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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

                                 Richard Čermák, starostaOstrava-Vítkovice, dne 11. 8. 2021  



Vážení občané obvodu, 
čtenáři zpravodaje,
rád bych se s  vámi podělil o velmi 

dobrou zprávu. Druhý ročník Hrajeme 
si bez rozdílů, který se ve Vítkovicích 
uskutečnil v  červenci letošního roku, 
patří ke čtyřem projektům oceněným 

v soutěži o nejlepší pro
jekt prevence kriminali
ty namístní úrovni pro 
rok 2021, a to na téma 
prevence kriminality v 
době pandemie. Vítko
vice byly do soutěže 
nominovány za výji

mečný přístup při organizaci aktivního 
vyplnění volného času dětí a mládeže 
v době letních prázdnin a během co
vidové situace, za realizaci projektu 
ve spolupráci s místními organizacemi 
i za propojování majority a minority. 
Slavnostní vyhodnocení projektů bylo 
naplánováno na Magistrátu města Os
travy v termínu 31. srpna, tedy v době 
po uzávěrce zářijového vydání zpravo
daje.

Děkuji všem zaměstnancům Úřadu 
městského obvodu Vítkovice, kteří se 
do přípravy projektu zapojili, i partne
rům, bez nichž bychom tento unikátní 
projekt zaměřený především na vítko
vické děti nemohli realizovat. Rovněž 
děkuji statutárnímu městu Ostravě za 
finanční podporu akce, bez níž by
chom tento rozsáhlý projekt nemohli 
realizovat. 

Ohlédněte se společně s  námi ještě 
jednou nejen za zmíněným projek
tem, jemuž se věnujeme i na vnitřní 
dvoustraně zpravodaje, ale také za ce
lým létem, se pomalu a jistě překlápí 
do podzimu. A hlavně do nového škol
ního roku. 

Proto přeji všem žákům, jejich rodi
čům i pedagogům, aby výuka mohla 
probíhat tak, jak má, ve škole, a aby 
se všem dařilo plnit své úkoly a zámě
ry co nejlépe. A také moc držím pal
ce všem prvňáčkům, které čeká jeden 
z prvních zásadních kroků jejich života. 
Ať je to krok opravdu šťastný, směřující 
k co nejhlubšímu poznání a vzdělání!

Richard Čermák
starosta městského obvodu Vítkovice
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EDITORIAL

Na titulní straně je snímek z  červen
cového projektu Hrajeme si bez rozdí
lů. Foto: archiv Akcičky, smích. radost. 
odpočinek, z. s.,Ve čtvrtek 29. července 
byla v ulici Zálužanského, závod č. 7  
– bývalá Mostárna, slavnostně odhalena 
pamětní deska věnovaná obětem faši
smu z řad zaměstnanců Vítkovických 
železáren.                                          red

Startujeme novou tradici
Den Vítkovic

Vítkovice jsou srdcem Ostravy. Vždy 
byly a budou. A nejenom díky své polo
ze. V minulosti byly srdcem především 
průmyslovým, dnes společně s Dolními 
Vítkovicemi a třeba i s Divadlem Mír 
mají ambice stát se i srdcem kulturním. 

 „Cílem je, aby se vítkovická radnice 
co možná nejvíc zapojila do zlepšování 
života občanů obvodu. Zároveň je cí
lem mým i kolegů z vedení prezentovat 
Vítkovice jako místo, které má nejenom 
svoji bohatou historii, ale především 

Ve čtvrtek 29. července byla v ulici 
Zálužanského, závod č. 7 – bývalá Mo
stárna, slavnostně odhalena pamětní 
deska věnovaná obětem faši smu z řad 
zaměstnanců Vítkovických železáren.

red

Pamětní deska NA TITULNÍ STRANĚ

perspektivní budoucnost. Na poli bez
pečnosti se nám to daří, na poli kultur
ním a společenském jsme v  loňském 
roce kromě jiného navázali úzkou spolu
práci s Dolními Vítkovicemi. Nově vznik
lá akce Den Vítkovic, kterou připravila 
naše radnice, je pak dalším střípkem do 
mozaiky, jež Vítkovicím navrátí zaslou
žený lesk,“ říká radní Petr Bašek, který 
má, mimo jiné, kulturu ve své gesci. Více 
informací o akci naleznete na straně 16.

red

Foto: pš

Foto: hor
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Vedení městského obvodu přistoupilo k organizační změně, která spočívá v optimalizaci počtu zaměstnanců, což pove
de k vyšší efektivnosti svěřené agendy. Díky změně, která je platná od 1. srpna 2021, městský obvod Vítkovice ročně ušetří  
na mzdových prostředcích částku zhruba 1,5 milionu korun. Nové organizační uspořádání ÚMOb Vítkovice – viz organi
zační schéma.                                                                                     Robert Šimek, tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice

Finance obcí přehledně a do 
detailu každé faktury. Takové je 
poslání aplikace Cityvizor, jejíž 
provoz zajišťuje spolek Otevře
ná města. Ve spolupráci s Čes
ko Digital vznikl nový web, 
který má cestu k otevřeným 
informacím o hospodaření obcí 
ještě usnadnit. 

Městský obvod Vítkovice vy
užil nabídku zapojit se do výše 
uvedené cloudové aplikace,  
na níž je přes rozhraní napojen 
Informační systém GINIS, který 
MOb Vítkovice při své činnosti 
používá. Data se do aplikace 
sehrávají automaticky, zpravi
dla jednou měsíčně (po účetní 
uzávěrce). 

Aplikace Cityvizor je určena 
všem lidem, které zajímá hos
podaření obcí v  České repub
lice – občanům, zastupitelům, 
pracovníkům obcí i novinářům. 
Přináší přehlednou vizualiza
ci rozpočtu obce s  detailními 
daty, která jsou získávána pří
mo z účetních systémů obcí  
a následně se na webu zobra

zují přehledně, srozumitelně  
a v souvislostech. 

Každý, kdo má zájem, v apli
kaci najde na jednom místě  
a v přehledné podobě infor
mace o tom, za co obec utrácí, 
jakým dodavatelům proplácí 
faktury, nebo jaké jsou příjmy 
obce. Aplikace je navíc prová
zána s registrem smluv a úřed
ní deskou a koncentruje tak  
i další informace o hospodaření 
obce.

Máteli zájem nahlédnout 
do hospodaření nejen našeho 
městského obvodu, ale i do 
hospodaření dalších obcí, které 
se do projektu zapojily, lze tak 
učinit na webových stránkách 
https://cityvizor.cz, kde si mů
žete obec, která vás zajímá, 
vyhledat. Přímý internetový 
odkaz týkající se hospodaření 
městského obvodu Vítkovice 
naleznete také na webových 
stránkách obvodu. 

