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Vážení voliči,
dovolte, abychom vás in-

formovali o přípravě a prů-
běhu voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky.

Rozhodnutím prezidenta 
republiky ze dne 28. pro-
since 2020, které bylo pu-
blikováno ve Sbírce zákonů 
pod č. 611/2020, částce 248, 
byly podle čl. 63 odst. 1 písm.  
f) ústavního zákona č. 1/1993 
Sb., Ústava České republiky, 
a podle § 1 odst. 3 zákona  
č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu ČR a o změně  
a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 
204/2000 Sb. vyhlášeny vol-
by do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Vy svým hla-
sem zvolíte nové poslance na 
čtyřleté funkční období. Dny 
konání voleb byly stanove-
ny na pátek 8. října a sobotu  
9. října 2021. V pátek 8. října 
2021 se konají od 14.00 hodin 
do  22.00 hodin a v  sobotu 
9. října 2021 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Podmínky volebního práva 
a organizaci voleb do Po-
slanecké sněmovny Parla-
mentu ČR upravuje zákon  
č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu ČR a o změně  
a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláška Minister-
stva vnitra ČR č. 233/200Sb., 
o provedení některých usta-
novení zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamen-
tu ČR a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve 
znění zákona č. 212/1996 Sb., 
nálezu Ústavního soudu uve-
řejněného pod č. 234/1999 
Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

Právo volit do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR má 
státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 
18 let, překážkami ve výkonu 
volebního práva jsou podle 
ust. § 2 citovaného zákona:

a) zákonem stanovené 
omezení osobní svobody  
z důvodu ochrany zdraví lidu, 

b) omezení svéprávnosti  
k výkonu volebního práva.

Hlasování ve volbách do 
Parlamentu ČR probíhá ve 
stálých volebních okrscích 
vytvořených podle zvláštní-
ho zákona. Pro hlasování do 
Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR mimo území České 
republiky se vytvářejí zvláštní 
stálé volební okrsky (dále jen 
„zvláštní volební okrsky“) při 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
zastupitelských a konzulár-
ních úřadech České republi-
ky, s výjimkou konzulárních 
úřadů vedených honorárními 
konzulárními úředníky (dále 
jen „zastupitelský úřad“). 
Území zvláštního volebního 
okrsku je vymezeno územ-
ním obvodem zastupitelské-
ho úřadu.

Voliči jsou zapsáni ve stá-
lých seznamech voličů (dále 
jen „stálý seznam“), popřípa-
dě ve zvláštních seznamech 
voličů (dále jen „zvláštní se-
znam“). Každý volič může 
být zapsán pouze v jednom 
seznamu voličů. Stálý se-
znam voličů pro volby do 
Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR vede úřad pro 
voliče, kteří jsou v městském 
obvodu Vítkovice přihlášení 
k trvalému pobytu.

Každý volič si může v úřed-
ních hodinách na obecním 
úřadě ověřit, zda je zapsán 
v seznamu; může požadovat 
doplnění údajů nebo prove-
dení oprav. Úřad je povinen 
do 48 hodin žadateli vyhovět 
nebo mu v této lhůtě písem-
ně sdělit důvody, proč žádos-
ti vyhovět nelze. Toto ověření 
zápisu ve stálém seznamu 
voličů vedeném úřadem si 
každý volič muže ověřit u od-
boru organizačního, vnitřních 
věcí a kultury, na ohlašovně  
u paní Hany Stachníkové, 
kancelář č. 127. Volič může 
požádat o doplnění údajů 
nebo provedení oprav tak, 
aby byly dodrženy úkony  
a termíny stanovené voleb-
ním zákonem. Dva dny přede 
dnem voleb obecní úřad se-
znam v 16.00 hodin uzavře. 

Každému voliči, který nebu-
de moci hlasovat ve svém vo-
lebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu voličů je zapsán (dle 
místa trvalého pobytu), vydá 
úřad městského obvodu na 
jeho žádost voličský průkaz  
a poznamená tuto skutečnost 
do stálého seznamu voličů. 
Volič pak může hlasovat za 
podmínek stanovených zá-
konem o volbách do Parla-
mentu ČR na voličský průkaz 
v jakémkoliv stálém voleb-
ním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. 
Žádost obsahuje jméno a pří-
jmení voliče, datum narození, 
adresu trvalého pobytu a pří-
padně požadovaný způsob 
doručení voličského průkazu. 
Pro žádost o voličský průkaz 
není předepsaný formulář. 

Žádostí o vydání voličského 

průkazu přijímá Úřad měst-
ského obvodu Vítkovice ode 
dne vyhlášení voleb podáním 
v písemné nebo elektronické 
podobě s  doručením úřadu 
do 1. října 2021

- na listině opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče, 

- nebo v  elektronické po-
době prostřednictvím datové 
schránky voliče, tato žádost 
musí být doručena do dato-
vé schránky úřadu (ID datové 
schránky: 7mqbr27),

a do 6. října 2021 do 16.00 
hodin při osobně podané žá-
dosti, kdy volič se dostaví na 
úřad, prokáže svoji totožnost 
a úřad o žádosti učiní úřední 
záznam. Úřad vydá voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb (23. září 2021). 
Předá jej osobně voliči, nebo 
tomu, kdo má plnou moc 
s ověřeným podpisem voliče, 
nebo jej voliči zašle. Voličský 
průkaz lze na základě žádos-
ti zaslat i na adresu zastupi-
telského úřadu, kde se volič 
rozhodl hlasovat. V  tomto 
případě se stačí v den voleb 
dostavit na tento zastupitel-
ský úřad, kde bude voličský 
průkaz předán a následně 
může volič přistoupit k  hla-
sování. Volič, který hlasuje na 
voličský průkaz, musí průkaz 
odevzdat okrskové voleb-
ní komisi. Komise mu poté 
vydá prázdnou úřední obál-
ku a sadu hlasovacích lístků. 
Pokud se volič, kterému byl 
vydán voličský průkaz, roz-
hodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku, musí volič-
ský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi.  
Jinak mu komise hlasování 
neumožní.

Distribuci hlasovacích lístků 
voličům budeme zajišťovat 
prostřednictvím České poš-
ty, s. p., tak, aby volič obdr-
žel hlasovací lístky nejpozději  
3 dny přede dnem voleb,  
tj. do 5. října 2021. Hlasovací 
lístky je možné si vyžádat ve 
dnech konání voleb i ve vo-
lební místnosti. 

Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravot-
ních důvodů, obecní úřad  
a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to pouze  
v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední 

obálkou a hlasovacími lístky. 
Při hlasování postupují čle-
nové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hla-
sování. Proto žádáme všech-
ny voliče, kteří mají závažný 
důvod hlasovat do přenos-
né volební schránky, aby  
o možnost takového hlasová-
ní požádali úřad, a to písem-
ně, osobně nebo telefonicky 
na ohlašovně úřadu, tel. čís-
lo 599  453  136 a ve dnech  
voleb okrskovou volební ko-
misi. Telefonní čísla do vo-
lebních místností ve dnech 
voleb budou zveřejněna ne 
webových stránkách úřadu. 

Volič musí ve volební míst-
nosti prokázat svou totož-
nost a státní občanství České 
republiky

- platným občanským prů-
kazem,

- platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním 
pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. Pro-
to si ověřte platnost svých 
osobních dokladů, abyste 
tak předešli nepříjemnostem 
při prokazování totožnos-
ti ve volebních místnostech 
v době konání voleb. 

Oznámení o době a místě 
konání voleb bude zveřej-
něno na úřední desce úřadu  
a v  zářijovém vydání Vítko-
vického zpravodaje, kde bu-
dou uvedeny adresy voleb-
ních místností, které zůstávají 
nezměněny.  

Vážení voliči, v  případě 
nejasností se můžete obrátit 
na Petra Blažka, tel. č.: 599 
453  141, pověřeného zastu-
pováním funkce vedoucího 
odboru organizačního, vnitř-
ních věcí a kultury. Informace 
ke stálému seznamu voličů, 
nahlášení požadavku na vy-
slání členů volební komise 
s  přenosnou volební schrán-
kou ze závažných důvodů do 
místa bydliště a voličským 
průkazům získáte na ohla-
šovně úřadu u Hany Stachní-
kové, tel. č.: 599 453 136. 

Více o volbách na www.
vitkovice.ostrava.cz a www.
mvcr.cz. 

Petr Blažek, 
pověřen výkonem funkce 

vedoucího odboru organi-
začního, vnitřních věcí a kul-
tury,

Hana Stachníková,
referentka ohlašovny  



Člověk v tísni – SOS Morava
Dárcovské konto SOS Morava na čísle: 713 271 329 / 0300

Diecézní charita Brno
Finanční obnosy lze posílat na účet 4211325188/6800 s variabilním symbo-

lem 2002. Poslat lze i dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB XX (místo křížků 
odesílatel pak doplní buď 30, 60 nebo 90 – podle toho, jakou částku se roz-
hodne odeslat). Lze přispívat i trvale: potom je dárcovská SME ve tvaru DMS 
TRV DCHB XX (místo křížků odesílatel pak doplní buď 30, 60 nebo 90 – podle 
toho, jakou částku se trvale rozhodne odesílat)

Církev československá husitská
Sbírkový transparentní účet 2501867242/2010, variabilní číslo 200.

Nadace Via 
Přispět lze přes webové stránky www.darujme.cz/promoravu. 

Nadace ADRA
Finanční dary je možné poslat na účet 66888866/0300 s variabilním symbo-

lem 390.

Český červený kříž
Peníze můžete posílat na účet 333999/2700 s variabilním symbolem 2101.
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Vážení občané obvodu, čtenáři 
zpravodaje,

původně jsem chtěl napsat několik 
slov o tom, jak se nám krásně poved-
la první polovina prázdnin, které ve 
Vítkovicích rezonovaly zejména akcí 
Hrajeme si bez rozdílu. Ostatně prv-
ní malou fotografickou „ochutnávku“ 
už teď najdete na straně 12.

Ale udály se věci mnohem důleži-
tější a závažnější a zároveň apelující 
na lidství v  každém z nás. Mám tím 
na mysli tornádem zničenou jižní Mo-
ravu. Cením si toho, že zaměstnanci 
vítkovického úřadu ani na chvíli ne-
zaváhali a zapojili se do dobrovolné 
sbírky, v  níž bylo vybráno celkem  
12 500 korun. A vedení radnice 
se rozhodlo poskytnout finanční 
dar v  maximální možné výši, což je  
20 tisíc korun. Finanční dar společ-
ně s částkou vybranou mezi zaměst-
nanci budou osobně předány vedení 
obce Hrušky, jednoho z  míst těžce 
postižených přírodní katastrofou.

Pokud se rozhodnete lidem, kteří 
přišli o střechu nad hlavou a často 
také o své blízké, pomoci, na této 
stránce vidíte několik účtů sbírek ve 
prospěch jižní Moravy. 

Držím všem na jihu Moravy palce 
a moc si přeji, aby se ve Vítkovicích 
vzedmula vlna spoluúčasti a solidari-
ty! Pomáhat může každý. Bez rozdílu. 
Každá koruna se počítá!

Richard Čermák
starosta městského obvodu 
Vítkovice

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

Voliče ještě uvědomujeme o tom, že 
v  současné době běží legislativní pro-
ces (v Poslanecké sněmovně Parlamen-
tu ČR sněmovní tisk 1242) směřující 
k přijetí zákona o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České repub-
liky v roce 2021 a o změně některých 
zákonů. Navrhovaný zákon má umož-
nit hlasovat ve volbách do Poslanecké 
sněmovny, které byly vyhlášeny na dny  
8. a 9. října 2021 i osobám s naříze-
nou karanténou nebo izolací z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před nemo-

cí covid-19. Návrh vychází ze zákona  
‚č. 350/2020 Sb. přijatého pro volby do 
Senátu a do zastupitelstev krajů v  loň-
ském roce. Případným přijetím tohoto 
zákona by bylo umožněno hlasování  
i voličům s překážkou ve výkonu vo-
lebního práva stanovenou volebním zá-
konem pro osoby s omezenou osobní 
svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu, 
které by při volbách podle tohoto záko-
na využily zvláštního způsobu hlasová-
ní. O výsledku tohoto procesu budete 
informování v  zářijovém vydání Vítko-
vického zpravodaje.                          -red-

Foto: archiv úřadu,
ilustrační foto Aleš Benýšek

Snímek Jana Vlčka na titulní straně je připomenutím letošní Petropavlovské poutě 
a malou ochutnávkou pouťového ohlédnutí na stranách 8 a 9. 

NA TITULNÍ STRANĚ

EDITORIAL
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Od 1. října bude v  budově Nové radnice občanům otevřena nová kancelář, tzv. 
místo prvního kontaktu SOCIOPOINT. Osobně, telefonicky či e-mailem zde bude 
poskytováno poradenství při řešení různorodých životních situací. Z projektových 
finančních prostředků jsou zde v současné době dlouhodobě vzdělávány tři sociální 
pracovnice městského obvodu Vítkovice.

