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Blešák v kožichu
Je vám líto opuštěných či týraných psů a koček? Pomozte jim! V pobočce 

Ostravského informačního servisu v budově Gongu v Dolních Vítkovicích 
bude v pondělí 16. a 23. listopadu otevřeno od 9 do 17 hodin sběrné mís-
to, kam můžete přinést zachovalé věci, jimiž byste chtěli podpořit Blešák  
v kožichu. Cílem této charitativní akce, která se bude konat v neděli 6. pro-
since v klubu Barrák nedaleko Sýkorova mostu v centru Ostravy, je podpo-
řit organizaci Neposedné tlapky. 

Pokračování na straně 8

Fotografové, zpozorněte!
Tradiční setkání fotografů se uskuteční 14. listopadu  

v provozu Hlubina v Cineportu. Návštěvníci mohou nakou-
pit či prodat fotografickou techniku a příslušenství, čekají je 
besedy o fotografování na závodech Dakar nebo Le Mans  
i výstavy fotografií. Novinkou bude netradiční workshop, 
kdy se zájemci dostanou do málo přístupných míst Dolu 
Hlubina. Bližší informace na http://www.panima.cz/setkani-
fotografu/.

Rozsvícení vánočního stromu
„Rád bych jmé-

nem vedení měst-
ského obvodu po-
zval obyvatele Vít-
kovic na rozsvícení 
vánočního stromu, 
které se uskuteční 
2. prosince v 16 hodin na náměstí Jiřího z Podě-
brad,“ říká starosta Petr Dlabal, který se společ-
ně s kolegy těší na vystoupení dětí z vítkovických 
základních a mateřských škol a ZUŠ Dr. Leoše 
Janáčka. Více informací najdete na www.vitkovi-
ce.ostrava.cz.                                             - red -

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

Stavby roku stojí v Dolních Vítkovicích
Nástavba vysoké pece č. 1, známá jako Bolt Tower, si odnesla titul Stavba roku 2015 ze stejnojmenné 
národní soutěže. Stavbou roku je také Důl Hlubina. Výsledky vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury  
a stavitelství, která soutěž organizuje. Obě stavby situované v Dolních Vítkovicích si vysloužily uznání 
spolu s dalšími třemi objekty. Ostrava ale jako jediná bodovala dvakrát.              Pokračování na straně 3

Opět přijde Mikuláš
Máme tady důležitou zprávu nejen pro všech-

ny vítkovické děti, ale také pro jejich maminky  
a tatínky! Mikuláš slíbil, že se 4. prosince v 16.30 
hodin dostaví se svým tradičním doprovodem do 
Českého domu ve Výstavní ulici č. 113. „Věříme, 
že na oblíbenou prosincovou akci, kterou dopro-
vodí i zábavný program, dorazí rodiny s dětmi  
v hojném počtu a společně si užijí adventní čas,“ 
zve starosta Petr Dlabal.

Vstupenky a poukázky na balíčky, které Mikuláš 
dětem předá, budou v prodeji v Mateřské škole Pro-
kopa Velikého, v ZŠ Halasova a v pokladně ÚMOb 
Vítkovice od 16. do 30. listopadu. Cena jednoho 
balíčku je 50 korun, cena vstupenky pro dospělou 
osobu 15 korun. Více informací naleznete na www.
vitkovice.ostrava.cz nebo můžete kontaktovat Pav-
línu Nováčkovou na tel. č. 599 453 155.           - red -

Vítkovický patchwork získal dvě ocenění na mezinárodní soutěži ve Skotsku.
Více na straně 5

Cukrárna Ollies je firmou roku
Moravskoslezskou Firmou roku se stal vý-

robce sladkostí Ollies dorty z Vítkovic. Rodinná 
cukrářská firma vyrábí dorty, dezerty a sladké 
pečivo. Výrobky prodává ve třech cukrárnách  
v Ostravě a Olomouci a rozváží je k odběratelům 
po celém Moravskoslezském kraji. Porota ocenila, 
že firma dokázala prorazit díky výrobkům, které se 
do té doby v kraji neprodávaly, i to, že její hlavní 
doménou je přísun nových surovin a vysoká kvali-
ta výrobků. V tuto chvíli se kromě sítě provozoven 
po celém kraji společnost snaží expandovat i do 
dalších regionů. Její výrobky lze ochutnat i na ces-
tách vlakem.                         Zdroj: čtk 
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• První etapa rekonstrukce ulice Nádražní bude ukončena  
v závěru listopadu.

• Uzavírka ulice Hrabovské, kterou doprovází výluka linky  
č. 55, skončí 30. listopadu.

• Výměna kolejí na ulici Vítkovické s výlukou linek č. 1 a 2 je na-
plánována na 7. a 8. listopadu a na 20. až 22. listopadu.

• Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem po Hra-
bůvce se budou konat 5. prosince.

Svoz velkoobjemových odpadů 
Ve spolupráci s odborem komunálních služeb, dopravy a byto-

vým ÚMOb Vítkovice poskytuje i v letošním roce firma OZO Ost-
rava  kontejnery na velkoobjemové odpady z domácností. Občané 
zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový od-
pad.

Místo přistavení Datum Počet 
kontejnerů

U Cementárny u domu č. 31  9. 11. 1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova  9. 11. 1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova 10. 11. 1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2 10. 11. 1
U křižovatky ulic Starobní a Přerušená 11. 11. 1
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic 11. 11. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 39 12. 11. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 45 12. 11. 1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská 13. 11. 1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova 13. 11. 1
U křižovatky ulic Věžní, Mírová 13. 11. 1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova 23. 11. 1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru 23. 11. 1
nám. J. z Poděbrad (parkoviště u ul. Erbenova) 24. 11. 1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní 24. 11. 1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru 25. 11. 1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží) 25. 11. 1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí 26. 11. 1
Ulice Rudná před domem č. 56 (pod mostem) 26. 11. 1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní 27. 11. 1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova 27. 11. 1
Celkem: 21

Přistavení kontejneru vždy do 14 hodin, odvoz druhý den do 10 
hodin.

Do kontejneru na velkoobjemové odpady patří: televizory, 
ledničky, pračky, ždímačky, mrazničky, vysavače, rádia, koberce, 
stoly, židle, skříně, matrace, vany, dřezy, sanitární keramika, lust-
ry, pneumatiky apod.

Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, 
kamení, stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebez-
pečný odpad.