Lenka Šindlářová
vedoucí odboru 
financí a rozpočtu

Rozpočet přehledně 
a transparentně



Vážení občané, 
příznivci Vítkovic a sousedé,
ne vždy se daří vše tak, jak bychom 

si přáli a jak by to mělo být. V posled
ní době se vedení městského obvo
du opakovaně zabývalo zpožděním 

kosení trávy 
v  některých 
úsecích Vítko
vic a pocho
pitelně také 
stížnostmi ob
čanů na tuto 
s k u te č n o s t . 
Přijměte pro
sím omluvu 
za způsobené 

potíže. Nyní už máme nového doda
vatele této služby. A nejen to. K po
kosu trávy je určena také nově po
řízená sekačka značky Ferrari, s jejíž 
pomocí bude obvod schopen zajistit 
úpravu trávníků na mnohem větší 
ploše než doposud. 

Zatímco na jaře a v  letních měsí
cích patří k péči o veřejnou zeleň ve 
Vítkovicích i ošetřování květinových 
záhonů, které zdobí mnohá prostran
ství obvodu, na podzim nás čekají 
pravidelné ořezy keřů a stromů, pří
padně kácení nemocných dřevin, kte
ré mohou způsobit škody na majetku 
či dokonce ohrožovat zdraví občanů. 
Už teď vás chci ujistit, že takové kro
ky jsou dopředu konzultovány s od
borníky, aby nedošlo k poškození, či 
dokonce likvidaci zdravých dřevin.  

Vážení spoluobčané, děkuji za vaše 
připomínky, náměty a názory, které 
nám pomáhají zkvalitňovat naši prá
ci. Pokud budete chtít řešit jakékoliv 
problémy týkající se našeho obvodu 
a života v něm, jsem vám plně k dis
pozici!

Petr Menšík, 
místostarosta městského obvodu 
Vítkovice
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Je čtvrtek, počátek srpna, jeden z ne
jdeštivějších dnů tohoto léta. S panem 
starostou míříme na jižní Moravu a já 
mám tu čest předat za zaměstnance 
Úřadu městského obvodu Vítkovice, mé 
milé kolegy, finanční dar obci Hrušky, 
jejíž název je už více než měsíc v médi
ích skloňován ve všech pádech. Pan sta
rosta za vedení městského obvodu také 
nejede s prázdnou. Po tragédii, která na 
konci června postihla tento kout naší 
země, zasedala v  obvodu mimořádná 
rada, aby schválila finanční dar jedné  
z vesnic postižených tornádem. Jsou to 
právě Hrušky. 

Ač ohlášeni, vpadáme rovnýma no
hama do perného pracovního dne.  
Je znát, že tady se vše řeší a organizuje 
za pochodu. Hruškovská paní starostka 
nás vmžiku přivítá, objedná kávu a na 
moment se usadí s námi k pracovnímu 
stolu. Její únava je znát, přesto je milá 
a pozorně nám naslouchá. Jsem zcela 
konsternována prostředím, dynamikou 
i energií místa. S úctou i obrovskou po
korou předáváme vybrané peníze a dar 
radních s  přesvědčením, že právě ona 
zná ty nejsmutnější osudy svých obyva
tel. Její upřímná radost je dojemná, ho
voří o sousedské výpomoci, o nasaze
ní hasičů, vojáků i dobrovolníků. Zmíní 
fakt, že je v práci nepřetržitě, ale ihned 
podotkne, že všichni jsou teď příliš za
městnáni fyzickou prací a starostmi, 
aby zabezpečili postiženým rodinám 
střechu nad hlavou. Nemohu si nevšim

NEZAPOMENU

nout anděla, který se houpá na jejím 
řetízku, jak je to příznačné. Čas běží  
a u otevřených dveří starostčiny kance
láře již netrpělivě přešlapují dva urostlí 
muži. Je čas podat ruku na rozloučenou 
a popřát vše dobré. Jsem tak pyšná na 
ty naše Vítkovice, na mé kolegy v práci. 
Kolikrát se to stane? Všichni se shoduje
me na tom, kolik lidství se projeví, když 
se něco zlého přihodí, škoda jen, že se 
k sobě vzájemně chováme lépe jen když 
nás postihne neštěstí.

Stáčíme vůz na opačnou stranu, aby
chom projeli postiženými místy obce 
Hrušky, kde řádilo tornádo v  plné síle. 
V  uších mi znějí slova paní starost
ky: „Byl to podvečer jako mnohé jiné, 
s bouřkovou oblačností.“

Prší pořád, místní smutně upínají oči 
k  nebi a k zaplachtovaným střechám. 
Chceme něco vyfotit, ale stydíme se do
kumentovat cizí neštěstí. Tak přece jen 
pár záběrů z  auta, téměř nepozorova
ně. Mlčíme, ta hrůza, kterou máme před 
očima, je dechberoucí. Jen špitám, jak 
je to hrozné. Opouštíme vesnicí a před 
obzorem spatříme tyčící se kopce s růz
norodou sutí. Vše je uklizené, oplocené 
a naskládkované, už jen ty hrůzy vyvézt, 
aby se co nejdříve zapomnělo.

Já nezapomenu a dovolte, abych při 
této příležitosti poděkovala všem, kteří 
pomohli, a to nejen naším prostřednic
tvím. Nebylo nás málo.

Text a foto: 
Svatava Köhlerová
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Začátky gynekologické péče
Vůbec první lékař, doktor Tomáš Vlc

zek, byl povolán do Moravské Ostravy  
v roce 1846. Do té doby se o zdraví oby
vatel města a okolí starali pouze lazeb
níci.

V  roce 1853 dal tehdejší majitel Vít
kovických železáren baron Rothschild 
postavit novou závodní nemocnici, do 
které byl v lednu 1878 z Vídně povolán 
vysokoškolsky vzdělaný lékař Maximi
lián Munk, který již předtím působil na 
několika tamních klinikách. 

Jeho příchodem začala nová a vý
znamná etapa vývoje závodního zdra
votnictví, v jehož čele působil plných  
41 let. V nemocnici v této době praco
vali 2 až 3 lékaři, kteří současně zajiš
ťovali nejen základní lékařskou službu, 
ale pravděpodobně i péči porodnicko
gynekologickou. Nároky na tyto služby 
však byly v této době minimální. Poro
dy se odehrávaly vesměs doma, a to i 
v případě, že se jednalo o porody pato
logické. Pouze ukončení porodu císař
ským řezem bylo v ojedinělých přípa
dech řešeno chirurgem na chirurgickém 
oddělení.