Rozsvícené svíčky 
do kolumbária nepatří!

Opakovaně žádáme nájemce výklenků 
kolumbária na vítkovickém hřbitově, 
jejich rodinné příslušníky i známé, 
aby nepokládali svíčky na parapety  
a nepoškozovali tak toto zařízení. Řád 
veřejného pohřebiště takové úkony 
jasně zakazuje. Berte prosím ohledy 
nejen na svůj majetek, ale také majetek 
ostatních nájemců. Děkujeme.

Andrea Tušinovská
referent dokumentace hrobových míst
odbor komunálních služeb, dopravy  

a hřbitovní správy                    Foto: archiv

Povinné očkování psů proti vzteklině 
se uskuteční ve středu 8. září od 8 do 12 
hodin a od 13 do 16 hodin ve Veterinární 
klinice Vítkovice, s.r.o., Na Obvodu 51.

Očkování je povinné pro všechny psy 
ve stáří od šesti měsíců. Poplatek je 220 
korun, očkovací průkaz s sebou, nový 
stojí 50 korun. 

Očkování se provádí jednou ročně, 
platným dokladem o provedeném  
očkování je pouze očkovací průkaz psa. 
Zvířata musejí být opatřena náhubkem 
a vodítkem. 

Kontaktní osoba: Andrea Kudlejová, 
tel. č.: 599 453 148, e-mail: akudlejova@
vitkovice.ostrava.cz.

Jan Kubík
vedoucí odboru výstavby, 
životního prostředí a SŘ

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 



Ve čtvrtek 29. července ve 13 hodin 
byla v ulici Zálužanského, závod č. 7 – 
bývalá Mostárna, slavnostně odhalena 
pamětní deska věnovaná obětem faši-
smu z  řad zaměstnanců Vítkovických 
železáren.                                          –red-
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PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÍTKOVICKOU
KVĚTINOVOU VÝZDOBU!

Do 31. srpna se mů žete přihlásit do soutěže o nejkrás nější zahrádku (předza-
hrádku), nebo o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a teras. Přihláška 
do sou těže o ceny je zveřejněna v květno vém vydání Vítkovického zpravodaje  
a současně je ke stažení na webových stránkách městského obvodu (www.vitko-
vice.ostrava.cz).                                                                                                 -red-

ZELEŇ NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI VE VÍTKOVICÍCH
Na veřejném pohřebišti v  Ostravě-

-Vítkovicích začala v červenci probíhat 
údržba zeleně spočívající v odstraňo-
vání náletových dřevin mezi jednot-

livými hroby, 
o d s t ra ň ová n í 
suchých a naka-
žených keřů  
i keřů, které zde 
vysadily osoby 
jiné, než pově-
řené k  tomuto 
úkonu zaměst-
nanci Úřadu 
městského ob-

vodu Vítkovice, pod jehož správu ve-
řejné pohřebiště spadá. 

Ve všech sekcích budou postup-
ně odstraněny nálety růží, jasanů, lip  
a javorů, zbylé kořenové systémy bu-
dou chemicky ošetřeny, aby opětov-
ně nedocházelo k  jejich obrůstání. 
Meziprostory, které to dovolí, budou 
vyloženy školkařskou geotextílií a ná-
sledně vysypány těženým kamenivem 
– valounky.  

Dále budou odstraňovány také keře  
a stromy (thuje, cypřiše, dřišťály, brsle-
ny a podobně), které byly mimo hro-
bová místa vysazeny nájemci. Řád 
veřejného pohřebiště, který je umís-
těn u vstupu na informačním panelu, 
jakékoliv výsadby zakazuje. Nelegálně 
vysázené dřeviny velmi rychle rostou  
a jejich kořenové systémy následně 
způsobují zvedání rámu hrobu. Dřeviny 
nelegálně vysázené občany a nájemci 
nejsou nikde evidovány. V případě, že 
dojde k dorostení daného obvodu, je 

Ještě do 31. srpna se můžete poku-
sit vyhledat historické fotografie za-
chycující venkovní pohled i vnitřní pro-
story radnice, nebo třeba i svatební mo-
mentky z obřadní síně, zkrátka snímky 
všeho, co je spojeno s minulostí tohoto 
pro obvod významného objektu, a po-
moci nám tak s  přípravou reprezenta-
tivní publikace k 120. vý ročí otevření 
vítkovické radnice. To oslavíme v  roce 
2022.   

Snímky nám prosím pošlete naske-
nované na adresu zpravodaj@vitkovice.
ostrava.cz, nebo je přineste na sekreta-
riát starosty, kde si je naskenujeme.

-red-

potřeba tyto vzrostlé dřeviny poká-
cet, protože narušují základy hrobů,  
a k jejich kácení je třeba žádat o sta-
novisko a povolení ke kácení odbor 
ochrany životního prostředí, ale také 
MMO. Vzhledem k  tomu, že veřejné 
pohřebiště v  Ostravě-Vítkovicích je 
zařazeno mezi významné krajinné prv-
ky, je nutno se podle toho chovat a řád 
dodržovat. 

Na vzrostlých stromech bude pro-
veden ořez – zdravotní, bezpečnostní, 
obvodový – vždy podle potřeby. Oře-
zy budou probíhat v  rámci smlouvy  
o dílo a provádět je bude vysoutěžený 
dodavatel. 

Pokos trávy na pohřebišti probíhá 
v  rámci plánovaného harmonogramu 
stanoveného správcem veřejného po-
hřebiště ve spolupráci s mistrem VPP.  

Na snímcích jsou některé z porostů, 
které budou postupně odstraňovány. 

Děkujeme všem občanům a nájem-
cům hrobových míst za pochopení  
a dodržování řádu veřejného pohřebi-
ště. 

Petr Menšík, 
místostarosta městského obvodu 
Vítkovice
Foto: Michaela Jedličková
referent správy 
místního hospodářství a zeleně

Koukněte se  
po historických 
snímcích radnice!

Pamětní deska

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
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Petropavlovská pouť plná dětí
Žáci ze Základní školy Šalounova, od těch nejmenších až po ty největší, vystou-

pili se svým programem na Petropavlovské pouti. Písničky, básničky, tanečky, ale 
i ztvárnění pohádky rozezvučily celé náměstí Jiřího z Poděbrad. Závěr programu 
patřil pedagogům a jejich pěveckým vystoupením. 