Bližší informace: Pavel Hučala – tel. č. 599 453 241
                           Dagmar Sošková – tel. č. 599 453 124

Elektronické karty v MHD
Od 1. listopadu je ve vozidlech MHD v Ostravě spuštěn nový 

elektronický odbavovací systém pro držitele čipových e‑karet 
ODISka. Nadále budou cestujícím k dispozici i původní (červené) 
označovače na papírové jízdenky. 

Čipové e‑karty ODISka jsou v rámci MHD Ostrava využívány už 
řadu let. Dosud sloužily pouze jako elektronické dlouhodobé ča-
sové jízdenky (tzv. měsíčníky). Jejich využití se listopadem nijak 
nemění. Uživatelům však přibyla možnost si na terminálech ve vo-
zidlech MHD zkontrolovat platnost své jízdenky a případně nahrát 
na svou e‑kartu ODISka kupon zakoupený v e‑shopu. 

Novinkou pro všechny držitele e‑karty ODISka je tzv. elektronic-
ká peněženka, která formou kreditu na kartě slouží k nákupu jed-
notlivých jízdenek. To ocení zejména nepravidelní uživatelé MHD. 
Kredit peněženky je možné dobít prostřednictvím e‑shopů vydava-
telů e‑karet ODISka (ekarta.dpo.cz), na prodejních místech dlou-
hodobých časových jízdenek a ve vozidlech vybraných dopravců 
ODIS. Minimální vklad činí 100 korun. 

Z elektronické peněženky si mohou cestující pořídit nepřestupní 
jízdenku za 14 korun s možností jízdy do 10 minut, podmínkou je 
přiložení e‑karty ODISka k terminálu při nástupu i výstupu, nebo 
přestupní jízdenku za 20 korun s možností delší jízdy a s přestupo-
váním v rámci prvních 30 minut, podmínkou je přiložení k terminálu 
při každém nástupu do vozidla.

Nové terminály jsou technicky připraveny k nákupu jízdenky pro-
střednictvím bezkontaktních platebních karet. Spuštění této zají-
mavé možnosti platby je stanoveno na rok 2016.                   - red -

Nádraží Vítkovice 
prošlo očistou

Na začátku října se několik nadšenců zajímajících se o archi-
tekturu výpravní budovy nádraží Ostrava‑Vítkovice dalo do čištění 
jejího interiéru. I když nebylo vyčištěno vše, přesto interiér přišel 
o kilogramy nánosů prachu, špíny a graffiti. Budova chátrá, její 
stěny, obložení i podlahy jsou počmárány a posprejovány, na ně-
kolika místech sem zatéká. Hlavní vchod je uzavřen kvůli padají-
cím skleněným výplním průčelí, příchod k pokladnám vede boč-

ním vstupem. Ještě před dvěma měsíci byl interiér nádraží znač-
ně znečištěný. Pak se mi v hlavě zrodil nápad –  co tak interiér 
očistit vlastními silami? K mé myšlence se přidala má spolužačka 
z Ostravské univerzity, Kateřina Neumannová. Jednoho dne jsme 
zkusili odstranit pár graffiti z keramických obkladů – a vskutku to 
šlo celkem lehce. Začali jsme přemýšlet nad akcí, při níž by se 
vyčistil interiér nádraží rukama dobrovolníků. V pátek 9. a v sobotu 
10. října přišlo na řadu největší čištění. Na očistu přispělo pár lidí 
finančně, jiní materiálně a někteří i vlastníma rukama. Zde je po-
třeba vyzdvihnout jména tří žen – Dagmar Šuranyi, Petra Blahno-
vá a Kateřina Machalová. Seškrábáno bylo několik desítek, ne‑li 
stovek nálepek. Stěny z přírodního kamene byly rovněž vyčiště-
ny, ne však dokonale. Bude potřeba ještě jedné čisticí procedury. 
Některé z omítnutých stěn byly částečně znovu nabíleny, zmizelo 
tak několik metrů čtverečních nápisů. Umyto bylo několik desítek 
metrů čtverečních skel. Špatně přístupná místa však zůstávají na-
dále zanesena špínou a barvami. I na ně však brzy dojde. Akce 
se setkala s ohlasem lidí, kteří v budově pracují či zde provozují 
živnost. Za ochotu a zapůjčení různých potřeb jim patří velký dík. 

Naše aktivita budovu staticky nezachrání. Přispěje však k něko-
lika tisícům příjemnějších vlakových cest. Cestující nebudou mu-
set, alespoň nějaký čas, procházet silně znečištěnou chodbou. 
A kdoví – třeba nádraží ještě nějak pomůžeme. V hlavě se mi při 
čištění zrodil nápad – stálo by za myšlenku ukázat budovu pomo-
cí výstavy v lepším světle minulosti. Třeba ve skleněných výlo-
hách několik let zavřeného občerstvení vedle prodejny jízdenek.

Petr Přendík (redakčně kráceno)



Slovo starosty

Genialita je procento inspirace a devadesát devět procent potu. 
Thomas Alva Edison 
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Vážení čtenáři, Vítkovice za sebou mají 
období, v němž se na jejich životě výraznou 
měrou podílely četné uzavírky a dopravní 
omezení, k nimž od srpna do října došlo  
v souvislosti s opravdu rozsáhlým počtem 
investičních akcí zaměřených na rekon-
strukce ostravských komunikací. Zdá se, že 
čas, kdy se Ruskou ulicí v odpolední špičce 
pomalu posouvala kolona aut, už máme za 
sebou a můžeme si užívat zrekonstruované 
silnice. Přestože vesměs šlo o akce města, 
chci všem poděkovat za trpělivost, s níž ztí-
ženou dopravní situaci zvládali.

O opravách chodníků a komunikací  
z vítkovického rozpočtu jsem se zmiňoval 
už v předchozích úvodních slovech, vše 

úspěšně pokračuje. Dobrou zprávou je  
i to, že se nám jednotlivé investiční akce po-
dařilo vysoutěžit natolik dobře, že obvodu  
v letošním rozpočtu zůstala rezerva, kterou 
jsme se rozhodli investovat do dalšího roz-
voje Vítkovic. Tyto finance jsme investovali 
do renovace dalších dvou bytů v Rudné 
ulici, kde náklady převyšují částku 300 tisíc 
korun za jeden byt, a do rekonstrukce stře-
chy domu v Lidické 26, kde mělo původ-
ně být provedeno pouze zateplení fasády 
včetně výměny oken. Za uspořené peníze 
bychom ještě v letošním roce chtěli také 
nechat opravit chodníky ve Starobní ulici. 
Uvědomujeme si, že rekonstrukci potřebu-
jí i další chodníky. Naše dopravní komise 
eviduje zhruba dvě desítky žádostí o opra-
vu chodníků na různých místech obvodu.  
K těmto žádostem budeme samozřejmě 
přihlížet při přípravě rozpočtu obvodu na 

rok 2016, ale bo-
hužel nemůžeme 
vyhovět všem na-
jednou. Ze zákona 
musí být rozpočet 
obvodu vyrovnaný, 
nemůžeme investo-
vat víc prostředků 
než máme. 

