hot 
Pepper Awards. Další ceny 
má Radovan Fron z Maďarska 
i tuzemska.

S  kompletním sortimen-
tem firmy Gaston Chilli, kte-
rý zahrnuje chilli hořčice, 
chilli omáčky, sušené chilli, 
pyré z paprik a ve spoluprá-
ci i  chilli popcorn, se mohli 
seznámit i návštěvníci letoš-
ní pop-up expozice Sdílko. 
Nyní si zájemci mohou pro-
dukty koupit prostřednic-
tvím e-shopu gastonchilli.cz, 
případně na různých akcích 
v regionu.

Nechybí zde ani švestková 
omáčka, která získala prestiž-
ní ocenění Great Taste (v pře-
kladu skvělá chuť) Awards.

„To je cena z Anglie. Je to 
ocenění, které se bere stejně 
jako třeba u restaurací Miche-
linská hvězda. Great taste je 

pro výrobce potravin nejpres-
tižnější ocenění. Pro mě to je 
úplně nejvíc, je to můj splněný 
sen – asi jako pro každého vý-
robce potravin,” uvedl Rado-
van Fron.

Gaston Chilli je projekt 
výroby produktů z chilli pa-
priček, které vznikají ve vý-
robně firmy na Dubině. Část 
paprik vyrůstá na svazích 
vinné hory v  Hlučíně, kde 
se o ně stará tchán Radova-
na Frona, část pěstuje spe-
ciálně pro Gaston Chilli ve 
svých sklenících  Zahradnic-
tví Poruba. Radovan Fron 
spolupracuje také s  další-
mi ostravskými gastro pro-
ducenty, jako je foodtruck 
Mutant Fast Food, síť bister 
Los Capolitos nebo výrobce 
popcornu Bopcorn.

„Naše výrobky z  chilli jsou 
vyráběny vždy z nejlepších do-
stupných surovin, kdy každý 
kus ovoce a  zeleniny, hlavně 
každá paprička, projde tvrdým 
kvalitativním sítem,“ zdůrazňu-
je Radovan Fron a dodává: „Je-
likož k  výrobě nepoužíváme 
žádné chemické konzervanty, 
je o to důležitější používat i jen 
stoprocentně kvalitní kusy, aby 
nedošlo k jakémukoliv znehod-
nocení omáčky. V našich omáč-
kách také nenaleznete žádná 
barviva, aromata a  zahušťo-
vadla. Nepoužíváme ani extrak-
ty, ani sušené chilli, pouze čer-
stvé, či mrazené papričky, stej-

ně tak jen čerstvou zeleninu, 
výjimečně v  malém množství 
mraženou. Jedná se tak o čis-
tě přírodní produkt. Používá-
me nejkvalitnější himálajskou 
růžovou sůl, nerafinovaný třti- 
nový cukr, italský velejemný 
vinný ocet a  prvotřídní koření 
v bio kvalitě.“

A kde se vzala jeho vášeň 
pro pálivé papričky? V  dět-
ství jezdil s  rodiči do Bulhar-
ska a  tam je ochutnal popr-
vé. Jejich chuť mu učarovala, 
a  tak když vyrostl, začal pro 
sebe i přátele připravovat chi-
lli omáčky a  jiné pochutiny. 
 (jan)

Scovilleova stupnice  (též  Scovilleho stupnice) 
udává změřenou pálivost paprik  a  chilli papri-
ček. Papriky obsahují látku kapsaicin, která způ-
sobuje pálení tím, že stimuluje receptory ner-
vových zakončení jazyka. Počet Scovilleových 
jednotek pálivosti (Scoville heat units, SHU) od-
povídá přítomnému množství kapsaicinu.
Stupnice je pojmenována po americkém chemi-
kovi Wilburu L. Scovilleovi, který publikoval me-
todu kvantitativního srovnávání pálivosti papri-
ček – Scovilleův organoleptický test. Základem 
je roztok z paprik, cukru a vody, který je násled-
ně ředěn vodou a zkoušen ochutnávači (větši-
nou nejméně pěti) do té doby, než zmizí páli-
vost (alespoň pro 3 z 5 ochutnávačů).