Vznik centra péče 
o matku a dítě
V roce 1919 přišel do Vítkovických že

lezáren lékař Josef Šimeček, kterému 
byla svěřena organizace péče o matku 
a dítě zaměstnanců železáren. Rodák  
z Ostravy, který se narodil 17. února 
1888, hned po svém příchodu zařídil  
v prvním patře hlavní budovy nové ne
mocnice gynekologickou ambulanci,  
v níž byla i těhotenská poradna. Zajistil 
také malý operační sál a porodní pokoj.

Ve stejném roce předložil doktor Ši
meček řediteli Gresensbergovi ideový 
plán na stavbu ústavu s oddělením po

Porodnice ve Vítkovicích slaví 100 let

rodnickým, gynekologickým a novoro
zeneckým. Jako vzor pro tuto stavbu si 
vybral Ústav o péči o matku a dítě ve 
Vídni, kde sám strávil dva měsíce a na 
jeden a půl roku tam vyslal také tři řádo
vé sestry, které v této době v nemocnici 
běžně pracovaly. 

20. ledna 1920 byl položen základní 
kámen nové budovy. Za dvacet měsí
ců byla stavba dokončena nákladem  
1,5 milionu korun.

Historické datum
Stavba byla do provozu uváděna po

stupně, kompletně otevřena pacientům 
byla 15. srpna 1921.

Ústav disponoval gynekologickým od
dělením s 11 lůžky, operačním sálem pro 
gynekologické operace, kojeneckým 

oddělením se 14 lůžky, porodnickým 
oddělením s 12 lůžky a porodním sálem 
se 2 porodními lůžky. Součástí byla také 
poradna pro matku a kojence, mléčná 
kuchyně či gynekologické ambulance. 
Péče byla určena zaměstnankyním že
lezáren a ženám pracovníků firmy.

Díky matričnímu výpisu a pečlivos
ti tehdejšího personálu známe prvních 
pět dětí, které se v  této porodnici na
rodily:

29. srpna 1921
Jaroslav Brillant ze Staré Bělé
2. září 1921 
Zdeněk Dyhal 
3. září 1921 
Josef Vorel ze Staré Bělé
6. září 1921 
Božena Kaňáková z Vítkovic
6. září 1921 
Lydie Wodáková ze Šilheřovic

Prvních 10 let ústavu
V prvních 10 letech trvání ústavu bylo 

na všech odděleních ošetřeno 8 528 
žen a kojenců. I přesto, že v prvních 
letech přicházely do ústavu jen rodič
ky s patologickými porody, narodilo 
se zde během 10 let 2 897 dětí. Záro
veň bylo provedeno 5 780 ženských  
a porodnických operací a na kojenec
kém oddělení bylo ošetřeno 843 kojenců  
s vážnými chorobami kojeneckého 
věku. V kojenecké poradně bylo pro
vedeno 30 772 lékařských prohlídek,  
v ženské ambulanci 30  100 prohlídek.  
V ústavní kojenecké kuchyni bylo  
za 10 let činnosti vydáno 448 364 porcí 
různých kojeneckých pokrmů.

Centrum péče o matku a dítě Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice slaví již 100 let 
své existence. Je tak nejstarší porodnicí na Ostravsku. Od časů, kdy při porodu asi-
stovaly pouze porodní báby, prošel celý obor gynekologie i dětského lékařství vý-
znamným vývojem. Historie porodnice je toho zářným příkladem.



a individuální přístup ke všem rodičkám, 
které do centra přicházejí.

Porodnice maminkám nabízí komplex
ní péči po celou dobu těhotenství, bě
hem porodu i po něm. 

Budoucí maminky mohou využít vy
šetření během těhotenství, předporod
ní kurzy i cvičení pro těhotné. Během 
porodu jim je k dispozici vybavený po
rodní pokoj s pomůckami pro zpříjem
nění porodu. Na oddělení šestinedělí 
lze využít nově zrekonstruované nad
standardní pokoje. Porodnice maximál
ně podporuje kojení miminek a nabízí 
i služby laktační poradny po propuštění 
maminky domů.

Více informací o aktuálně poskytova
né péči najdete na FB stránkách porod
nice, nebo na webových stránkách vtn.
agel.cz

Lenka Němečková
Foto: archiv Nemocnice AGEL 
OstravaVítkovice a.s.
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Rozšíření kapacity centra
Postupem let začalo být jasné, že 

kapacita oddělení je již nedostatečná  
a je nutné ji rozšířit, a to především od
dělení porodnické a gynekologické. Po
stupné navýšení počtu lůžek v roce 1940 
ale nestačilo, a tak v únoru 1941 předložil 
primář Šimeček návrh úprav v budově  
a chtěl, aby kojenecké a dětské odděle
ní bylo jako samostatný celek přemístě
no do jiné budovy v areálu nemocnice. 
Jeho návrhy byly schváleny a tentýž rok 
v létě bylo oddělení uvedeno do provo
zu.

Gynekologická péče 
po roce 1945
V  roce 1945 odchází primář Šimeček 

do invalidního důchodu a na jeho místo 
je jmenován lékař Jan Birgus, dlouhole
tý asistent docenta Veselého a primáře 
Růžičky ze Státní nemocnice v Ostravě
Zábřehu. V této době nastaly změny 
i v samotných železárnách, kde v roce 
1948 došlo k znárodnění podniku (nově 
Vítkovické železárny Klementa Gott

walda – VŽKG) a sjednocení zdravotní 
péče.

Zástupcem primáře se stává lékař Mir
ko Horák, který převzal funkci závod
ního gynekologa. Ten postupně sám  
a později od konce roku 1950 s kolegyní 
Miladou Fojtíkovou zajišťovali gyneko
logické ambulance nejen pro zaměstn
kyně Vítkovických železáren, ale i pro 
ženy zaměstnanců z nejbližšího okolí.  

V roce 1951 došlo k další adaptaci bu
dovy, která byla prostorově rozšířena 
jednak přístavbou a jednak menšími 
vnitřními úpravami. V roce 1954 primář 
Birgus odchází do FrýdkuMístku, kde 
se stal přednostou porodnickogyne
kologického oddělení. Na jeho místo je  
1. srpna 1954 jmenován lékař Mirko Ho
rák.