Vážení čtenáři, 
máme před sebou 
poslední dva měsíce 
roku. Podzim už udeřil plnou silou, přesto 
doufám, že i přes pošmourné počasí si udr-
žíte dobrou náladu. Doufám, že s mnohými 
z vás se potkáme na akcích, které pro oby-
vatele obvodu připravujeme, a o nichž infor-
mujeme na stránkách tohoto zpravodaje.

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Budeme zpívat a hrát!
Letos na jaře získala Mateřská škola Kořenského na ná-

klady spojené s realizací projektu Zpívej a hrej! účelovou 
neinvestiční dotaci od statutárního města Ostravy v hodnotě 20 tisíc korun. Za získané 
peníze byly nakoupeny hudební nástroje a pomůcky, které zpestří každodenní aktivity 
s dětmi a budou využívány také 
v dětském sborečku Sedmihlá-
sek, jenž už druhý rok působí 
v této mateřské škole a nyní 
bude rozšířen o hlásky dětí 
z dalších tří mateřských škol 
obvodu. 

Součástí celého projektu bylo 
rovněž zahájení hudební soutě-
že Vítkovický skřivánek, která 
je určena dětem z mateřských 
škol a bude se každoročně  
konat ve vítkovické knihovně. 
Naše malé muzikanty uvidíte 
také na nejrůznějších vystou-
peních a tradičních vítkovických 
akcích, kde budou prezentovat 
sebe i mateřské školy obvodu.                                                                                       - red -

Stavby roku 2015 stojí 
v Dolních Vítkovicích 
Pokračování ze strany 1

„To, že jsme získali dvě z pěti hlavních 
cen, je skvělou zprávou pro Dolní Vítkovi-
ce, ale hlavně pro celý náš region. Je to pro 
nás ujištění, že prostředky, ať už soukro-
mé, nebo dotační, směřují na smysluplné 
projekty budování vzdělávací infrastruktury 

a využití národní kulturní památky,“ uvedl 
ředitel sdružení DOV Petr Koudela. Důl 
Hlubina si podle něj zaslouží ocenění i pro-
to, že je centrem kreativních lidí. „Z objektů, 
kde činnost skončila v roce 1985 a které 
do začátku projektu chátraly, jsou dnes 
zaplněné hudební zkušebny, kino, ateliéry  
a multifunkční sály,“ doplnil hlavní projek-
tant obnovy pěti budov v areálu Dolu Hlubi-
na Milan Šraml. 

- red -

Ostrava v důchodu
V Domě u šraněk se 10.  listopadu v 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy fotografií foto-

grafa Ondřeje Durczaka, mladého umělce, studenta Institutu tvůrčí fotografie a současně 
počítačové techniky v Ústavu fyziky Filozoficko‑přírodovědecké fakulty Slezské univerzi-
ty. Jeho velkým projektem je mapování chátrajících a zanikajících míst v Ostravě. Část 
souboru, který nese název Ostrava v důchodu, se týká také Vítkovic. Fotografie budou 
k vidění do 30. prosince 2015.                                                                                      - nov -

Vítání občánků
V obřadní síni vítkovické radnice se 10. října uskutečnilo slavnostní vítání nových občán-

ků našeho obvodu. Za doprovodu tónů klavíru přivítali nejmenší obyvatele radní František 
Kročil a matrikářka Milena Pacnerová, kteří rodičům a jejich dětem popřáli mnoho štěstí 
a radosti v nové životní etapě. Hosté obdrželi knížku a zvoneček na památku tohoto výji-
mečného okamžiku a příjemné sobotní dopoledne završili fotografováním svých ratolestí 
v krásném prostředí obřadní síně.                                                                                      - mp -

Vítkovičtí jubilanti
Druhá polovina září patřila vítkovickým jubilantům, s nimiž starosta Petr Dlabal a matri-

kářka Milena Pacnerová oslavili 22. září jejich životní jubilea. Nejstaršímu občanovi, který 
se setkání zúčastnil, bylo 88 let. K poslechu zahrála jazzová formace pod vedením Libora 
Pavla ze ZŠ Šalounova a připomněla mnoha seniorům jejich mladá léta, kdy byli Jiří Su-
chý s Jiřím Šlitrem hvězdami českého hudebního nebe. Starosta poděkoval přítomným 
jubilantům za jejich obětavost při výchově dětí, ocenil roky strávené prací a popřál jim hod-
ně zdraví, přátel a milující rodinu. Všichni oslavenci obdrželi od úřadu drobný dárek. - mp -
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Ze života našich škol

Studenti na cestách

V září se noví studenti 1. ročníků rozjeli 
spolu se svými třídními učiteli poznávat  
a stmelovat na adaptační kurzy, kde při ko-
munikačních aktivitách našli školní identitu 
sebe i třídy jako týmu. Ve spolupráci s Re-
narkonem se žáci v podzimních měsících 
postupně proškolují v tématech, která jsou 
prevencí před rizikovým chováním.  „Zen-
grováci“ zazářili také ve sportovních sou-
těžích a své odborné dovednosti prokázali 
v soutěži v CNC programování v Brně, 
kde se seznámili i s novými didaktickými 
pomůckami firmy Gunt pro výuku strojních 
oborů, s vlastnostmi materiálů, mechatro-
nikou, hydrodynamikou a řízením procesů. 
Oživením výuky v terénu se stala návště-
va prezentačního kamionu s automatizač-
ní technikou Bosch Rexroth. Díky tradiční 
spolupráci s VŠB‑TU Ostrava navštěvují 
studenti průmyslovky vysokoškolské labo-

ratoře, učebny, univerzitní aulu, kampus 
s roboty, elektromobily a dálkově ovládané 
čtyřkolky i energokola. Středoškolští učitelé 
odborných předmětů a vysokoškolští peda-
gogové učí žáky základům softwaru a stro-
jírenství.

Zengrovští studenti navštěvují také ost-
ravská divadelní představení, v rámci stu-
dentské výtvarné a komunikačně‑literární 

tvorby škola spolupracuje i s regionálními 
galeriemi. K úspěšným akcím se rovněž 
řadí studentská novinářská tvorba díky pro-
jektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny. 
Letošní říjnová mezinárodní spolupráce 
s německým gymnáziem v Rüdersdorfu 
byla ve znamení společné výuky odborných 
předmětů i výuky jazyků. Německé i české 
studenty zaujaly například exkurze ve vý-
robně svíček v Rožnově pod Radhoštěm  
a aktivní účast na výtvarné dílně a výstavě  
v galerii Chagall s názvem Dvacet pět auto-
rů dvaceti pěti let Chagallu.