Stupeň naředění měříme na Scovilleově 
stupnici. Sladká paprika neobsahuje žád-
ný kapsaicin a  na Scovilleově stupnici má 
hodnotu 0 (paprika je celá, neředěná a ne-
pálí). Naproti tomu jedna z  nejpálivějších 
papriček  habanero  má pálivost 300  000 
a více SHU, z čehož plyne, že původní roztok 
musí být 300  000krát méně koncentrova-
ný (objem musí být 300 000krát zvětšen), 
než je kapsaicin nedetekovatelný. Například  
16 Scovilleových jednotek odpovídá množ-
ství kapsaicinu naředěného 1 k milionu, pro-
tože nejvyšší možná dosažená hodnota – 
pro čistý 100% kapsaicin – dosahuje zhruba 
16 milionů SHU. (Zdroj: cs.wikipedie.org)

Foto: Jiří Birke a Sdílko/Kamila Smutná
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SKLÁDANKY Z CEST V ASTŘE | Milou výstavu mohou zájemci 
zhlédnout v zimní zahradě Domu s pečovatelskou službou As-
tra na ulici I. Sekaniny. V hlavní roli výstavy nazvané Skládanky 
z cest jsou totiž leporela, která si vozíme z dovolených a výletů 
jako oblíbený suvenýr. Při jejich listování si i po letech připome-
neme, co jsme viděli nebo zažili. Leporelo je dnes známé hlavně 
jako skládací knížka pro nejmenší, ale složením do harmoniky 
jsou uspořádány i  fotografie, ilustrace nebo jiné obrázky. Jed-
notlivé strany jsou navzájem slepeny či sešity za boční okraj, 
takže celou knihu lze složit do balíčku nebo rozložit do dlou-
hého pruhu. 
Název leporelo je odvozen od postavy z opery Wolfganga Ama-
dea Mozarta Don Giovanni. Leporello byl sluha ústřední posta-
vy, který mj. sepisoval podrobný seznam milenek svého pána.
Výstava Skládanky z cest nám díky leporelům umožní cestovat 
v  místě i  čase, po České republice i  po světě. Přeneste se na 
české hrady a zámky, do zoo nebo se zastavte v Barceloně. Na 
příjemnou cestu se můžete vydat do 31. března 2023. (red)

Medaili bez boje odmítl. Boxeři mají další titul
Krásný příklad fair play před-
vedl mladý boxer BC Poruba 
Tomáš Glovčík na mistrovství 
republiky školní mládeže, 
které se v  říjnu uskutečnilo 
v Karviné. Bronzový medaili-
sta ze srpnového mistrovství 
Evropy se podle očekávání 
dostal do finále váhové ka-
tegorie do 57 kilogramů, kde 
ho čekal silný soupeř Fran-
cesko Polák z Brna. 

 „Přišel pozdě na váže-
ní a  rozhodčí ho diskvalifiko-
vali. Říkali mi, že se nemusím 
ani převlíkat, že jsem automa-
ticky mistr republiky. Ale to 
se mi nelíbilo. Řekl jsem jim, 
že v tom případě medaili ne-
chci. Nakonec jsme se domlu-
vili a k zápasu nastoupili. Vy-
hrál jsem a jsem rád, že jsem 

si titul mohl poctivě vybojo-
vat,“ řekl Tomáš Glovčík (na 
snímku uprostřed). Na šam-
pionátu Porubu reprezentoval 
také Milan Škapík, který skon-
čil třetí.
Ještě předtím ale měli boxe-
ři na programu šampionát ju-
niorů. Na něm sice klub titul 
nezískal, ale těšit ho může 
třetí místo Milana Matušky 
a  především stříbro Šimona 
Bartečka. „Myslím si, že jsem 
měl i na titul. Ale nevadí, mezi 
juniory jsem prvním rokem 
a  příští sezonu se zase po-
kusím dostat o kousek výše,“ 
uvedl Šimon Barteček, který 
bojoval v kategorii do 75 kilo-
gramů.
Box je pro něj neoddělitelnou 
součástí života a obětuje mu 
maximum. „Je to neuvěřitelně 

komplexní sport, který spoju-
je sílu, obratnost i vytrvalost. 
Neskutečně mě baví a věnuji 
mu skoro všechen volný čas. 
Trénuji dvakrát denně. Ráno 

před školou si chodím zabě-
hat a odpoledne jsem v tělo-
cvičně. Chci se neustále zlep-
šovat a  posouvat se,“ vyznal 
se Šimon Barteček.  (mot)