Text: Alena Tůmová, zástupkyně ředitele

Rozloučením s našimi předškoláky 
jsme na školní zahradě ukončili relativně 
náročný školní rok 2020/2021. Strávili 
jsme velmi příjemné odpoledne. Díky 
rodičům dětí, kteří se velkou měrou na 
jeho průběhu podíleli, prožily děti čas 

Moc nás potěšilo, že  nás v červnu při-
šly navštívit knihovnice z vítkovické po-
bočky Knihovny města Ostravy. Letos 
jsme neměli možnost se tam podívat 
a popovídat si o knihách, takže, jak se 
říká: Nemůže-li Mohamed k hoře, musí 
hora k Mohamedovi…  Donesly s sebou 
knihy, dětem ukázaly obrázky a také vy-
právěly příběhy. O příšerkách, ty samo-
zřejmě děti zaujaly nejvíc. Knihovnice 
našim žákům nabídly možnost zapůjčit 
si knížky zdarma, musejí však poprvé 
přijít s rodiči. Přejeme hezké prázdniny 
s knížkou! 

Text: Daniela Ondrisová, učitelka

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Knihovnické příšerky 
na Šalounce

Foto: Magda Mladějovská, učitelka

plný radosti, úsměvů a sportování. Ale 
to nejlepší přišlo nakonec – posezení  
u ohýnku s kytarou a zpěvem a s opéká-
ním špekáčků, které chutnaly báječně, 
olizovali jsme se až za ušima. A věřte, 
že zpívat fakt umíme... Bylo to bohu-

žel první a zároveň poslední společně 
prožité odpoledne. Přesto i za něj jsme 
vděční. Děti odcházely spokojené se 
spoustou dárečků, a to je pro nás nej-
důležitější.              

Kolektiv MŠ Kořenského
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Národní kulturní památ-
ku Dolní Vítkovice (DOV) 
a centrum města propojí 
nová trasa pro cyklisty i pěší, 
jejíž součástí bude mostní 
lávka přes řeku navržená ar-
chitektem Josefem Plesko-
tem. Vznikne tak bezpečná 
a rychlá trasa spojující pravý 
břeh řeky Ostravice přímo 
s  areálem DOV. Stavba by 
měla být zrealizována bě-
hem příštího roku.

Lávka a stezka pro pěší 
i cyklisty umožní pohodl-
né napojení na cyklotrasu 
na pravém břehu Ostravice, 
která vede takřka z Beskyd 
až po Landek. Cyklisté mířící 
z nebo do Dolních Vítkovic 
se tak vyhnou problematic-
ké jízdě například po Česko-
bratrské ulici nebo po ulici 

Plážový volejbal pro veřejnost
V Dolních Vítkovicích je veřej-

nosti k dispozici volejbalové hři-
ště s parádním pískem. Zůstalo 
po světovém plážovém volej-
balu, který se zde hrál začát-
kem června. Udržované hřiště 
se nachází u  budovy rozvodny 
R13 (poblíž Gongu) a provozní 
doba je od pondělí do neděle 
v  čase od 10 do 18 hodin. Ho-
dina hraní stojí 50 korun, lze 
si zapůjčit míč (vratná záloha 
500 korun) v Malém světě tech-
niky  U6. K  dispozici jsou také 
sprchy, které se nacházejí v ná-
vštěvnickém centru. Hřiště pro 
plážový volejbal lze využívat do 
září.                                        -rč- 

Foto: archiv DOV

Dolní Vítkovice a zoologic-
kou zahradu v  červnu spo-
jila víkendová výletní linka 
Dopravního podniku Ostra-
va, na níž jezdí patrové au-
tobusy, tzv. doubledeckery. 
Ve vozech platí běžný tarif 
ostravské MHD, cesta z Dol-
ních Vítkovic k zoo trvá čtvrt 
hodiny. 

Doubledeckery tak spoju-
jí dvě nejoblíbenější a nej-
navštěvovanější turistické 
atrakce v regionu, Dolní ob-
last a zoologickou zahradu. 
Návštěvníci zoologické za-
hrady mohou v klidu zapar-
kovat svá vozidla v  Dolních 
Vítkovicích a vychutnat si 

Dolní Vítkovice a centrum spojí lávka, 
jejímž autorem bude architekt Pleskot

Vizualizace vzhledu nové lávky od architekta Pleskota. 

28. října. K překonání řeky jim 
bude nově sloužit jednodu-
chý, a přitom působivý most, 
vybudovaný podle návrhu 
architekta Josefa Plesko-
ta. Trasa o délce 550 metrů 

a šířce 4 metry pohodlně při-
vede cyklisty i pěší z pravého 
břehu Ostravice až do samé-
ho centra Dolních Vítkovic 
k Velkému světu techniky. 
Bude mít asfaltový povrch 

vhodný i pro in-line bruslení 
a povede od řeky Ostravice 
přes železniční vlečku ko-
lem čistírny odpadních vod 
a ústit bude vedle vchodu do 
Velkého světa techniky na 
Vítkovické ulici. 

Architekt Josef Pleskot se 
podílí na projektu Dolních 
Vítkovic už od roku 2009. 
Navrhoval tak nejen hlav-
ní stavby, jako multifunkční 
hala Gong, nový Svět techni-
ky nebo interaktivní technic-
ké muzeum z bývalé energo-
centrály známé jako U6, ale 
také například současnou 
podobu památkově chrá-
něného objektu Heligonka. 
Je též autorem návrhu mu-
zea Ministerstva zeměděl-
ství, umístěného v areálu. 

-red-

jízdu a pohled na Ostravu 
z netradičního nadhledu. Pa-
trové autobusy, které jezdí 
na CNG, navíc přispívají ke 
zlepšení dopravní situace ko-
lem samotné zoo i k dalšímu 
zvýšení turistického zájmu 
o obě instituce. 

Nastoupit na výletní jízdu 
doubledeckerem lze na dvou 
nově zřízených zastávkách 
Svět techniky a Bolt tower, 
které jsou v areálu DOV. Při-
stoupit však lze i kdekoliv na 
již dobře známých ostrav-
ských nástupištích Stodolní 
nebo Konzervatoř. Cestující 
se doubledeckerem mohou 
svézt několikrát v průběhu 

celého dne, v intervalu 30 
minut. Doubledeckery mají 
klimatizované spodní podla-
ží, wifi  připojení, USB nabí-

ječky a je v nich i prostor na 
invalidní vozík nebo kočárek. 