Nezahálejí ani učitelé. V průběhu letních 
prázdnin spolupracovali se vzdělávací 
agenturou KISS na organizaci rekvalifikace 
na CNC obrábění (teoretickou část zabez-
pečila VŠB‑Technická univerzita a praktic-
kou část SPŠ Ostrava‑Vítkovice).

Dana Vicherková

V říjnu navštívily dvě 
skupiny studentů Ahol 
– Střední odborné školy 
v rámci jazykově‑vzdělá-
vacího projektu EU Pod-
pora jazykové a čtenářské 
gramotnosti žáků (Re-
gistrační číslo projektu: 
CZ.1.07/1.1.00/56.1196) 
německý Augsburg a ang-
lický Portsmouth. Studenti 
zde v dopoledních hodi-
nách navštěvovali jazyko-
vé kurzy a zbytek dne vě-
novali návštěvám kultur-
ních památek. V Německu 
tak poznali Regensburg, 
včetně plavby po Dunaji k Walhalle, Mnichov a Ingolstadt; v Anglii nevynechali Stone-
henge, prohlídku Londýna či plavbu trajektem na ostrov Wight. Ubytováni byli v rodinách, 
což jim umožnilo nejen po večerech uplatnit své konverzační schopnosti, ale i poznat běž-
ný život v německé a anglické domácnosti. Největším zážitkem však zůstala zkušenost, 
že jsou schopni se anglicky i německy v denní praxi běžně domluvit.                        - red -

Přednáška Magdy Vášáryové 
Studenti školy Ahol žijí v očekávání významné události. Škole svou návštěvu přislíbila 

významná slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová. Studentům oborů diplo-
matické služby a public relations bude 7. prosince přednášet o diplomatické činnosti  
se zaměřením na současné politické dění a etiketu. 

Okresní přebor 
v přespolním běhu

V pátek 25. září se dvě družstva Střední 
průmyslové školy Ostrava‑Vítkovice zú-
častnila okresního přeboru středních škol 
v přespolním běhu. Jako každoročně byl 
místem vytrvaleckých bojů pilinový okruh 
Areálu zdraví v Bělském lese v Ostravě‑Zá-
břehu. „Družstva byla nominována v plném 
počtu, tedy pět chlapců a pět dívek. Vzhle-
dem k onemocnění dvou chlapců se stalo 
družstvo neúplné, a tím pádem nemohlo 

zasáhnout do bojů o čelní místa v týmové 
soutěži,“ popisuje účast v soutěži Dana Vi-
cherková ze SPŠ Ostrava‑Vítkovice. „Veli-
kou pochvalu si však zaslouží Daniel Kopec 
za druhé místo v kategorii chlapců. Dívčí 
družstvo bylo oslabeno o zraněnou běž-
kyni, která ze zdravotních důvodů musela 
soutěž předčasně ukončit. Z děvčat zaběh-
la dvoukilometrovou trať nejlépe Kristýna 
Čubová na dvanáctém místě. V týmové 
soutěži skončily naše vytrvalkyně na pátém 
místě.“

Přeboru se zúčastnilo 108 závodníků, 
z toho 37 dívek a 71 chlapců, celkem ze 
12 středních škol. Startovalo 7 dívčích a 15 
chlapeckých družstev.                           - red -

Zengrovka skládá hold sportu, kultuře a modrému řemeslu!

Povídání v galerii Poslední zářijový čtvrtek se uskutečnila 
prohlídka nově přemístěné galerie ze ZŠ 
Šalounova 56 do budovy ZŠ Halasova.  
Po červnovém  oficiálním otevření pro rodi-
če a hosty šlo tentokrát o setkání se žáky 
4., 5. a 6. třídy. Podobně před 50 lety, kdy 
žáci základní devítileté školy spolu s pa-
nem učitelem Seidlem a vedením školy 
původní Pionýrskou galerii založili. Tenkrát 
byla vůbec první školní galerií v Českoslo-
vensku. Expozicí žáky i jejich učitelky pro-
vedl akademický malíř Karol Hercík, který 
byl v době vzniku galerie žákem 5. třídy.  

Vedení ZŠ Šalounova

Daniel Kopec – gesto vítězů!!!
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Temex má široké pole působnosti
Vítkovice prosperující

Patchworkové království aneb Sešívaný svět
Bylo nebylo... Ani ne za sedmerými řeka-

mi, ale v nedalekém Fulneku žila žena, kte-
rá se nebála a vzala svůj osud do vlastních 
rukou. A protože byla pilná a podnikavá, 
vytvořila patchworkové království, jež před 
osmi lety zasadila doprostřed Vítkovic, do 
domu v Lidické ulici č. 26. 

Tak nějak by mohla začínat pohádka,  
v níž by hlavní postavou byla Danuše Bře-
zinová, žena, která od raného dětství touži-
la být švadlenkou. Životní sen se vyučené 
textilačce, z níž vztah k šití v určitém život-
ním úseku udělal i prodavačku v galanterii, 
paradoxně splnil až poté, co přišla o prá-
ci a v roce 2007 se přestěhovala za part-
nerem do Ostravy. „Práci jsem nemohla  
najít ani tady. Jediné, co jsem uměla, 
bylo šití. A přítel, nynější manžel, mi navr-
hl, abych si našla dílničku na šití,“ vzpo-
míná Danuše Březinová na dobu, kdy  
začala s podnikáním, v němž velkou roli 
sehrál patchwork... „S touto technikou šití 
jsem se úplně poprvé setkala v roce 1998, 
kdy jsem ve Fulneku pracovala v galante-
rii. Prodávaly jsme tam i šicí stroje, s nimiž 
nás seznamovali němečtí školitelé. Jeden 
z nich měl krásnou patchworkovou tašku, 
takže jsem se hned ptala, jak se něco tako-
vého šije. A pak jsem začala pátrat v časo-
pisech a ušila svou první deku, kterou mám 
dodnes,“ vrací se paní Danuše ke svému 
prvnímu kontaktu se sešívaným světem, 
jenž nakonec velmi podstatně ovlivnil celý 
její život. Ostatně, ještě ve Fulneku stihla 
založit 1. moravský patchworkový spolek, 
který se od doby svého vzniku dál utěšeně 
rozvíjí. 