PORUBSKÁ SORELA NA 
SCHODECH | V  Galerii na 
schodech porubské radnice 
budou až do 4. ledna k vidění 
plátna a  perokresby nadšené 
výtvarnice Ludmily Janech 
Sojkové. Zachycuje na nich 
Porubu, místo svého dětství 
a  mládí. Výstavu pojmeno-
vala Porubská sorela a  další 
krásy u  nás. „Kreslím a  maluji 
s  láskou a  budu ráda, pokud 
ta krása, kterou se snažím ko-
lem sebe zachytit, najde cestu 
k  vám a  předá vám také ra-
dost a  potěšení,“ říká výtvar-
nice v  pozvánce na výstavu.
 (red)Repro: Ludmila Janech Sojková

Porubské louskání
 Logické úlohy, křížovky 

a hádanky – to jsou úkoly vě-
domostní soutěže pro čtyř-
členná družstva žáků devá-
tých tříd základních škol, které 
zřizuje městský obvod Poru-
ba. Přihlášky je třeba zaslat do  
11. listopadu na e-mail mso-
v i a r ov a @ m o p o r u b a . c z . 
Více na e-mailu nebo na tel. 
599 480 592. 

Nová galerie 
 Výstava Duše obrazů: Vác-

lav Návrat byla zahájena 3. lis-
topadu v galerii Rituart, která 
vznikla v ateliéru na porubské 
adrese Hlavní třída 47.  (red)

Foto: archiv BC Poruba
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Aktuální program naleznete na www.dkpoklad.cz. 

 Kino

Promítá každý týden od úterý do neděle, 
cena vstupenky je od 80 do 140 korun. 
Každé úterý večer jsou připraveny pro-
jekce pro náročnější diváky.

V listopadu se budou promítat mj. filmy 
Princ Mamánek, Black Panther: Wakanda 
nechť žije, Grand Prix, Princezna zakletá 
v čase 2, Divnosvět nebo Vánoční příběh. 

 Vybrané pořady

17. 11. – 19.00
Divadlo Palace: Africká královna – pří-
běh plný humoru a  napětí odehrávající 
se na pozadí 1. sv. války je o nesourodém 
páru, který svou prvotní vzájemnou ne-
vraživost nakonec promění v lásku; hrají 

Linda Rybová a Hynek Čermák 
Vstupné: 370–470 Kč 

21. 11. – 19.00
Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený 
prach tour – na koncertě zazní jak ak- 
tuální skladby, tak průřez starší tvorbou 
Vstupné: 490–590 Kč

24. 11. – 19.00
Poklad Stand-up Show – Štve vás doma 
žena? Myslíte si, že máte toho nejhorší-
ho šéfa na světě? Stal se vám takový tra-
pas, že se doteď budíte ze spaní? Nejste 
v tom sami! Na listopadové show zjistíte, 
že ostatní jsou na tom daleko hůř 
Vstupné: 100 Kč

24. 11. – 18.00
Ostravské setkání u  cimbálu – dětský 
folklorní soubor Holúbek a  cimbálové 

muziky Lipka, Tolar, Šmykňa, Friš a Sali-
chovci představí písně z  Lašska, Valaš-
ska, Slezska, moravsko-slováckého jihu 
i  z  východního Slovenska; po koncertě 
následuje taneční workshop s  choreo-
grafem Stanislavem Marišlerem 
Vstupné: 250 Kč

26. 11. – 10.00 
InspiroHub: Ridina Ahmedová – smyč-
kování a  práce s  looperem – hlasový 
workshop
Vstupné: 1 290 Kč

29. 11. – 11.00
Klavírní úterý – pedagožka Ostravské 
univerzity Jana Vondráčková zahraje na 
klavírní křídlo Steinway skladby Fryde-
ryka Chopina; jako host vystoupí mladý 
klavírista z Ukrajiny Stepan Ralyk
Vstupné: dobrovolné 

Křížovka: Jedinou přírodní památkou nacházející se na území městského obvodu Poruba je (tajenka). Váží 11 tun a je druhým největším v České republice. Na naše území 
se dostal před 200 až 300 tisíci lety se skandinávským pevninským ledovcem. Do roku 1928 ležel v potůčku v místě zvaném „v dolech“. Odtud se přestěhoval na porubskou 
náves a v roce 1968 byl ze svého místa před tehdejším národním výborem převezen na současné místo. 