1. ledna 1975 byl do funkce přednosty 
porodnickogynekologického oddělení 
jmenován Zdeněk Resler. Vrchní sestrou 
v té době byla Věra Zimmermannová.  
O 10 let později, v roce 1985, byla zahá
jena výstavba osmipodlažního pavilonu 
se 104 lůžky oddělení porodnickogy
nekologického a 50 lůžky urologického 
oddělení.

Převrat v přístupu 
V 70. a 80. letech fungovala rajoniza

ce, takže si maminky nemohly vybrat, 
ve které porodnici budou rodit. Nee

xistovala možnost přítomnosti kohokoli  
u porodu a tatínkové obvykle viděli své 
děti až po několik dnech. Někdy byla 
možnost dítě vidět alespoň přes okno, 
a tak tatínkové stáli v zástupu před bu
dovou porodnice a maminky jim, bez 
ohledu na počasí, ukazovaly děti okny 
porodnice. 

Vše se začalo měnit k lepšímu zhruba 
v druhé polovině 90. let, kdy porodnic
tví začalo být humánnější a pozornost 
se obrátila nejen ke zdraví rodičky a dí
těte, ale i k celému procesu a prožitku 
maminky a miminka.

Centrum péče o matku a dítě 
Dnes je gynekologickoporodnické 

oddělení vedeno primářkou Ivanou Lu
káčovou. Základem a hlavní prioritou 
je vysoká úroveň poskytované péče  
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Máme za sebou již druhý ročník vele
úspěšného projektu Hrajeme si bez roz
dílů, který byl – stejně jako v minulém 
roce – financován z  dotace Magistrátu 
města Ostravy v  rámci projektu „pre
vence kriminality“. Vítkovické děti měly 
opět možnost zapojit se do zajímavých 
aktivit, jimiž mohou vyplnit volný čas 
nejen v  prázdninových měsících, ale 
také v  průběhu celého roku. Všechny 
zapojené organizace se svého úkolu 
opět zhostily s  vervou a čas strávený 
s dětmi využily naplno. 

Šlo o subjekty Bruslařský klub Buď 
INline, z. s., Akcičky, smích. radost. od
počinek, z. s., Městská policie Ostrava, 
Blok centrum, z. s., a COMO – 3 gym, 
z. s. Každá z partnerských organizací se 
zaměřuje na odlišné aktivity, jež se dají 
pojmout různými způsoby, a proto se 
podařilo vytvořit měsíční program, kte
rý nikoho nenudil. Dětí každým dnem 
přibývalo a spokojenost v jejich tvářích 
byla patrná na první pohled.  

Největším tahákem pro vítkovické 
děti byla podle našich zpráv výuka se
beobrany v klubu Como – 3 gym. „Celý 
projekt v Como3 gym – teorie a praxe 
k prevenci násilí, sebeobrana, meditace 
– proběhl výborně. Kapacita byla zapl
něna do posledního místa a snažili jsme 
se zapojit i děti, co přišly navíc, takže 
paráda. Akce se zúčastnili Karolína Klu
sová (dvojnásobná mistryně světa), 
Lukáš Zavičák (trenér MMA a ju jutsu  
a zápasník) a rovněž dva policisté, je
den z pořádkové služby pro Moravsko
slezský kraj a druhý z URNA pro Mo
ravskoslezský kraj,“ pochvaloval si akci 
Martin Vaňka z COMO – 3 gym, stříbrný 
trenér roku 2017 a trenér reprezentace.

Děti měly možnost se s  policisty se
tkat i při dalších aktivitách, a to kon

krétně každé úterý. Mohly si vyzkoušet 
laserovou střelnici, lukostřelbu nebo se 
detailně seznámit s výstrojí Městské po
licie Ostrava. Na děti čekaly i testy a kví
zy s bezpečnostní tematikou. 

Na děti opět čekal také adrenalinový 
zážitek v  podobě lezecké stěny a dal
ší aktivity stmelující kolektiv. „V rámci 
projektu Hrajeme si bez rozdílů jsme 
připravili program na lezecké stěně pro 
děti v rozsahu 4 krát 3 hodiny. Pro děti 
byl připraven program, který obsahoval 
výuku lezení na venkovní lezecké věži, 
chůzi po natažené slacklajně a lezení 

uvnitř lezeckého centra na boulderin
gové stěně. Program byl koncipován 
jako soutěž, kdy každé dítě po splnění 
úkolu obdrželo body. Na konci byly děti 
vyhodnoceny a každé obdrželo nějakou 
sladkou odměnu nebo dárkový před
mět,“ informovala instruktorka Alexan
dra Gendová z Blok centra, z. s.

Projekt byl zakončen závěrečným tá
borákem v  sobotu 31. července v  ulici 
Sirotčí, kde si děti z Vítkovic mohly opé
ct párky a společně si zazpívat. Účast 
byla hojná a o zábavu nebyla nou
ze. „Cílem všech akcí naplánovaných  
Akcičkami bylo vytvořit program pro 
děti a mládež ve věku 5 až 18 let a pro 
rodiče z lokality OstravaVítkovice. Zvo
lili jsme akční aktivity, které zároveň 
napomáhaly k posilování týmové prá
ce. Jednalo se o fotbalový turnaj, vod
ní bitvu, závod Racing Formula, mini  
Rainbow Run a závěrečné opékání buř
tů. Projekt považujeme za velmi úspěš
ný. Do aktivit se zapojovaly jak děti  
a mládež, tak jejich rodiče,“ uvedl koor
dinátor akcí Roman Fučík z organizace 
Akcičky.

Věříme, že společné úsilí a skvělá 
spolupráce přinesou své ovoce a děti 
z  městského obvodu Vítkovice budou 
chtít strávit svůj volný čas při aktivitách, 
s nimiž se v  rámci projektu seznámily  
a vyzkoušely si je na vlastní kůži. 

„Jsem rád, že zájem veřejnosti o tento 
projekt je tak velký. Společně s organi
zátory a partnery, jimž děkuji za jejich 
invenci i úsilí, se těším na další spoluprá
ci. Projekt hodnotíme jako velmi úspěš
ný, o čemž svědčí i jeho ocenění (pozn. 
red.: více v úvodníku na straně 3). Chce
me v něm pokračovat i nadále, “ uzavírá 
starosta Richard Čermák.

Tereza Rašíková

HRAJEME SI BEZ ROZDÍLU

Opět jsme si hráli bez rozdílů. A bylo to super!!!

O tohle šlo – o smích, adrenalin i pohodu, o zábavné trávení volného času a hlavně 
o to bavit se společně s kamarády, sourozenci a rodiči. Snímek byl pořízen v sadu 
Jožky Jabůrkové.