Už o pár let později, 
ve zmíněném roce 2007, 
vzniklo ve Vítkovicích 
Patchwork centrum, mís-
to, kde patchworkářky 
najdou vše potřebné pro 
svého koníčka: látky, nitě, 
řezáky, nůžky, pravít-
ka, podložky i šicí stroje  
a vše ostatní. „S prode-
jem šicích strojů je vlast-
ně spojen i vznik tohoto 
obchůdku i pořádání kur-
zů patchworku, které se 
tu konají vždy jednu so-
botu a čtvrtek v měsíci. 
Novopečené majitelky se 
chtěly naučit na svých nových strojích šít, 
chtěly si nakoupit látky... Podnikání si našlo 
svou cestičku samo,“ zamýšlí se majitelka 
sešívaného království, která se postupně 
začala zúčastňovat i tuzemských a meziná-
rodních výstav patchworku. „V Česku dřív 
takové výstavy nebývaly, takže jsme jezdi-
ly do Německa a pokaždé jsme si přinesly 
spoustu inspirací, obrázků a knih. A pak 
jsem na zahraniční patchworkové veletrhy 
začala posílat i své výrobky a v roce 2012 
jsem na výstavě ve Skotsku získala oceně-
ní poroty. Přikrývka, která tam uspěla, je 
dodnes součástí Patchwork centra. Letos 
jsem tam poslala přikrývky dvě a příjemným 
překvapením bylo, že cenu poroty získaly 
obě,“ usmívá se úspěšná patchworkářka, 
která si cení toho, že se jí podařilo uspět  
v prostředí, kde je patchwork doma. A do-
dává, že zatímco na zahraniční výstavy po-

Dnes se tomu ani nechce věřit, že firma 
Temex vznikla před 24 lety doslova na zele-
né louce. „Když jsme s tehdejším společní-
kem přijali prvního dělníka, měli jsme strach, 
zda ho zaplatíme,“ vzpomíná na těžké za-
čátky majitel firmy Antonín Vybíral. V sou-
časné době má společnost více než sto za-
městnanců a v oboru automatizace a vzdu-
chotechnika patří k nejlepším v republice.  
V loňském roce dosáhla obratu v hodno-
tě 200 milionů korun a své výrobky vyváží 
nejen do Evropy, ale také do zemí Sever-
ní a Střední Ameriky, Afriky i Asie. Výrobní 
portfolio společnosti Temex je neskutečně 
rozsáhlé, od automobilového průmyslu přes 
farmacii až po školská zařízení. Například 
pro automobilový průmysl – snad kromě 

motorů – firma vyráběla stroje na výrobu 
různých komponentů do aut: kola, pedály,-
sedadla, zrcátka, brzdy, stěrače, hadičky.

„Máme čtyři nosné výrobní pilíře, které 
tvoří divize automatizace, divize vzducho-
techniky a klimatizace, stroje a montážní 
linky a posledním a zároveň nejmladším pi-
lířem je didaktika,“ říká Roman Vybíral, ře-
ditel pro strategii a spolumajitel společnosti. 
„Podílíme se nejen na nových projektech, 
ale i na modernizacích, rekonstrukcích  
a opravách vzduchotechniky a klimatizace  
v  obchodních centrech, průmyslových ob-
jektech, divadlech, lékárnách, kuchyních, 
sportovních zařízeních i malých kancelá-
řích,“ doplňuje.

Firmu Temex mají v povědomí také stu-
denti. Díky této ostravské společnosti 
mohou k získávání znalostí využívat ne-
jen klasická skripta, ale také elektronické 
učebnice. „Naše společnost zavedla do vý-
roby didaktickou stavebnici elektronických 
obvodů s názvem T‑DIDACTIC, určenou 
 k výuce studentů středních a vysokých škol 
s úplným nebo částečným elektrotechnic-
kým zaměřením. Stavebnice pokrývá ob-
last elektroniky, měřicí a číslicové techniky, 
automatizace a mnoha dalších elektrotech-
nických předmětů,“ dodává Roman Vybíral 

a poznamenává, že Temex je jediným vý-
robcem elektronických skript pro odborné 
školy v České republice.

„Naším mottem je být vždy o krok napřed. 
Na to myslíme i nyní, ve chvíli blížícího se 
pětadvacátého výročí založení firmy,“ nava-
zuje na slova svého syna zakladatel spo-
lečnosti Antonín Vybíral. „Technika se vyvíjí 
mílovými kroky, po automatizaci výroby při-
chází další etapa – robotizace a individua-
lizace sériové výroby. První vlaštovky jsou 
už v automobilovém a nábytkářském prů-
myslu. Pro nás to znamená, že potřebujeme 
inteligentní stroje, které by si dokázaly na 
výrobku přečíst všechny podstatné údaje, 
od přesného zadání až po logistiku. Takové 
stroje ještě na trhu nejsou a my je, pokud 
chceme v oboru zůstat stejně jako dosud 
na špici, musíme umět vyrobit. Jinak řeče-
no, musíme nově myslet, nově konstruovat  
a hlavně se vzdělávat. Právě vzdělávání za-
městnanců patří od začátku působení firmy 
k našim prioritním zájmům, nyní máme před 
sebou vyškolení odborníků v automatizaci  
a zejména robotizaci. Stejně rychle, jako se 
dopředu posouvá technický trend ve spo-
lečnosti, se musí dál posunout i naše spo-
lečnost. Vlastně ještě o stupínek rychleji.“

Šárka Seidlerová

sílá své výrobky, na těch tuzemských, které 
se časem zrodily, vystupuje i jako prodejce 
nebo poradce. Velmi dobrý ohlas měla na-
příklad účast Patchwork centra na říjnové 
výstavě Kreativ Ostrava na výstavišti Černá 
louka, kde centrum společně s 1. morav-
ským patchworkovým spolkem představilo 
na více než 400 m2 přes 80 exponátů. Teď 
Danuši Březinovou čeká Festival patchwor-
ku v K‑Triu v Ostravě‑Jihu, který spolupořá-
dá 27. a 28. listopadu. Návštěvníci si zde bu-
dou moci zakoupit látky, šicí stroje, účastnit 
se workshopů, nebo se zapojit do soutěže  
o nejhezčí vánoční ubrus. Inspiraci na ta-
kové sváteční dílo zcela jistě naleznou ve 
vítkovickém patchworkovém království. 
Připojte se k nim a vejděte dovnitř. Zvonek 
zazvoní a vy pochopíte, že pohádka o seší-
vaném království teprve začíná.