-red-
Foto: Jiří Zerzoň

Doubledeckery jako v Londýně
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„Mamííí, já chci na kolotoč!“ nadšeně křičí holčička a vleče maminku směrem k atrakcím, které zabírají velkou část 
náměstí Jiřího z Poděbrad. „Nééé, já chci na poníka,“ trvá na svém chlapec a snaží se sestru i matku odtáhnout 
opačným směrem. Tatínek mezitím nenápadně mizí směrem k  pódiu, aby si pěkně zblízka poslechl právě hrající 
kapelu a možná si se sousedy dal i nějaké to pivko. Je totiž pořádné horko, takové, jaké o poutích bývává, když se 
počasí vydaří. A v sobotu 19. června si sluníčko dalo záležet! Petropavslovská pouť se prostě povedla.                  -gl- 
                                                                                                                                                                          Foto: Jan Vlček

Kolotoče, poníci, kapely 
a vydařená Petropavlovská pouť
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Červen i červenec byly v 
Domově Sluníčko propleteny 
historií. Různé akce se nesly 
ve znamení vzpomínek. Na-
příklad v  rámci projektu re-
miniscence – putování, který 
je pod záštitou Magistrátu 
města Ostravy, jsme se spo-
lečně s  klienty Domova pro 
seniory Kamenec vydali proti 
proudu času. Připomenu-
li jsme si, jak se sportovalo, 
vařilo a peklo, co diktovaly 
módní salóny, jaké melodie  
a písně byly v  oblibě a ne-
zapomněli jsme ani na pro-
fese typické pro naši černou 
a šumnou Ostravu. Klienti 
obou domovů si na jednot-
livých zastaveních zavzpo-
mínali nejen na své mládí, 
ale i na „zlatá šedesátá léta“. 
Zazpívali si písničky „stále 
zelené“ soutěžili, kdo je kdo 
z tehdejších zpěváků, to vše 
pod bedlivým dohledem 
Hanky. Odborný výklad k ty-
pům a mletí mouky podal 
seniorům sám pan mlynář, 
alias Milena, který vše dopl-
nil ukázkou i ochutnávkou 
koláčků, frgálů, chleba a pe-
čiva. Ve stánku módy byly 
předvedeny modely ze sa-
lónu Podolská a úspěch skli-
dila modelka Silvie v  šatech 
„charlestonskách“. Při pro-
cházce světem módy Silvii 
zdatně sekundovala Šárka. 
Osobnosti českého sportu si 

Domov Magnolie je původ-
ní historická dvoupodlažní 
budova z roku 1899, nyní ve 
tvaru písmene U z červených 
cihel se sedlovou střechou. 
Nachází se v ulici Sirotčí, 
v blízkosti komunikace Rud-
ná, v Ostravě-Vítkovicích. 

Od výstavby sloužila jako 
závodní sirotčinec určený 
pro osiřelé děti zaměstnanců 
Vítkovického horního a hut-

Reminiscenční setkání na téma putování

Historie Domova Magnolie

účastníci této jedinečné akce 
připomenuli u Lenky, kde 
mohli zkusit své štěstí v dis-
cíplíně „hod kroužkem na  
volavku“ i podívat se na do-
bovou tenisovou raketu ve 
speciálním obalu. Posled-
ní zastavení pak na seniory 
čekalo u „havyřu“, kde „dva 
kumpli z partyje povykladali 
o historii šachet i huti v Os-
travě, dali potěžkat kahan  
haviřsky, svitilňu, ukazali fer-
flašku na kafe, plaskury či 
pytlik  na chleba se sadlem. 
Pospominali aji na kolony-
je haviřske, šalerky a grif-
ne roby. A jak to vykladani 
skončilo se? No přece spiva-
nim děvucha z  kolonyje.“                                                                                        

Společné putování po ča-
sech minulých pak zakončil 
společný oběd a posezení 
v  pergole s  dobrou kávou, 
koláči a zmrzlinou. O čem 
jsme si povídali? No sa-
mozřejmě o časech minu-
lých. Odměnou týmu, který 
akci připravil, byly úsměvy  
a rozzářené oči klientů obou 
domovů a vyslovení podě-
kování našich hostů, Martiny 
Pavelkové, manažerky kva-
lity odboru sociálních věcí 
z  Magistrátu města Ostravy, 
a Lenky Kocierzové, výtvar-
nice a příznivkyně našeho 
domova.    

Text a foto: 
Pavla Sýkorová                                                    

ního těživa. Bylo jich zde až 
150.

Posledních několik let před 
rokem 1970 budova sloužila 
také jako ubytovna zaměst-
nanců NHKG. Dne 1. listo-
padu 1970 byla převzata od 
VŽKG pro zřízení domova 
důchodců pro zhruba 100 
klientů. Domov byl následně 
dne 14. června 1971 slavnost-
ně otevřen. 

V současné době budova 
slouží jako Domov Magnolie 
klientům od 50 let. Do ne-
dávné doby byl určen pou-
ze ženám, od 1. června 2019 
poskytuje služby i mužům. 
K domovu přináleží zahrada 
se dvěma altánky, kapličkou, 
lavičkami k  posezení a dět-
ským koutkem. 

V zahradě je také přízemní 
prádelna, která zajišťuje pra-

ní prádla pro uživatelky, per-
sonál a také pro cizí zájemce. 
Celý areál je oplocen, chod-
níky jsou ze zámkové dlažby.

Domov Magnolie posky-
tuje sociální služby ženám 
a mužům, kteří onemocněli 
demencí, aby mohli důstojně  
a spokojeně prožít svůj život.

-mm-
Foto: archiv 

Domova Magnolie
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Cévní mozková příhoda, CMP, iktus 
nebo mrtvice – mnoho názvů pro jedno 
a totéž onemocnění. První projevy ne-
jsou bolestivé. ale na CMP u nás zemře 
až 9 tisíc lidí a tisíce dalších mají po pro-
dělání této nemoci trvalé následky. Mrt-
vice se přitom netýká jen starších lidí, 
ale může postihnout i dvacetileté.

Ve specializovaném iktovém centru 
vítkovické nemocnice je ročně hospita-
lizováno přibližně 600 pacientů s mrt-
vicí. V  85 procentech jde o pacienty, 
u nichž došlo k uzávěru mozkové tepny, 
tzv. ischemii. Zbytek příhod tvoří krvá-
cení do mozku.  