Nic nebylo jen tak. Závody ve formulích na náměstí Jiřího z Poděbrad měly své vítě-
ze, kteří si odnesli lesknoucí se poháry. Foto: archivy partnerů akce
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Týmová spolupráce, fair play hra, výdrž, tah na branku na hřišti v  Halasově ulici  
i v životě. Nejen o tom je fotbal.

Ve vodní bitvě, která vzplála – pokud to je v daném případě to správné slovo – na 
náměstí Jiřího z Poděbrad, šlo o regulérní dobytí makety budovy vodními zbraněmi.

V prostorách Blok centra v sadu Jožky 
Jabůrkové mohly děti vyzkoušet svou 
mrštnost, sílu a odvahu.

Stačilo nasadit inline brusle a vyrazit za 
dobrodružstvím a zábavou…

GOMO-3 gym – tak tohle byl fakt mazec!
Městská policie Ostrava se zaměřila na 
bezpečnost v dopravě i běžném životě.



Nezapomeňte, že Miro Žbirka, Hana 
Fialová s komorním orchestrem Jaku
ba Žídka a Sima Magušinová vystoupí 
23. září od 19 hodin 
v Trojhalí Karolina 
v rámci benefice na 
podporu Charitního 
domu sv. Benedikta 
Labre u příležitosti 
30. výročí založe
ní Charity Ostrava. 
Výtěžek vstupného 
podpoří v rámci ve
řejné sbírky pokraču
jící rekonstrukci objektu ve Vítkovicích. 
Předprodej vstupenek prostřednictvím 
www.ostrava- info.cz. 

ZDRAVÍ, PÉČE Vítkovický zpravodaj
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V rámci projektu Symbióza – kreativ
ní senior s názvem Co na to pan Yves? 
nás 15. července v Domově Sluníčko po
ctil svou návštěvou francouzský kuchař 
Yves Le Guevellou, který pochází z Bre
taně. Kromě besedy připravil našim se
niorům výborné občerstvení.

Beseda byla o životě Yvese Le Gue
velloua a jeho rodném městě Bretani. 
Nyní Yves žije již deset let v  Ostravě  
a povídáním o svém rodném městě pře
dává spolu se svými kuchařskými do
vednostmi dále svůj životní elán. Celá 

POMOC, PODPORA

Vernisáž fotografií Ludmily Janouško
vé s názvem Královské město Marrákeš 
se uskuteční 14. září od 17 hodin v cha
ritní galerii G v Charitním středisku Ga
briel – komunitním centrum pro seniory 
v OstravěZábřehu. Výstava bude pří
stupná veřejnosti každý všední den od 
8 do 15 hodin do 30. listopadu. 

Poradenství při péči o blízké 
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 

hospicové poradny nabízí možnost bez
platné účasti na semináři Jak pečovat  
o nemocného člověka v domácím pro
středí. Termín společného kurzu je  
23. září, od 14 do 17 hodin v budově Hos
pice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ost
ravaVýškovice. Dle hygienických opat
ření proběhnou buď společný seminář, 
nebo individuální konzultace, které je 
možné dohodnout i v jiných termínech.

Kontakt: Charita Ostrava – Charitní 
hospicová poradna, Alexandra Čubová, 
tel. č.: 731 534 002, email: hospicova.
poradna@ostrava.charita.cz. 

Hledáme zdravotníka 
do týmu mobilního hospice 
Charita Ostrava hledá do týmu Mo

bilního hospice sv. Kryštofa zdravotní 
sestru (bratra), které jsou blízké myš
lenky hospicové péče, smysluplná práce 
a samostatnost. Podrobnější informace 
na webu: http://ostrava.charita.cz/vol-
na-mista/

Dny otevřených dveří
Seznamte se se službami poskytova

nými v domovech pro seniory, hospici, 
denních centrech, poradnách nebo azy
lových domech Charity Ostrava, a to ve 
čtvrtek 16. září v době od 9 do 17 hodin. 

V Charitním středisku Gabriel – komu
nitním centru pro seniory v OstravěZá
břehu poskytuje Charita Ostrava sociál
ně aktivizační služby. Lidé starší 55 let 
nebo lidé se zdravotním postižením zde 
mohou v příjemném prostředí Gcentra 
u náměstí SNP trávit čas v rámci pravi
delných aktivit, k  nimž například patří 
lekce němčiny, angličtiny nebo práce 
s  počítačem, kondiční cvičení, výtvar
né činnosti, práce s keramikou a další
mi materiály. Konají se rovněž společné 

Francouzská ochutnávka palačinek
beseda byla prezentována ve francouz
štině, proto bylo nutno překladatelky. 
Setkání bylo spojeno s ochutnávkou pa
lačinek z pohankové mouky  se sýrem, 
šunkou, vejcem.

Klienti Domova Sluníčko si velmi po
chutnali a zároveň se krásnými fotogra
fiemi a prezentací přenesli do francouz
ské Bretaně.

Naše poděkování patří Yvesovi za 
krásný kulturní zážitek a magistru Slani
novi za zprostředkování tohoto projek
tu.                 Text a foto: Domov Sluníčko

Vernisáž v charitní galerii G

Komunitní centrum pro seniory 
zve na zajímavé aktivity

vycházky a výlety, zajímavé přednášky, 
besedy, vernisáže obrazů a fotogra
fií v  galerii G. Od září bude v  nabídce 
také muzikoterapie, duchovní setkává
ní nebo „pánská klubovna“. Všechny 
aktivity jsou poskytovány bezplatně. 
Zájemci mohou centrum Gabriel navští
vit každý všední na adrese Čujkovova 
3165/40a v OstravěZábřehu, nebo kon
taktovat personál střediska na emailu: 
gabriel@ostrava.charita.cz či tel. č.: 731 
131 951.                            Charita Ostrava

Koncert, který pomáhá
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Přednášky, workshopy, 
kroužky, expedice, to vše 
čeká na žáky základních  
a středních škol od října 2021, 
kdy VŠBTechnická univerzi
ta Ostrava otevře svou Ju
nior univerzitu. Mnoho mož
ností pro ty, které baví věda 
a technika.   

Na podobné projekty uni
verzit ob
čas nara
zíte, ale na 
rozdíl od 
ostatn ích 
je mož
né Junior 
univerzitu 
VŠ B T U O 
s t u d o v a t 
bez pro
blémů po 
celou škol
ní docházku. Obsah studia si 
student upraví podle svého 
zájmu, potřeb a možností, 
výhodou je, že se může při
dat kdykoliv v průběhu aka
demického roku (od října do 
července). Všichni studenti 

Junior univerzita VŠB-TUO
Junior univerzity budou po
stupně sbírat dílčí odměny  
a body, které povedou k zís
kání „vysokoškolských titulů“. 
Vyhodnocení se odehraje na 
každoročních slavnostních 
promocích.