Lenka Gulašiová
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Knihovna pro vás

Listopad v knihovně

Otevírací doba: středy 8.30 až 12 hodin a 13 až 16.30 hodin nebo po předchozí 
telefonické domluvě.
  5. listopadu 14 až 16 hodin klub seniorů – stolní hry
10.  listopadu  17 hodin Ostrava v důchodu – vernisáž výstavy fotografií  

fotografa Ondřeje Durczaka 
12. listopadu 14 až 16 hodin klub seniorů – Křeslo pro hosta
19. listopadu 14 až 16 hodin klub seniorů – tvůrčí dílna – vánoční dekorace
26.  listopadu  14 hodin – klub seniorů – bowling U Iny (Jeremenkova 15)  

Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin cvičení pro seniory v Českém domě 
(Výstavní 113). 

KONTAKTY:
Pavlína Nováčková 
tel.: 724 846 652 
e‑mail: pnovackova@vitkovice.ostrava.cz
www: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/dum-u-sranek-1
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

DOSPĚLÝM
● The TapTap NAČERNO 
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Někdy je pohled přes černé brýle překva-
pivě osvěžující. Přijďte se o tom ve dnech 
2. listopadu až 29. prosince přesvědčit na 
výstavu kreseb členů skupiny TTT z Jedlič-
kova ústavu v Praze.  

● Dějiny oděvní kultury III
Zlatá 20. léta a významné osobnosti 

módního světa se v přednáškách oblíbe-
né Virtuální univerzity představí ve středy  
11. a 18. listopadu v čase od 13 do 14.15 
hodin. 

DĚTEM
● Tvoříme pro jarmark

Příprava výrobků na prosincový knihov-
nický jarmark je naplánována na čtvrtek  
5. listopadu od 14.30 do 15.30 hodin.

●  Prima čtení: Podzimní nálady  
a barvy
Čtení a hraní v barvách padajícího listí na 

své čtenáře čekají v úterý 10. listopadu od 
14.30 do 15.30 hodin.

● Na výpravu do pravěku!
Na začátku byla role plátna, na kon-

ci bude jeskyně plná pravěkých zvířat! 
Workshop ve spolupráci se střední umělec-
kou školou nemůžete nenavštívit ve čtvrtek 
19. listopadu od 14 do 15.30 hodin.

● Sikhav so džanes – Ukaž, co umíš!

SIKHAV SO DŽANES!

UKAŽ, CO UMÍŠ!

Multikulturní odpoledne, kde každý uká-
že, co mu jde nejlépe. Těšte se na písnič-
ky, tanec a sportovní výkony, a to ve středu 
25. listopadu od 14.30 do 15.30 hodin.

● Sovičky cvičí jógu
Maminky i děti se s námi v pátek 27. lis-

topadu od 10 do 11 hodin naučí základní 
cviky z jogínské čítanky. 

Callista: ohlédnutí za úspěchy 

Poklidné uprášené ticho klasiků světo-
vé sci‑fi a fantasy rozčíslo ve vítkovické 
knihovně hned několik autorů světové 
úrovně. Heitzovi trpaslíci zaťali své seke-
ry do regálů, Červenákův kapitán Báthory 
zamával šavlí a mágové z Jordanova Kola 
času se postarali o pyrotechnické efekty.  

A to je jen malá ukázka nových titulů, které 
se u nás zčistajasna objevily. Díky knižní-
mu daru několika velkých českých vydava-
telů (Fantom print, Brokilon, Domino a Tri-
ton) mají nyní fandové fantastiky opravdu 
z čeho vybírat. Přijďte se přesvědčit, knížky 
tu čekají jen na vás!                   Petr Schink

Na ZŠ Ostrava‑Vítkovice půso-
bil úspěšně šest let kroužek ori-
entálního tance Callista. Za dobu 
svého trvání se pyšnil mnohými 
úspěchy – reprezentací školy na 
vystoupeních při ÚMOb Ostrava-
‑Vítkovice, vystoupeními v domo-
vech pro seniory, účastí na taneč-
ních soutěžích Paforta, Tancer 
Cup Zlín, Světlo orientu, Talent 
Awards i na školních akcích apod.

V březnu se taneční skupina 
(TS) Callista ve složení Ivana Čonková, Marta Oračková a Silvie Čonková zúčastnila 
mezinárodní taneční postupové soutěže Talent Awards ve Frýdku‑Místku. Svým taneč-
ním vystoupením a prezentací drum sola Kouzelné šátky uchvátila porotu natolik, že 
získala ve své kategorii první místo a byla tak nominována k účasti na 8. slavnostním 
galavečeru mezinárodní taneční soutěže Talent Awards, který se v dubnu konal v Praze 
v KD Mlejn.

Tato prestižní záležitost s sebou nesla i nemalé finanční náklady na pořízení profesi-
onálních tanečních kostýmů a doplňků. Rozhodli jsme se proto využít možnosti získání 
finančních prostředků z jiných zdrojů. Naše žádost na Magistrátu města Ostravy o dota-
ci, s příznačným názvem Tančíme a tvoříme, (mezi lidmi) bariéry boříme, byla úspěšná  
a finance jsme využili k zakoupení zmíněných tanečních kostýmů a doplňků, které umoc-
nily už tak silný umělecký dojem a prožitek z vystoupení děvčat. 

Děkuji touto cestou dívkám z TS Callista za velmi úspěšnou reprezentaci ZŠ Ostrava-
‑Vítkovice a současně obvodu Vítkovice.

Bohumila Nádvorníková, lektorka taneční skupiny Callista,
ZŠ Ostrava-Vítkovice

Fantazii se meze nekladou
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Vítkovičtí házenkáři

Úspěch v Brně
V říjnu se konala Velká cena Brna žáků, 

kadetů a mužů v zápase ve volném stylu. 
Zápasilo tu 121 zápasníků z Česka, Slo-
venska, Německa, Polska a Maďarska, 
ale vítkovičtí zápasníci se dokázali prosadit  
i v silné konkurenci. První místo v kategorii 
žáků ve váze do 54 kg obsadil David Ko-
přiva a ve váze do 69 kg Vojtěch Piskoř.  
V kategorii mužů získal první místo ve váze 
do 84 kg Tomáš Zezulák. Na druhých mís-
tech se v kategorii žáků ve váze do 58 kg 
umístili Matěj Smilowski a v kategorii kade-
tů ve váze do 69 kg Tomáš Segeč. Všich-
ni tito zápasníci předvedli vynikají výkony. 
Dílčích úspěchů dosáhli Vojtěch Piskoř  
a Tomáš Zezulák, když byli vyhlášeni jako 
nejtechničtější zápasníci celého turnaje  
v kategorii mládeže a mužů.