Velkým problémem je, že řada lidí bo-
hužel stále neví, jak se CMP projevuje. 
„Postižený je obvykle mírně zmatený, 
může padat, mít zhoršené vidění nebo 
vyjadřování. Poměrně jednoznačné ale 
je, pokud nedovede splnit jednoduché 
úkoly, jako je úsměv nebo vypláznu-

Koncert pro lidi 
bez domova

POMOC, PODPORA

Miro Žbirka, Hana Fialová s komor-
ním orchestrem Jakuba Žídka a Sima 
Magušinová vystoupí 23. září od 
19 hodin v Trojhalí Karolina v rám-
ci benefi ce na podporu Charitního 
domu sv. Benedikta Labre u příležitosti 
30. výročí založení Charity Ostrava. 
Výtěžek vstupného podpoří v  rámci 
veřejné sbírky pokračující rekonstrukci 
objektu ve Vítkovicích, kde Charita Ost-
rava provozuje služby sociální prevence 
pro ženy a muže bez domova v obtížné 
životní situaci. 

Předprodej vstupenek bude zahájen 
v  srpnu prostřednictvím www.ostrava-
info.cz. 

Dny otevřených dveří 
Možnost seznámit se s poskytovanými 

službami v domovech pro seniory, hos-
pici, denních centrech, poradnách nebo 
azylových domech Charity Ostrava mají 
zájemci z široké veřejnosti v rámci dnů 
otevřených dveří u příležitosti 30. výro-
čí vzniku této neziskové organizace ve 
čtvrtek 16. září, v době od 9 do 17 hodin. 

V Charitním středisku Gabriel – komu-
nitním centru pro seniory v  Ostravě-
-Zábřehu – poskytuje Charita Ostrava 
sociálně aktivizační služby. Lidé starší 
55 let nebo lidé se zdravotním posti-
žením zde mohou v  příjemném pro-
středí G-centra u náměstí SNP trávit 
čas v  rámci pravidelných aktivit, jako 
jsou  lekce němčiny, angličtiny nebo 
práce s  počítačem, kondiční cvičení, 
výtvarné činnosti,  práce s keramikou 
a dalšími materiály. 

Setkání zaměřené na trénink pamě-
ti s  odbornou lektorkou se uskuteční 
22. srpna od 14 hodin. Od září bude 
v nabídce komunitního centra také mu-
zikoterapie, duchovní setkávání nebo 
„pánská klubovna“. 

Všechny aktivity jsou poskytovány 
bezplatně. Zájemci mohou centrum Ga-
briel navštívit každý všední na adrese 
Čujkovova 3165/40a v  Ostravě-Zábře-
hu, nebo kontaktovat personál střediska 
na e-mailu: gabriel@ostrava.charita.cz,
či na tel. č.: 731 131 951. 

Komunitní centrum 
pro seniory

Ve vítkovické nemocnici unikátně 
léčí cévní mozkovou příhodu

Primář iktového centra Daniel Václavík při vyšetření pacienta.

tí jazyka, zopakování krátké věty nebo 
zvednutí obou rukou nad hlavu. Pokud 
tyto úkony nezvládne, neváhejte a vo-
lejte okamžitě 112,“ radí jednoznačně 
primář iktového centra Daniel Václavík 
s tím, že pokud se pacientovi s těmito 
obtížemi dostane odborné lékařské po-
moci do 4,5 hodiny, je vysoká pravdě-
podobnost, že bude úspěšně vyléčen.

Po příjezdu je každý pacient s pode-
zřením na mrtvici vyšetřen neurologem, 
je určen stupeň postižení neurologic-
kých funkcí, jsou vyšetřeny základní 
funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh), 
provedeny odběry krve a CT. Na zákla-
dě výsledků z  jednotlivých vyšetření je 
nastavena následná nejvhodnější léčba. 
Pacientovi může být do žíly ihned po-
dána trombolýza – lék, který rozpouští 
krevní sraženiny a odstraní uzávěr tepny 
s obnovením průtoku krve mozkem, 
čímž se zabrání nevratnému poškození 
mozku. Další možností je nová speciál-
ní metoda – mechanická trombektomie, 
kdy je přes tříslo do mozkových tepen 
zaveden speciální katetr, kterým se sra-
ženina odstraní.

V  iktovém centru je také používána 
moderní diagnostická metoda E-stro-
kes – program, který využívá umělou 
inteligenci ke zpracování výsledků CT 
mozku, a okamžitě poskytne informaci, 
jak velká část mozku je postižena ne-
vratně, a kde je pouze porucha krevního 
zásobení a jeho obnovením lze tuto část 
zachránit. Jedná se o naprostý průlom 
v léčbě, protože již nemusí být striktně 
dodržen čas 4,5 hodiny, ale rozhoduje 
výsledek zobrazení mozku s informací 
o poměru nevratného a obnovitelného 
postižení.

Iktové centrum získalo na sklonku loň-
ského roku mezinárodní ocenění ESO 
Angels Award 2020, které je udělováno 
za péči o pacienty s cévní mozkovou 
příhodou. Prestižní ocenění nemocnici 
udělila Evropská organizace European 
Stroke Organisation (ESO).                 -ln-

Daniel Václavík je hrdý na ocenění svého 
oddělení.
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Červencová akce Hrajeme si bez rozdílu přinesla do Vítkovic spoustu vzruchu a hlavně zába-
vy! Moc jsme si to užili, a to nás v době, kdy vrcholila uzávěrka zpravodaje, čekalo ještě hodně 
zábavy! Proto se k tomuto super projektu vrátíme i v září. Zatím jen tak mrkněte…                -gl-

Byla to srandáááááááááá!

Budoucí mistři světa

Co myslíš, vyhrajeme?

Pozóóór, vodní bitva začíná! Možná z nich jednou budou policisté

Foto: archiv organizací zapojených v projektuJen počkej...



Srpen 2021 VÍTKOVICKÁ KNIHOVNA

13

PŮJČOVNÍ DOBA

PROGRAM AKCÍ
Pozor pořádání akcí se bude řídit epi-

demiologickou situací, sledujte pro-
sím webové stránky knihovny www.
kmo.cz nebo se informujte e-mailem 
či telefonicky přímo v knihovně. 

Děkujeme za pochopení.
AKCE PRO DOSPĚLÉ
Barevná příroda
Výstava výtvarných prací spolku 

Společně – Jekhetane, o.p.s.
5. až 31. srpna |  během půjčování

AKCE PRO DĚTI
BOOKovka
Zde lze využít snímky nepoužité  

u hlavního článku.
Srdečně zveme děti do našeho tra-

dičního knihovnického klubu; soutěže, 
výtvarné dílny, povídání, hry

Každé úterý v měsíci |  14 až 15 ho-
din
PRO MLSNÉ JAZÝČKY
Zdobíme skleněné dózy na nejrůz-

nější dobrotky; celoměsíční výtvarná 
dílna.