„Na naší Junior univerzitě 
záleží jen a jen na studento
vi, co ho zaujme a kolik bude 

mít volné
ho času,“ 
vysvě t l u 
je Jarmi
la Černá, 
metodička 
p ro j e k t u . 
„Výhodou 
je, že může 
postupně 
p oz n áva t 
v š e c h 
ny obory, 

nebo si prohlubovat znalos
ti v  oblasti, která jej nejvíce 
baví. Junior univerzita je uni
kátní systém pro osobní roz
voj a smysluplné trávení vol
ného času pro všechny děti 
od 7 let až po maturanty.“

Sledujte: Facebook a Instagram @zlepsisitechniku
Web: junioruniverzita.vsb.cz
Pište na: popularizace@vsb.cz
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Organizace Mikasa, z. s., která pracu
je s  lidmi s  autismem, jejich rodinami  
a okolím, vyhlásila kampaň na Home
sharing za účelem získání hostitelů. 

Homesharing je sdílená péče o dítě 
s  autismem, která vzhledem k  nedo
statečné síti služeb pomůže rodičům 
těchto dětí. Rodin, které hledají pomoc, 
je opravdu hodně, často se nacházejí 
v situaci, ze které nemají úniku. Přitom 
pro člověka, který se zapojí do pomoci, 
může být čas strávený s dítětem s au
tismem obohacující. Rozhodně se není 
čeho se bát!

Kateřina Novosadová
MIKASA, z. s.
https://mikasazs.cz/

Vůně barev a laků na Šalounce

Jen co jsme 30. června rozdali žákům 
vysvědčení, nastoupili do školy řemesl
níci – malíři, natěrači, elektrikáři, sádro
kartonáři  a také naši páni školníci, kteří 
se pustili do malování tříd, chodeb a ša
ten obou pracovišť školy. 

Byly smontovány nové skříňky, tabule 
a také bylo pokládáno nové linoleum, 
dosluhující dřevěná příčka oddělují

V samotném závěru letošního školního 
roku se dětem a učitelkám z  Mateřské 
školy Obránců míru podařilo zrealizovat 
akci, která potěšila seniory i zaměstnan
ce Domova Magnolie. Naše spolupráce 
s  tímto domovem trvá už několik let, 
v  současné době nám však pandemie 
znemožňuje častější osobní kontakty. 
Na konci června se nám ale naskytla 
možnost navštívit s  dětmi seniory na 
zahradě jejich domova. Neváhali jsme  
a se skupinkou dětí se za nimi vydali. 

K  návštěvě jsme tentokrát vybrali 
děvčátka, která vystupovala na Petro
pavlovské pouti se svým krásným an
dělským tanečkem za doprovodu písně 
Hallelujah. Holčičky nastrojené v bílých 
šatičkách s blankytnými stuhami kolem 

Návštěva v Domově Magnolie

cí chodbu a knihovnu byla nahrazena 
novou ze sádrokartonu, bylo prove
deno  zateplení venkovní zdi kabinetu, 
opraveny ventilátory a šatny mají nové 
osvětlení. Úplně k  nepoznání je třída 
pro přípravný ročník a školní družinu. 
Vybouráním příčky vznikla prostorná  
a nádherně vymalovaná učebna. Vel
kou změnou prošly i žákovská knihovna  

a kabinety učitelů. V každé budově byla 
vždy jedna třída vybavena novou inter
aktivní tabulí. Poslední úpravou bude 
rozšíření stávající dlažby na dvoře školy. 
Věříme, že se žákům, učitelům, ale i ro
dičům bude v „nové“ škole líbit.

Jaromír Šedý 
ředitel školy 
Foto: archiv školy

pasu a čelenkami plnými květin zatan
čily babičkám a dědečkům svůj vílí ta
neček přímo na zahradě pod koruna 
mi lip. 

Byla to akce, která byla jako vždy pří
nosná pro obě strany. Seniorům se před
stavení moc líbilo a děvčátka dostala 
pamětní medaile se sladkou odměnou 
a také si mohla nakrmit a pohladit zví
řátka, která v domově chovají – králíky, 
kozy i morčata. 

Školní rok 2020/2021 jsme tak zakon
čili rozdáváním radosti mezi generace
mi. Babičkám, dědečkům i zaměstnan
cům Domova Magnolie přejeme hodně 
zdraví a těšíme se na další setkávání 
v novém školním roce 2021/2022.

MŠ Obránců míru

Sdílejte péči o dítě 
s autismem
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PŮJČOVNÍ DOBA

PROGRAM AKCÍ

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

Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
prázdniny a letní dny   jsou u konce  

a pro žáky a studenty začínají opět škol
ní dny, máme tady září.  K létu i prázd
ninám neodmyslitelně patří kniha a vět
šina čtenářů si dovolenou a odpočinek 
nedokáže bez dobré knihy představit. 
To samozřejmě neznamená, že by se na 
podzim četlo méně, jen vyloženě od
dechovou četbu alespoň zčásti nahradí 
učebnice a odborná literatura. S tímto 
obdobím je také spojeno ukončení let
ní provozní doby, která se vrací do sta
rých, předprázdninových  kolejí.

Knihovna ani v září nekončí s oslava
mi svého stého výročí. I po prázdninách 
pokračujeme s naší celoroční kampa
ní Darujme a nechejme se obdarovat, 
v  jejímž rámci přinášíme příznivcům 
knihovny každý měsíc překvapení.  
A nejinak tomu bude i v září. Motto mě
síce zní: Darujeme žákům a studentům 
obaly na učebnice. Víme, že sehnat obal 
na učebnice je někdy pěkný oříšek, jeli
kož mnohdy mají velmi atypický rozměr. 
V září si k nám tedy přijďte obalit až tři 
ze svých školních učebnic a pracovních 
sešitů. V případě zájmu lze obal opat
řit také samolepkou s výročním logem 
knihovny. 

Akce bude probíhat po celý měsíc 
v  otevírací době pobočky a je urče

Pozor pořádání akcí se bude řídit epi
demiologickou situací, sledujte prosím 
webové stránky knihovny www.kmo.
cz, nebo se informujte emailem či te
lefonicky přímo v knihovně. 