Roman Piskoř

Opět po dvou letech se do areálu národní házené v Lidické ulici 
vrátila 1. liga mužů. Na vítkovické národní házenkáře čeká letos ve-
lice náročná sezona. Mužské 
„áčko“ postoupilo do nejvyšší 
soutěže a ambice vedení druž-
stva jsou jednoznačné: udržet 
se! Tento krok bude jistě vel-
mi náročný, protože v soutěži 
nastupují jak velice zkušená 
družstva z Plzeňska, která 
v posledních letech soutěži 
dominují, tak i zkušená druž-
stva z jižní a severní Moravy, 
případně z východních Čech, 
která jsou v lize už dlouho.  
O místo na slunci bojují i další 
vítkovická družstva. V severo-
moravském oblastním přeboru 
nastupuje družstvo žen, které 
je tradičním účastníkem této soutěže. V letošním roce mají vítko-
vické ženy ambici na postup do vyšší soutěže. Dalším družstvem 
je rezervní tým mužů, který nastupuje v ostravském oblastním pře-
boru. Toto družstvo slouží jako rozehrávající štace pro hráče, kteří 

v sezoně často nenastupují v ligovém áčku, i pro hráče, kteří prostě 
mají chuť si zahrát. 

Oddíl má rovněž mládežnic-
ké týmy. Družstvo dorostenek 
je plné mladých nadějných 
hráček, které občas vypomá-
hají i v družstvu žen a získávají 
tak cenné zkušenosti. Dále 
oddíl postavil po dvou letech 
mladší žactvo, které je složeno 
z kluků a děvčat a nastupuje 
v soutěži mladších žáků. Jed-
noznačným cílem trenérů je  
v tomto případě stabilizace 
družstva a snem vytvoře‑ 
ní samostatných žákovských 
družstev. A samozřejmě je tu 
i družstvo přípravky, které fun-
guje v rámci kroužku národní 

házené při ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové.
V oddílu probíhá celoroční nábor do všech mládežnických druž-

stev. Veškeré informace naleznete na www.nh-sskvitkovice. 
hys.cz.                 - red -

Vítkovická juniorská 
závodnice bodovala 

V sobotu 26. září se v Brně konalo mistrovství ČR v mo-
derní gymnastice v kategorii juniorek. Za klub moderní 
gymnastiky SSK Vítkovice se zúčastnila Andrea Kozová, 
která v konkurenci 28 závodnic vybojovala krásné 8. místo. 
„Závodilo se ve čtyřech sestavách – švihadlo, obruč, míč  
a kužely. Andrejka všechny sestavy zajela velmi čistě, 
větší chybu udělala pouze v sestavě s kužely, kdy jí kužel  
v půlce sestavy při kroužení v prvku obtížnosti vyletěl  
z ruky. Dokázala ale rychle zareagovat a zkoncentrovat 
se a zbytek sestavy zacvičila bez chyby. Nejlepší výkon 
předvedla v sestavě s míčem, ve které skončila na šes-
tém místě,“ popisuje skvělý výsledek svěřenkyně trenérka 
Hana Kyšková Nadkanská a pokračuje: „Vzhledem k tomu, 
že kategorie juniorek je druhou nejvyšší soutěží v republice 
a řídí se mezinárodními pravidly, je náš klub hrdý, že opět má závodnici na tak vysoké 
úrovni. Andrejku do konce roku čeká ještě velký mezinárodní závod F.I.G., který se koná 
koncem října v belgickém Gentu.“ Držíme palce!                                                         - hat -

Máte doma malou princeznu, tanečnici, 
baletku, atletku, lyžařku, která vůbec netu-
ší, co ji vlastně v životě bude bavit, ale moc 
ráda by dělala vše? V tom případě, má‑li 
mezi 4 až 5 lety, má správné držení těla, 
je koordinačně schopná a vy jako rodiče 
jste flexibilní, přihlaste ji do oddílu moder-
ní gymnastiky SSK Vítkovice. I kdyby nikdy 
nechtěla být gymnastkou, tento sport při-
praví dívky na většinu jiných sportů! 

„Náš klub začínal v Ostravě v roce 1990 
pod TJ Odra Ostrava. Po revoluci se změni-
ly podmínky a museli jsme řešit, kde tréno-
vat dál. Požádali jsme tehdy SSK Vítkovice, 
zda by nás přijalo pod svá křídla, což se 
v roce 1992 podařilo. Zpočátku jsme tréno-
vali jen v tělocvičně ZŠ Mitušova, od roku 
2005 díky spolupráci se Sportovním gym-
náziem Dany a Emila Zátopkových v Ost-
ravě‑Zábřehu trénujeme však i v hale této 
školy, kde pro nás dokonce vybavili balet-
ní sál,“ říká hlavní trenérka Hana Kyšková 
Nadkanská. „Naší historicky nejúspěšnější 
členkou byla Zuzana Válková, seniorská re-

prezentantka, která se v roce 2005 zúčast-
nila mistrovství světa v Baku ve společných 
skladbách a v roce 2010 mistrovství světa 
v Moskvě. K nejlepším závodnicím patřily  
i Barbora Maňková a Iva Rakytová, které se 
pravidelně a úspěšně účastňovaly celostát-
ních mistrovských soutěží. Obě byly člen-
kami Družstva nadějí ČR a Iva Rakytová  
i členkou juniorského reprezentačního týmu.  
V roce 1994 se zúčastnila mistrovství Evro-
py ve společných skladbách v řecké Soluni.“

Nyní se počet členů klubu pohybuje ko-
lem 40, z toho zhruba 20 malých slečen je 
v přípravce, 15 dívek se věnuje národním 
závodům a pět mezinárodním. Nejmenší 
holčičky v přípravce, kterých je deset až 
patnáct, trénují jednou týdně. Nejprve se 
věnují cvičení bez náčiní a akrobacii, poz-
ději se učí zvládat techniku práce se šviha-
dlem, pak s obručí, míčem a nakonec s ku-
žely a stuhou. Po roce pak začínají trénovat 
dvakrát týdně po dvou hodinách a následně 
jsou vybrány ty nejtalentovanější, z nichž 
je vytvořen závodní tým. „V současnosti 

máme tři týmy. Nejstarší jsou gymnastky, 
které už studují na sportovním gymnáziu, 
těch je sedm. Dalším je naděje mladších 
a posledním naděje nejmladších. Zhruba 
mezi osmým a devátým rokem začínají hol-
ky trénovat téměř denně a samozřejmě se 
účastní závodů a krajských přeborů,“ po-
kračuje trenérka.