2. až 31. srpna | během půjčování

Chyť si svůj sen
Výroba barevných lapačů snů; celo-

měsíční výtvarná dílna.
2. až 31. srpna | během půjčování

Prázdninové rybaření
Ulov si své soutěžní rybky; minihrát-

ky pro letní dny.
2. až 31. srpna | během půjčování

SOVIČKY:  Nenažraná koza
Hraní s  příběhem o koze, která 

všechno snědla.
27. srpna | 10 až 11 hodin

Kontakty:  
E-mail: vitkovice@kmo.cz,

 tel. č.: 599 522 102/599 522 106
www.kmo.cz

Klasická půjčovní doba se může s ohle-
dem na aktuální epidemiologickou si-
tuaci lišit. Před návštěvou knihovny  
je nejlépe si aktuální otevření/uzavření 
knihovny a její provozní dobu zkont-
rolovat na našich webových stránkách 
www.kmo.cz či emailem nebo telefo-
nicky na pobočce.

  Pondělí  8 až 15 hodin
Úterý  8 až 15 hodin
Středa  ZAVŘENO
Čtvrtek  8 až 17 hodin
Pátek  8 až 15 hodin
Sobota  ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO

Rádi bychom čtenáře upozornili na 
prázdninovou změnu otevírací doby 
knihovny v červenci a v srpnu:

 Pondělí 8 až 15 hodin, úterý 8 až 15 
hodin, středa ZAVŘENO, čtvrtek 8 
až 17 hodin, pátek 8 až 15 hodin, so-
bota ZAVŘENO, neděle ZAVŘENO

Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
prázdniny a letní dny se přehouply do 

své druhé poloviny, máme tady srpen. 
Pro vaše odpočinkové letní chvíle si  
u nás můžete vypůjčit nejenom klasické 
knihy, ale také audioknihy, které můžete 
poslouchat třeba na svých cestách za 
dobrodružstvím, deskové hry či nově 
e-knihy, které nezaberou tolik místa ve 
vašem batohu. 

Knihovna města Ostravy, ve spolu-
práci s portálem www.palmknihy.cz, 
nabízí svým čtenářům k vypůjčení přes  
10 tisíc e-knih. Tato nabídka je k dis-
pozici odkudkoliv a zdarma, v rámci 
zaplaceného ročního registračního po-
platku do knihovny. Návod, jak si vypůj-
čit e-knihu, naleznete na našich webo-
vých stránkách nebo se zeptejte ve své 
knihovně.

Ani v  srpnu nekončíme s  oslavami 
svého stého výročí. I v druhém prázdni-
novém měsíci pokračujeme s celoroční 
kampaní Darujme a nechejme se obda-
rovat, v  jejímž rámci přinášíme každý 
měsíc příznivcům knihovny překvapení. 
Nejinak tomu tedy bude i v srpnu. Mo-
tto měsíce je Darujeme nálepky JSEM 
ČTENÁŘ! Nalepte si na své auto, kolo či 
koloběžku nálepku Jsem čtenář! Je to 
jednoduché. Stačí přijet na místo určení 
a vybrat si barvu nálepky, tak aby se co 
nejlépe hodila k barvě vašeho „přibližo-
vadla“. Kdy to všechno vypukne? V úte-
rý 10. srpna! V čase od 9 do 17 hodin si 
můžete přijít ke knihovně ve Vítkovicích 
nechat originálně ozdobit svůj dopravní 
prostředek.

K vítkovické knihovně patří také pravi-
delné výstavy, knižní bazary a řada akcí 
pro děti a mládež. Nejinak tomu také 
bude v průběhu srpna. Myslíme si, že se 
máte opět na co těšit.

Nejprve bychom vás chtěli pozvat na 
výstavu výtvarných prací dětí ze sdru-

žení Společně - Jekhetane o.p.s., která 
pomáhá mládeži ze sociálně vylouče-
ných lokalit. Výrobky i kresby dětí si 
můžete prohlédnout v  galerii knihov-
ny. Letos výstava nese název Barevná 
příroda. Přijďte spolu s námi obdivovat 
krásu a barevnost přírody tak, jak ji do-
káže zachytit dětské oko.

Pro děti i v  srpnu pokračuje klub 
Bookovka, který každé úterý odpoled-
ne nabídne spoustu zábavy v  podobě 
povídání, tvoření, her a soutěží. I naši 
nejmenší se mohou těšit na své tradiční 
setkání v klubu Sovičky, tentokrát půjde 
o poslední srpnový pátek dopoledne 
a o rozverný příběh o nenažrané koze. 
Zároveň máme pro děti připraveny dal-
ší dvě výtvarné dílny Pro mlsné jazýč-
ky a Chyť si svůj sen. Přijďte si vyrobit 
drobnost pro radost a ukázat šikovnost 
svých rukou. Dílny budou probíhat kdy-
koli během otevírací doby knihovny. 

Dětem je určena také celoměsíční sou-
těž Prázdninové rybaření. Přijď si ulo-
vit soutěžní úkol, za jehož splnění čeká 
všechny odvážné lovce drobná odmě-
na. Léto v knihovně tedy rozhodně není 
žádná nuda, ale je plné zábavy, tvoření 
a soutěží. Těšíme se na vás!

Přejeme vám krásný a pohodový srpen 
a těšíme se na setkání s vámi v knihov-
ně.
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DIVADLO MÍR

Pro MírPlay divadelní 
prázdniny neplatí – naopak! 
Léto odstartovalo premiérou 
nové filmové komedie ze zá-
kulisí oblastního divadla, kte-
rou režíroval Štěpán Kozub  
a scénář napsala dvojice Ko-
Čub – Štěpán Kozub & Albert 
Čuba. Komedii Kumštýři: Os-
truhy nekonečna můžete 
kdykoliv spatřit na digitálním 
jevišti MirPlay.cz. 

Nahlédnete tak do zákulisí 
jednoho smyšleného oblast-
ního divadla, jehož herecký 
soubor řeší oblastní problé-
my tak nějak vlastním ob-
lastním způsobem, a to navíc  
v době, kdy kvůli pande-
mii nemůže normálně hrát. 
„Kumštýři jsou o všech mých 
divadelních kolezích, které 
znám i neznám. Určitě jsem 
tím ale nechtěl nikoho ura-
zit, jen jsem si trochu udě-
lal legraci z určitých situací 
a typů lidí, kteří se v diva-
dlech vyskytují,“  (pozn. red.: 
samozřejmě mimo Divadlo 
Mír)  přibližuje námět jeho 
autor Štěpán Kozub. 