Pomůcka:

Část hlavy

Monarcha

Tajenka: bludný balvan na Vřesinské ulici

Autor křížovky: Emil Ledvina

Starší SPZ 
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Křížovka: Jedinou přírodní památkou nacházející se na území městského obvodu Poruba je (tajenka). Váží 11 tun a je druhým 
největším v České republice. Na naše území se dostal před 200 až 300 tisíci lety se skandinávským pevninským ledovcem. Do 
roku 1928 ležel v potůčku v místě zvaném „V dolech“. Odtud se přestěhoval na porubskou náves a v roce 1968 byl ze svého mís-
ta před tehdejším národním výborem převezen na současné místo.

Tajenka: bludný balvan na Vřesinské ulici

Autor křížovky: Emil Ledvina 
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PROGRAM AKCÍ22

1.–30. 11.
 Listopadové vyráběnky – tvo-

ření pro děti, KMO, Podroužko-
va 1663

8. 11.
16:30 Dana Skokanová: ARTE tvo-

řivost pro dívky – ukázková 
lekce, KC Makovice, 17. listopa-
du 599

17.00 Bylinkový sedánek: Méně soli, 
více zdraví, CVČ, Vietnamská 1541

17.30 Cook / learn / speak / eat – 
anglický večer pro začátečníky 
i pokročilé, KC Makovice,  
17. listopadu 599

18.00 Jaroslav Dušek ve spoluráci 
s Klubem Lávka: Čtyři dohody 
– divadelní zpracování knihy 
mexického spisovatele D. M. 
Ruize, DK Poklad, M. Kopecké-
ho 675

9. 11. 
10.00 Knihárna – setkání nad knihami, 

KMO, Podroužkova 1663
11.30 Kdo učil mlčet kámen – festival 

poezie se studenty porubské 
Obchodní akademie, KMO, 
Vietnamská 1541

15.00 Senior klub, DK Poklad,  
M. Kopeckého 675

16.00 Divadélko Smíšek: Větřík Pet-
řík, KC Všichni spolu,  
K. Pokorného 447/52a

16.00 Spisovatelé do knihoven: 
Ewald Murrer, KMO, Vietnam-
ská 1541 

10. 11. 
13.00  A&P akademie: Základy digita-

lizace, DK Poklad, M. Kopeckého 
675

11. 11.
16.00 Kytarovka, KC Makovice,  

17. listopadu 599
19.00 CM Lipka: Vinobraní s koštem 

svatomartinských vín, Domov 
Slunečnice Ostrava, 17. listopa-
du (více na str. 23)

11.–13. 11.
 Svatomartinská husa, restaurace 

DK Poklad, M. Kopeckého 675

14. 11.
9.30  Ivana Sikulová Křížková: Světlo 

ve tmě – tvoření pro nejmenší, 
KC Makovice, 17. listopadu 599

16.00 Kaktusoviny – tvůrčí dílna, CVČ, 
O. Jeremiáše 1985

16.00 Rodičovský pokec – setkání 
rodičů s dětmi, KC Makovice,  
17. listopadu 599

16. 11. 
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich 
dětí, KMO, Podroužkova 1663

10.00 Klub Generace – setkání nad kniž-
ními tipy, KMO, Vietnamská 1541

16.00 Dráček – zápich do květináče 
– kreativní tvoření, KC Všichni 
spolu, K. Pokorného 447/52a

17. 11. 
19.00 Divadlo Palace: Africká králov-

na – hrají L. Rybová a H. Čermák, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

18. 11.
10.00 Šikulkové – setkání rodičů na 

rodičovské dovolené a jejich
 dětí, KMO, Podroužkova 1663

20. 11.
16.00 Kaspar Magic: Harry Potter 

Show – pořad pro děti, DK Po-
klad, M. Kopeckého 675

21. 11. 
16.00 Turnaj v šipkách, CVČ, O. Jere-

miáše 1985
18.00 Meditace vědomého dechu,  

KC Makovice, 17. listopadu 599
19.00 Dan Bárta & Illustratosphere, 

DK Poklad, M. Kopeckého 675

22. 11.
18.00 Improvizační divadlo All Imp: 

Family story, KC Makovice,  
17. listopadu 599

23. 11.
10.00 Knihovníčci – setkání rodičů 

na rodičovské dovolené a jejich 
dětí, KMO, Vietnamská 1541

16.00 Lukáš Látal: Rizika internetu – 
přednáška, KC Všichni spolu,  
K. Pokorného 447/52a

16.00 Divadélko Smíšek: Pekelně 
rohatá pohádka, CVČ, Viet-
namská 1541 

17.00 Prevence a řešení chronických 
zánětů – přednáška, KC Mako-
vice, 17. listopadu 599

18.00  InspiroHub: Martin Loew – 
Americký severozápad – cesto-
vatelská diashow, DK Poklad,  
M. Kopeckého 675

24. 11.
10.00 Rýma a bolest uší u dětí v zim-

ním období – beseda s lékař-
kou z ORL (během klubu pro 
rodiče s malými dětmi),  
RC Martínek, U Oblouku 501/5