Gymnastika není populární sport, je hod-
ně náročná na čas, energii a vůli nejen dětí, 
ale i rodičů. Pokud dítě nechodí pravidelně 
na tréninky a místo závodů jde na rodinnou 
oslavu, je to problém. Rozhodnete-li se dítě 
přihlásit do gymnastiky, musíte být připra-
veni i vy – rodiče – a možná i širší rodina 
obětovat svůj čas. Pokud však chcete, aby 
se dítě sportovně rozvíjelo takřka ve všech 
směrech, je gymnastika správným rozhod-
nutím. Dítěti stačí jen správné oblečení – le-
gíny a triko nebo gymnastický dres, gym-
nastické špičky a švihadlo.

Více na: www.mg-vitkovice.cz nebo na 
tel. č.: 773 938 385.

Lenka Hatlapatková

Gymnastika připraví dívky na každý sport!
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Všimněte si!

Na prestižním turnaji, evropském poháru 
organizace WAKO K‑1 European Cup, kte-
rý se ve dnech 24. až 26. září konal v Pra-
ze, zabodoval mezi fightery z Čech, Slo-
venska, Polska, Ukrajiny, Litvy, Afghánis-
tánu a Finska vítkovický Vašek Sivák, člen 
vítkovického COMO‑3 GYM – Sportovního 
klubu bojových sportů. Čerstvý evropský 
mistr ČR v K‑1 v prvním zápase zvítězil, do 

druhého mu kvůli zranění nenastoupil sou-
peř a ve finále s mistrem Polska zvítězil KO 
kolenem.

Vašek Sivák je teprve 16letý talent, kte-
rý se thajskému boxu věnuje několik let.  
V minulosti získal titul mistra ČR v Sandě  

a má za sebou zápasy, ve kterých mnoho-
krát nastupoval proti daleko starším soupe-
řům. Sivák pochází z Vítkovic a patří k pří-
kladným studentům – díky svým studijním 
výsledkům se dostal na tři střední školy. 
Také se zúčastnil několika mezinárodních 
projektů, ve kterých jeho klub učil žáky zá-
kladních škol thajskému boxu, jeho tradi-
cím, úctě, pokoře a respektu k lidem, fair 
play a zdravému životnímu stylu. Sivák byl 
dětem dobrým příkladem sportovce, který 
na sobě tvrdě pracuje, zodpovědně trénuje, 
dobře se učí a drží správnou životosprávu.

Trenér Martin Vaňka k úspěchu svého 
svěřence říká: „Získání tak prestižního titulu 
klub posunulo o kus dál. Ukázalo, že thaj-
ští boxeři mohou uspět i v odlišné kategorii 
jako je K‑1 a že zápasníci z COMO‑3 GYM 
se mohou rovnat se světovými špičkami 
ze zahraničí, jichž byla na turnaji převaha 
a měli i přes 50 zápasů po celém světě. 
COMO má před sebou nové cíle, bude 
se účastnit dalších mezinárodních turnajů  
a bojovat o cenné kovy a tituly.“            - red -

Evropský mistr z Vítkovic

Pozor na kapsáře!
Městská policie Ostrava zve na další 

z řady bezplatných kurzů pro veřejnost. 
Listopadové setkání nese název Můžete se 
s nimi setkat kdekoli – kapsáři jako reálná 
hrozba v předvánočním období a konat se 
bude v prostorách městské policie v ulici 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve stře-
du 25. listopadu od 16 hodin. Hovořit se 
bude o aktuálně užívaných fintách a prak-
tikách zlodějů a také o prevenci krádeží. 
Strážníci vysvětlí, jak zmírnit riziko okradení 
v prostředcích městské hromadné dopravy, 
v obchodech, na poštách i na ulici, poradí, 
jak se chovat, abychom zůstali ušetřeni ne-
příjemné pozornosti zlodějů. Získat lze také 
informace z oblasti pomoci obětem trest-
ných činů, k dispozici budou také rady, kam 
se obrátit se žádostí o pomoc v případě, 
kdy už ke krádeži dojde. Účastníci se mo-
hou těšit na oblíbené techniky sebeobrany. 
Připraven je i dětský koutek.

Bližší informace na tel. č. 599 414 151, 
599 414 408 nebo na adrese info@mpost-
rava.cz.                                               - zych -

Blešák v kožichu
Pokračování ze strany 1

V listopadu se otevírají i další sběrná mís-
ta, kde budou organizátoři akce přijímat 
vámi věnované zachovalé (a ještě lépe 
nové) předměty, které budou v rámci Ble-
šáku v kožichu prodány ve prospěch Ne-
posedných tla-
pek. Podpořit 
dobrou myš-
lenku můžete  
v úterý 17. lis-
topadu od 9.30 
do 15 hodin 
ve foyer Ma-
gistrátu města 
Ostravy, kde 
se tento den 
koná komentovaná prohlídka Radnice 
v proměnách času, a další sběrné místo 
bude otevřeno ve dnech 24. a 27. listopa-
du od 16 do 19 hodin v Elektře, v pobočce 
Ostravského informačního servisu, jenž je 
partnerem akce. Organizátoři, jejichž hlav-
ním partnerem je Europe Direct Ostrava,  
se velice těší na vaše příspěvky, nicméně 
si vymiňují právo nepřijímat nevhodné dary, 
k nimž patří například zbraně, farmaceu-
tické výrobky, velké kusy nábytku, obuv, 
oblečení nebo živá zvířata. Objevíte‑li však 
doma bižuterii, sklo, keramiku, hračky, 
bytové doplňky, domácí potřeby a kosme-
tiku v originálním balení, potřeby pro psy  
a kočky nebo krmivo pro ně a jiné věci, kte-
ré by mohly udělat radost někomu jinému, 
neváhejte a stavte se. Blešák určitě oživí  
i ručně vyrobené produkty, takže vítán bude 
každý, kdo přinese něco pěkného, co sám 
vyrobil a co by pomohlo získat finanční po-
moc pro Neposedné tlapky.

Více na www.facebook.com/events 
/625961007546889/

Nová endoskopie
Ve Vítkovické nemocnici byla v říjnu zahájena stavba nové-

ho endoskopického centra, které vzniká v dosud méně využí-
vaných prostorách šestého podlaží pavilonu G. Rekonstrukce 
probíhá za plného provozu a bude ukončena v prosinci. In-
vestice si vyžádá celkem 17 milionů korun z vlastních zdrojů 
nemocnice. „Pacienty i návštěvníky nemocnice prosíme o sho-
vívavost za dočasně zvýšenou hlučnost a prašnost, které jsou 
spojeny s první fází stavby,“ říká předsedkyně představenstva 
Vítkovické nemocnice Marie Marsová.