Děkujeme za pochopení.
AKCE PRO DOSPĚLÉ
Ne jen obrazy…
Výstava děl Karola Hercíka. Vernisáž 

se uskuteční 7. září v 16.30 hodin.
7. až 30. září |  během půjčování
AKCE PRO DĚTI
BOOKovka
S r d e č n ě 

zveme děti 
do našeho 
t ra d i č n í h o 
kn ihovn ic
kého klubu; 
soutěže, vý
tvarné dílny, 
p o v í d á n í , 
hry.

Každý čtvr
tek v měsíci |  14 až 15 hodin

Mláďátka
Výroba malých ptáčátek; výtvarná 

dílna.
Projekt se uskutečňuje za finanční 

podpory Ministerstva kultury ČR.
Každý čtvrtek v měsíci | 14 až 16.30 

hodin
Všemi směry zelená
Soutěžní minihrátky nejen o dopravě 

a zdravém cestování.
V  rámci projektu Evropský týden 

mobility.
16. až 21. září | během půjčování
Kamenné obrázky
Oživujeme kamínky barvami a štět

cem; výtvarná dílna.
V  rámci projektu Evropský týden 

mobility.
16. září | 14 až 16.30 hodin
SOVIČKY:  V lese
Čtení, hraní, povídání, v  klubu pro 

děti a jejich rodiče.
24. září | 10 až 11 hodin

ZÁŘÍ PLNÉ AKCÍ
na registrovaným čtenářům z řad žáků  
a studentů.

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

Nejprve bychom vás chtěli pozvat na 
výstavu výtvarných děl vítkovického 
rodáka pana Karola Hercíka. Pro děti 
i v září pokračuje klub Bookovka, kte
rý každý čtvrtek odpoledne nabídne 
dětem spoustu zábavy v podobě po
vídání, tvoření, her a soutěží. I naši nej
menší návštěvníci se mohou těšit na své 
tradiční setkání, a to poslední zářijový 
pátek dopoledne v klubu Sovičky. Ten
tokrát se společně s paní knihovnicí do
zvíte, co všechno se děje v lese. Pro děti 
jsou také připraveny další dvě výtvar
né dílny Mláďátka a Kamenné obrázky. 
Přijďte si vyrobit drobnost pro radost 
a ukázat šikovnost svých ručiček. Dílny 
se budou konat kdykoli během otevíra
cí doby knihovny. V  rámci Evropského 
týdne mobility je pro děti připravena 
soutěž Všemi směry zelená, v níž si mo
hou ověřit své znalosti o dopravě a ces
tování. 

Přejeme vám krásné a pohodové září  
a těšíme se na setkání s vámi v knihov
ně.                                      Vaše knihovna

Pod záštitou senátora Leopolda Sulovské
ho vystavuje od 1. září rodačka a bývalá kro
nikářka Vítkovic Lenka Kocierzová v  Senátu 
PČR své Ostravské pexeso a další propagační 
záležitosti. Potřetí mají senátoři z celé repub
liky možnost vidět v  předsálí nejen motivy 

Výstava děl Lenky Kocierzové v Senátu PČR

z Vítkovic (vystaveny v roce 2019), Ostravské Evy (vystaveny v roce 2017), 
ale i motivy z celé Ostravy. V pexesu jsou nejen motivy historické, ale hlav
ně industriální. 
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DIVADLO MÍR

V pátek 24. září se ve Světě techniky uskuteční Noc vědců  
s netradičním programem. Připravena je (ne)vědecká před
náška – pokec o tom, jak lidé měřili čas v hluboké minulosti a 
také workshop Hodinářův učeň, vhodný pro rodiny s dětmi, 
které se nebojí trošky manuální práce! Naprosto kouzelná ho
dinka plná kreativní zábavy, kdy si děti mohou vyrobit nej
různější druhy hodin z recyklovatelných materiálů. Dorazte za 
námi a my vám ukážeme, jak na to!                    Foto: Jiří Zerzoň                                     

14. září 16 a 19 hodin Když se zhasne (pronájem)
15. září 19 hodin Chlap na zabití (premiéra)
16. září 19 hodin Chlap na zabití
20. září 19 hodin Příště ho zabiju sám (pronájem)
22., 23., 24., 25., 26. září 19 hodin Chlap na zabití
27. září 19 hodin 1+1=3 (pronájem)
29. a 30. září 19 hodin Chlap na zabití

Premiéra situační komedie Chlap na zabití
Lino Ventura a  Jacques 

Brel excelují ve filmu Dotěrný 
chlap z roku 1973. 

Komedii celosvětově vel
mi úspěšné francouzské 
komedie Francise Vebera, 
jenž v červenci oslavil už 
83. narozeniny, teď můžete 
vidět v  Divadle Mír, kde se 
v  ústřední dvojici představí 
Albert Čuba a Michal Sedlá
ček.

Děj se odehrává v podiv
ném hotýlku s úslužným per
sonálem, ve kterém se vedle 
sebe ubytuje nájemný vrah 
a neúspěšný sebevrah. Dva 
průchozí pokoje, nefungující 
roleta, korunní svědek, čas 
na vraždu, čas na sebevraž
du, čas na lásku i přátelství… 

Dny Fajne rodiny patří ostravským rodinám. Rodiče s dětmi 
se mohou zúčastnit téměř stovky akcí a  aktivit na různých 
místech v Ostravě. Do programu se zapojil také Svět techniky, 
kde si ve dnech18. a 19. září můžete vyzkoušet výrobu přírodní 
kosmetiky. Užijte si den plný vůně, éterických olejů a bylinek  
a vyrobte pro sebe či své blízké například mýdlo, balzám na 
rty nebo bombu do vany.

Časy konání: 11.00, 13.30 a 15.30 hodin
Doporučujeme rezervaci na: recepce.u6@dolnivitkovice.cz

Foto: Tomáš Souček

A především příležitost pro 
mnoho nepředvídatelných  
a humorných situací! 

Komedie Chlap na zabití 
přesně zapadá do konceptu 
Míru, který se snaží přiná
šet především dobrou nála
du skrze úspěšné komedie 
těch nejlepších tvůrců. Jde 
o situační komedii plnou 
slovního humoru, nepředví
datelných zvratů a humor
ných situací, které podtrh
ne mírové obsazení v čele  
s Michalem Sedláčkem v roli 
Françoise Pignona a Alber
tem Čubou coby nájemným 
zabijákem Ralphem. 