13.00 A&P akademie: Kybernetická 
bezpečnost pro všechny, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

16.00 Iveta Kadaňová: Malování 
skleněných svícnů – tvoření, KC 
Makovice, 17. listopadu 599

19.00 Poklad Stand-up show, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

18.00 Ostravské setkání u cimbálu, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675

25. 11.
15.00 Swap oblečení, KC Makovice, 

17. listopadu 599
16.30 Ivana Sikulová Křížková: Tvoře-

ní adventních věnců z přírod-
ních materiálů, KC Makovice, 
17. listopadu 599

26. 11.
9.00 Swap oblečení, KC Makovice, 

17. listopadu 599
10.00 InspiroHub: Ridina Ahmedová 

– smyčkování a práce s loope-
rem – hlasový workshop, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

16.30 Uspávání broučků – lam- 
pionový průvod, sraz před RC 
Martínek, U Oblouku 501/5

28. 11.
16.00 Andělíčci – tvůrčí dílna, CVČ, 

Vietnamská 1541
10.00 Brave New Life – divadelní 
a 18.00 představení a diskuze, DK Po-

klad, M. Kopeckého 675
17.00 Zanzibar – cestopisná beseda, 

KC Makovice, 17. listopadu 599

29. 11.
11.00 Klavírní úterý – hrají Jana Von-

dráčková a Stepan Ralyk, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675

17.30 Cook / learn / speak / eat – 
anglický večer pro začátečníky 
i pokročilé, KC Makovice,  
17. listopadu 599

30. 11.
16.00 Bingo, CVČ, O. Jeremiáše 1985
17.00 Beseda s duší: o psychických 

nemocech bez obalu, KC Ma-
kovice, 17. listopadu 599

 Bohoslužby

www.fporuba.cz/cs/bohosluzby/

 Dům kultury Poklad

program na www.dkpoklad.cz

 Planetárium Ostrava

program na https://planetariumostrava.cz/



Vinobraní s koštem vín
 Cimbálová muzika Lipka zve na tra-

diční Vinobraní s  koštem svatomartin-
ských vín, které se bude konat 11. listo-
padu od 19 hodin ve společenském sále 
Domova Slunečnice Ostrava. Vstupné 
činí 150 Kč, více informací na http://cm-
lipka.webnode.cz/.

Mikuláš aneb Andělské rojení
 Veselou pohádku o  tom, co všechno 

se může stát v Pohádkově, když se ztra-
tí anděl, který jako jediný může otevřít 
nebeskou bránu, aby za dětmi mohl při-

jít Mikuláš s  dárky, sehraje 3. prosince 
v Domě kultury Poklad divadelní soubor 
Nahodile. Představení začíná v 10 hodin. 
Více na www.dkpoklad.cz. 

Vánoční jarmark v DK Poklad
 Začátkem prosince se v  Domě kultu-

ry Poklad uskuteční vánoční jarmark, na 
kterém své výrobky představí regionál-
ní prodejci. Pro děti bude také zajištěn do-
provodný program v  podobě workshopů 
a pohádek, možná přijde i Mikuláš. Akce se 
koná v sobotu 3. prosince od 12 do 18 hodin 
a v neděli 4. prosince od 10 do 18 hodin.

Vydává SMO-MOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. IČ: 00845451. MK ČR E 22498. • Periodický 
tisk územního samosprávného celku. • Redakční rada: Jana Janošcová, šéfredaktorka, Lucie Baránková Vilamová, 
předsedkyně redakční rady, Jan Dekický, Václav Havel, Jana Magerová, Marie Navrátilová, Martin Otipka, Martin 