Všechny postavy jsou fik-
tivní. Předlouhou scéná-
ře ale byla směsice mnoha 
skutečných postav. Uvidíte 
tak uměleckého šéfa, nebo-
li tzv. pravdaře, který všude 
byl, vše zná a o všem umí 
dlouze mluvit, žije minulostí  
a tváří se jako pseudoauto-
rita; rektálního lízače, tedy 
herec, který leze umělecké-

Muž s činkou: Jaroslav Fajkus

Mistrem ČR v benčpresu EQ masters, v kategoriii M4 do 83 kg, se 19. června stal Jaroslav Fajkus, a to na otevřeném mistrovství 
České republiky v Jihlavě. Ten zde kromě jiného potvrdil svou mistrovskou výkonnostní třídu dosaženým výkonem 122,5 kg. 
Vítkovického sportovce letos ještě čeká mistrovství ČR RAW, které by se mělo uskutečnit v listopadu v Rakovníku. „Věřím, že  
i tam budu dobře reprezentovat Colbert Club SSK Vítkovice i obvod Vítkovice,“ říká Jaroslav Fajkus.                                        -red-

Foto: archiv Jaroslava Fajkuse

Kumštýři: Ostruhy nekonečna. Sledujte na MírPlay
mu šéfovi do pr… a snaží se 
mu za každou cenu zavděčit, 
i další různé archetypy uměl-
ců objevujících se snad ve 
všech českých divadlech.

  „Ve filmu zazní i reálné 
hlášky a glosy, které jsem 

v divadlech různě zaslechl, 
třeba taková: ‚Byl jsi dobrej… 
Kdysi‘ a mnoho dalších,“ po-
pisuje Štěpán. Kozub.

V Kumštýřích se můžete 
těšit nejen na Alberta Čubu, 
Štěpána Kozuba, Vladimíra 

Poláka, Robina Ferra, Beá-
tu Hrnčiříkovou a Kristýnu 
Lipinovou, ale také na Ladu 
Bělaškovou z Národního di-
vadla moravskoslezského, 
Markétu Matulovou z Diva-
dla Petra Bezruče, Roberta 
Mikluše z pražského Národ-
ního divadla a Richarda Gen-
zera, kterého asi není potře-
ba více představovat. 

Kumštýři: Ostruhy neko-
nečna jsou dalším filmovým 
počinem, který je určen pou-
ze pro předplatitele našeho 
digitální jeviště MírPlay, nikde 
jinde ho v nejbližší době neu-
vidíte. Za pouhých 90 korun 
(což odpovídá sotva polovi-
ně jedné vstupenky do kina) 
získáte přístup do videotéky, 
v níž kromě filmů i filmové 
inscenace naleznete také 
záznamy z mírového jeviště, 
skeče Třech Tygrů, záznamy 
Třech Tygrů z Heligonky, zá-
znamy silvestrovských show, 
celé záznamy livestreamů, 
videoklipy a mnoho dalšího.

Předplatným na MírPlay 
podporujete Divadlo Mír  
a Tři Tygry. Jen díky předpla-
titelům MírPlay totiž může 
Divadlo Mír nadále fungovat 
a tvořit nový obsah, za což 
všem podporovatelům patří 
obrovské uznání. Mírujeme 
vás a přejeme vám krásné 
prázdniny!

Text a foto: Jan Lipovský
www.MirPlay.cz
www.divadlomir.cz
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Červencová tajenka 
V  červenci jste hledali předměty, 

které po užívají členové oddílů SSK 
Vítkovice. Věříme, že jste našli slova 
hloubkoměr, tretra, koloběžka a ka-
rabina.

VÍTKOVICKÉ LUŠTĚNÍ
Správné odpovědi zveřejníme v následujícím vydání Vítkovického zpravodaje.

Pokud chcete soutěžit, pošlete nám výsledky svého luštění do 12. srpna buď 
na e-mail zpravodaj@vitkovice.ostrava.cz, nebo poštou na adresu MOb Vítkovice, 
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice. Na obálku připište heslo TAJENKA. 

Otevřenou mysl i pověstné štěstíčko přeje redakce Vítkovického zpravodaje. 

Pozn. red.: Připraveno ve spolupráci s firmou TURPRESS, vydavatelem křížovek, 
osmisměrek a sudoku.                                                                    www.turpress.euV 16. století to obyvatelé Vítkovic ne-

měli nijak jednoduché. Museli řádně 
plnit …… povinnosti a kromě jiného …… 
ročně odevzdat bezmála tři desítky …….

Vítkovicemi osmi směry

Tajenka má 23 písmen.

Legenda k osmisměrce:  

Bavte se v sadu Jožky Jabůrkové
V sadu Jožky Jabůrkové se ještě před prázdninami objevily 

různé malůvky. Co znamenají? Jde o projekt Hry na chodník 
a návod k jednotlivým hrám najdete i na https://vitkovice.ost-
rava.cz/cs/o-vitkovicich/aktualne. Bavte se a pak si případně 
odpočiňte na některé z nových houpaček, které naleznete na 
osmi místech Vítkovic.                        -gl- Foto: -gl-, Jan Vlček

MŠ
BÍLÁ NOC
BOCHÁNEK
BRSLEN
CELIBÁT
CVIČENÍ
DOVOLENÁ
EKONOM
EXOTIKA
FASÁDA
HOMOLE 
CHORÁ MYSL
JEČMEN
JISKRA
KAKOST
KALOŇ
KAMENÍ
KLIDNÝ DEN
KLOKANI
KLOPA  
KMOTR
KONZOLA
KOOPTACE
KOREFERÁT
KOROPTVE
KOŘALKA
KOSMOS

KOTEL
KUKADLA
LESKLICE
MADAME
MALÝ HOŠÍK
MATURITA
MOZAIKA
MRSKÁNÍ
NÁBOJ
NATAŽENÍ
NIKOLA
OBECNOST
ODBĚR
OKŘÍN
OSOBA
OTAKÁREK
PÁNEV
PERLOOČKA
PIKNIK
PLENA
PLOCHA
SRPEN
SVIST
TRHAVINA
VANAD
VÝVAR
ZLÝ OBR

Hra přímo na chodníku
Jen si sednout a rozhoupat 
se…
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