Text a foto: Jan Lipovský
www.MirPlay.cz
www.divadlomir.cz

DOLNÍ VÍTKOVICE

DNY FAJNE RODINY NOC VĚDCŮ

Chlap na zabití

PROGRAM

www.dolnivitkovice.cz
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Srpnová tajenka 
V srpnové osmisměrce byla ukryta 

slova poddanské, biskupům a slepic. 
Celá tajenka tedy zněla: V 16. stole
tí to obyvatelé Vítkovic ne měli nijak 
jednoduché. Museli řádně plnit pod
danské povinnosti a kromě jiného 
biskupům ročně odevzdat bezmála 
tři desítky slepic.

VÍTKOVICKÉ LUŠTĚNÍ
Správné odpovědi zveřejníme v následujícím vydání Vítkovického zpravodaje.

Pokud chcete soutěžit, pošlete nám výsledky svého luštění do 14. září buď na 
email zpravodaj@vitkovice.ostrava.cz, nebo poštou na adresu MOb Vítkovice, 
Mírové náměstí 1, 703 79 OstravaVítkovice. 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.eu

PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA

Povinné očkování psů pro
ti vzteklině se uskuteční ve 
středu 8. září od 8 do 12 ho
din 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 ko
run, očkovací průkaz s se
bou, nový stojí 50 korun. 

Očkování se provádí jednou 
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

M O Z A I K A A P K N A T A Ž E N Í P

K O A N K M CH Z T E D B A L D A K U K

A O L E T O K L D R R M R S K Á N Í O

E R O L L T R Ý Ň Á H L D S R K S Í R

A C K P N R N O D K S A O A L K N A E

S V I S T D L B P A D O V O L E N Á F

M C N L I A É R T T N Ý K I Č B N I E

A P O L K J C S L O V A K I N K I P R

T B K N S S O E S K N E V E N A A T Á

U B O CH Á N E K Y I Í C M U E Í P S T

R Ů J S C L E L M M N Č A K L A Ř O K

I Ě O E O S Í P Á N E V L M O N O K E

T Á B I L E C B R J M A D A M E E A O

A O Á D K O S M O S A P E X O T I K A

K O N Z O L A I CH C K Í Š O H Ý L A M

... (tajenka - 23 písmena).
 MŠ
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E

F

G

H

I

J

K

L

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A N O P

B H N Í P A T

C I R Á K O L A V

D O D U L É S E B Ě H

E S R U B Y M O C E N I T

F M A N Ý R I S T I C K Á

G O N A T Y L E M A E A R

H L I B U Š E P A P Á J A

I A N E T S K L O O R A T

J A T E P O CH A E T

K A S O T T O R S

L O J E O T A

M E L S A

PÍSMENNÁ KŘÍŽOVKA
VODOROVNĚ: A. Tisková agentura Portugalska. - B. Spát (ex-
pres.). - C. Arabský stát; jméno severských králů. - D. Opuchlé; 
sběhnutí (řídce). - E. Dřevěné stavby; místní organizace (zkr.); 
oceňovat. - F. 1. díl tajenky. - G. Osobní zájmeno; autor Paličovy 
dcery; jméno Destinnové; anglicky „ucho.“ - H. Krokova dcera; 
melounový strom. - I. Domácky Aneta; průhledná hmota; pracovat 
pluhem. - J. Zkratka abtesly; druhý díl tajenky; latinská spojka 
„a“. - K. Starořecký zhýralec; francouzsky „křivý“. - L. Přední tyč 
u vozu; Pavlovo jméno. - M. Jméno známé lvice.

SVISLE: 1. Upravená pryskyřice. - 2. Oranice (řídce). - 3. Iduška; 
písmeno řecké abecedy. - 4. Nezdvořilý; tarokový výraz; vysoká 
karta. - 5. Letopisy; karnýr; spojení. - 6. Řecká a římská bohyně 
vítězství; příjemně; větší kovová nádoba. - 7. Podnik v Šumperku; 
někdejší odváděná dávka v plodinách (zast.); leknín. - 8. Prst; 
temno; ochotnost. - 9. Planetka; slovensky domácky „táta“; papou-
šek. - 10. Spletený kruh z květin; řecký bůh války. - 11. Malajský 
prozaický útvar. - 12. Žvanit (expres.).

Pomůcka: ANOP, hikajat, Níké, Tabei, tors.  

První určitější informace o velikosti Vítkovic se dochovala 
teprve z roku 1581. Českým králem tehdy byl císař Rudolf II. 
Habsburský (18. července 1552, Vídeň, – 20. ledna 1612, Praha),  
milovník umění, mecenáš a podporovatel věd. Dobu, v níž žil, 
ovlivnil natolik, že se jí zejména v Čechách říká rudolfinská a 
je řazena k vrcholným periodám starších českých dějin. Je to 
tzv. ….  …… renesance.  

VODOROVNĚ: A. Tisková agentura Portugalska.  B. 
Spát (expres.).  C. Arabský stát; jméno severských králů.  
 D. Opuchlé; sběhnutí (řídce).  E. Dřevěné stavby; místní or
ganizace (zkr.); oceňovat.  F. 1. díl tajenky.  G. Osobní zájme
no; autor Paličovy dcery; jméno Destinnové; anglicky „ucho.“ 
 H. Krokova dcera; melounový strom.  I. Domácky Aneta; 
průhledná hmota; pracovat pluhem.  J. Zkratka abtesly; dru
hý díl tajenky; latinská spojka „a“.  K. Starořecký zhýralec; 
francouzsky „křivý“.  L. Přední tyč u  vozu; Pavlovo jméno.  
 M. Jméno známé lvice.

SVISLE: 1. Upravená pryskyřice.  2. Oranice (řídce).  
 3. Iduška; písmeno řecké abecedy.  4. Nezdvořilý; tarokový 
výraz; vysoká karta.  5. Letopisy; karnýr; spojení.  6. Řecká 
a  římská bohyně vítězství; příjemně; větší kovová nádoba.  
7. Podnik v Šumperku; někdejší odváděná dávka v plodinách 
(zast.); leknín.  8. Prst; temno; ochotnost.  9. Planetka; slo
vensky domácky „táta“; papoušek.  10. Spletený kruh z kvě
tin; řecký bůh války.  11. Malajský prozaický útvar.  12. Žvanit 
(expres.).

Pomůcka: ANOP, hikajat, Níké, Tabei, tors.  

Od 1. října bude v budově Nové radnice občanům otevřena 
nová kancelář, tzv. místo prvního kontaktu SOCIOPOINT. 
Osobně, telefonicky či emailem 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.

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, email: akudlejova@vit
kovice.ostrava.cz

Jan Kubík
vedoucí odboru výstavby, 
životního prostředí a SŘ

OČKOVÁNÍ PSŮ
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