Tomášek. • Kontakt na redakci: telefon: 599 480 293 (292, 291), e-mail: redakce@moporuba.cz. • Kontakt na inzerci: Iveta Šavelová, 
mobil:  724  274  181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz. • Foto: Jiří Birke (není-li uvedeno jinak). • Vychází zdarma jedenáctkrát ročně 
v nákladu 35 000 výtisků. • Číslo 11/2022. Vydáno 8. 11. 2022 v Ostravě.
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 DHC Sokol Poruba

rozpis zápasů na www.hazenaporuba.cz

 HC RT Torax Poruba

rozpis zápasů na www.hcporuba.cz

 Výstavy

do 25. 11. 
Ostravská zákoutí – fotografie, DK Po-
klad, M. Kopeckého 675

do 30. 11.
Pavel Zuchnický: Ne životu v kleci! – 
fotografie, KMO, Vietnamská 1541

do 15. 12.
Lebo učenie je čo? Fundamentálne! – 
projekt Ateliéru vvv VŠVU v Bratislavě, 
Galerie Dukla, Hlavní třída 

do 31. 3.
Skládanky z cest – leporela, Galerie 
Astra, DPS Astra, I. Sekaniny 1812

do 4. 1.
Ludmila Janech Sojková: Porubská 
sorela a další krásy u nás – malby 
a perokresby, Galerie na schodech, 
ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

15. 11. – 15. 2.
Revitalizace náměstí V. Nováka 

a Koncepce zeleně na Hlavní třídě, 
Galerie Malá Dukla, Hlavní třída 

 Soutěže

1.–30. 11.
Barevný podzim – soutěž pro děti, 
KMO, Podroužkova 1663

14. 11. – 14. 12. 
Nalaďte se vánočně! – soutěž pro do-
spělé, KMO, Podroužkova 1663

 Plánované akce

1. 12. 
17.00 InspiroHub: Ladislav Zibura 

– Prázdniny v Česku – cestova-
telský stand-up, DK Poklad,  
M. Kopeckého 675

20. 00 InspiroHub: Ladislav Zibu-
ra – Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty – cestovatelský 
stand-up, DK Poklad, M. Ko-
peckého 675

2.–22. 12. 2022
 Vánoční jarmark, Alšovo ná-

městí (více na str. 5)

3. 12.
9.00 Umění tyrkysové komunikace – 

workshop, DK Poklad,  
M. Kopeckého 675

10.00 Divadelní soubor Nahodile: 

Mikuláš aneb Andělské rojení, 
DK Poklad, M. Kopeckého 675 
(více na str. 23)

12.00 Vánoční jarmark v Pokladu, DK 
Poklad, M. Kopeckého 675 (více 
na str. 23)

4. 12.
10.00  Vánoční jarmark v Pokladu,  

DK Poklad, M. Kopeckého 675 
(více na str. 23)

17.00 Rozsvícení vánočního stromu, 
Alšovo náměstí

5. 12.
15.00 Mikuláš s kouzelnicí Radanou, 

CVČ, Vietnamská 1541 (rezerva-
ce na tel. 599 480 555)

17.00 Mikuláš s kouzelnicí Radanou, 
KC Všichni spolu, K. Pokorné-
ho 447/52 (rezervace na tel. 
725 079 833)

7. 12.
16.00 Vánoční turnaj v šipkách, 
 CVČ, O. Jeremiáše 1985
16.00 Divadélko Smíšek: 
 Pekelně rohatá pohádka, 
 KC Všichni spolu, 
 K. Pokorného 447/52a
18.00 Česko zpívá koledy, Alšovo 

náměstí

8. 12. 
16.00 Turnaj ve stolním tenisu – 

čtyřhra, CVČ, Vietnamská 1541

CM – cimbálová muzika, CVČ – centrum volného času, DK – dům kultury, DPS – dům s pečovatelskou službou, KC – komunitní centrum, KMO – Knihovna města Ostravy, 
RC – rodinné centrum, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umění  

Změna programu vyhrazena.

Pohybové kurzy v DK Poklad
Pohybové kurzy v Domě kultury 
Poklad na ulici Matěje Kopeckého 
se konají celý týden kromě 
sobot. Zájemci si mohou vybrat 
z široké nabídky – capoiera pro 
děti, pilates, jóga, zdravá záda, 
folklorní soubor Holúbek, cvičení 
pro děti, relaxační jóga, bosu, 
kruhový trénink aj. Více informací 
o rozvrhu i cenách na www.
dkpoklad.cz/pohybove-kurzy/
podzim2022/.

KRÁTCE



PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: RESTAURACE U TÁTY, SALONEK
17. listopadu 86, Ostrava – Pustkovec
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
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: RESTAURACE U TÁTY, SALONEK
17. listopadu 86, Ostrava – Pustkovec
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VÝKUP BUDE 
PROBÍHAT:
ÚTERÝ 15. 11.

STŘEDA 16. 11.
 10:00 – 17:00

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)
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