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Posezení u Klegů
Zveme vás do Domu u šraněk na Posezení  

u Klegů, výstavu dokumentů tří generací vítkovic-
ké rodiny Klegů – legionáře, hudebního skladatele  
a režiséra. Výstavu uvede Ludvík Klega, se kte-
rým následně uskuteční Vitkovicka štokrla spojená 
s promítáním, jež se uskuteční dne 11. listopadu 
2013 v 17 hodin.         Karol Hercík, kurátor výstavy

Z deníku dámy… 
Poslední  letošní  výstava v Domě u šraněk 

udělá radost hlavně ženám v každém věku. Pod 
názvem Z deníku dámy… představí kabelky, 
peněženky a jiné „dámské záležitosti“ Hana Bi-
narová. Přijměte pozvání na vernisáž v pondělí  
2. prosince v 17 hodin. 

Karol Hercík, kurátor výstavy

Počet obyvatel
K 1. říjnu 2013 žilo v obvodu 

Vítkovice 7299 státních občanů 
České republiky přihlášených 
k trvalému pobytu, z toho 3648 
mužů a 3651 žen. Osob, které 
překročily věkovou hranici 15 
let, bylo 5869.

Zveme vás na Mikulášský jarmark  
na náměstí Jiřího z Poděbrad!

Vydává SMO ÚMOb Vítkovice

Rekonstruovaná fasáda domu v Ocelářské 45 na snímku Jiřího Zerzoně 
působí ve slunečních paprscích příjemně pozitivně.

Vedení Úřadu městského obvodu Vítkovice zve na Mikulášský jarmark, kterým ve dnech 2. až 4. pro-
since ožije nově zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad. Na náměstí, kde bude 2. prosince po 17. 
hodině slavnostně rozsvícen vánoční strom, budou prodejní stánky se zbožím a občerstvením, které patří 
k chladným zimním měsícům. Jarmark bude doprovázet i pestrý kulturní program.  Pokračování na straně 3

Mikulášská nadílka

Rekonstrukce 
jdou do finále

Závěr listopadu bude patřit dokončování mnoha sta-
veb, které byly ve Vítkovicích realizovány v rámci progra-
mu IPRM i z finančních prostředků městského obvodu 
Vítkovice. Pozornost je soustředěna především na dvě 
stěžejní akce, na rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad 
a rekonstrukci Zengrovy ulice.                   Více na straně 3

Náměstí Jiřího z Poděbrad v úterý 22. října dopo-
ledne.

Dne 5. prosince od 16 hodin pořádá Úřad městského obvodu Vítkovice ve spolupráci s komisí pro 
školství, kulturu a tělovýchovu v sále Rothschild Palace tradiční mikulášskou nadílku. Samozřejmě 
přijde trojice Mikuláš, čert a anděl a děti čeká zábavný program Zpátky v Africe, po němž se bu-

dou rozdávat balíčky s dobrotami. Cena sladkého balíčku 
pro jedno dítě je 50 korun. Rodiče, kteří o něj mají zájem, 
zaplatí ho v pokladně v budově radnice nebo v mateřských 
a základních školách ve Vítkovicích. Více informací na pno-
vackova@vitkovice.ostrava.cz nebo 724 846 652. Srdečně 
zveme děti a jejich příbuzné.

Pavlína Nováčková, 
odbor organizační, vnitřních věcí a kultury
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Knižní bazar
Nastal sychravý podzim a pomalu se plíží zima. 

Ideální čas schovat se v teple domova s pěknou kni-
hou. Dne 21. listopadu bude v Domě u šraněk od 8 do 
12 a od 12.30 do 16 hodin probíhat knižní bazar. Jeho 
základní podmínkou je směna. Nic se nekupuje, 
nic neprodává, pouze směňuje. Pokud máte doma 
nějaké staré knihy, které chcete na bazar darovat, 
můžete je nosit v pondělí a středy vždy od osmi do pěti 
do Domu u šraněk, Jeremenkova 13. Těšíme se na 
vaši návštěvu. Jak řekl John Ruskin: „Knihy jsou lidem 
tím, čím jsou perutě ptákům.“ Více informací na 
pnovackova@vitkovice.ostrava.cz nebo telefonním 
čísle 724 846 652.

Text a foto: Pavlína Nováčková,
odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

Noví občánci 
Opět po půl roce jsme vítali nové občánky 

našeho obvodu. V prosluněném odpoledni 
5. října se rodiče se svými robátky dostavili 
na radnici. Po úvodním projevu místosta-
rosty Leoše Adamíka matrikářka postupně 
podle abecedy vyvolávala jména dětí, je-
jichž rodiče se podepsali do pamětní kni-
hy a pak dostali zvoneček a deník děťátka. 
K té velké slávě hrály dětské melodie. 
Mnozí rodiče těžko skrývali dojetí.

 Foto a text: -nov-

Vítkovická světýlka
Mateřská škola Prokopa Velikého 37 

pořádá už pošesté lam pionový průvod 
s názvem Vítkovická světýlka. Konat se 
bude ve středu 6. listopadu od 17 hodin, 
sraz bude v sadu Jožky Jabůrkové u al-
tánu. Bližší informace jsme přinesli v říj-
novém vydání zpravodaje.

Zastávka Vítkovice vysoké pece
Čtenář zpravodaje se na nás obrátil s otázkou, proč 

se tramvajová zastávka ve Vítkovicích jmenuje Vít-
kovice vysoké pece a proč ne Dolní oblast Vítkovic. 
Nový název by prý považoval za logický a vhodnější 
pro snadnější orientaci, zvlášť když se v Dolní oblasti 
konají akce typu Colours. A tak jsme tento dotaz po-
ložili Miroslavu Albrechtovi, tiskovému mluvčímu DPO, 
jehož odpověď přinášíme: „Zastávka Vítkovice vysoké 
pece, kde zastavují tramvajové linky Dopravního pod-
niku Ostrava, se jmenuje historicky podle vysokých pecí, které se nacházejí v její blízkosti. 
Stejně pojmenovaná je i zastávka autobusová, která je v ulici Místecké, a zastavují zde 
příměstské autobusové linky. Dopravní podnik Ostrava nemůže v tomto případě změnit 
název zastávky, protože tuto zastávku využívá mnoho různých dopravců. Změna názvu je 
plně v kompetenci odboru dopravy Magistrátu města Ostravy.“          -gl-

Foto: Jiří Zerzoň

Dopravní podnik 
informuje
∙ Do odvolání je dočasně zrušena za-

stávka Most Mládeže v ulici Plzeňské.
∙ Od 1. října platí nové druhy SMS jízde-

nek, nové číslo při objednání SMS zprávou 
a nově je možná také objednávka prozvo-
něním.
∙ Okružní jízdy historickou tramvají s čer-

tem a Mikulášem proběhnou 7. prosince, 
stejně jako vyhlídkové jízdy historickými 
tramvajemi okruhem po Hrabůvce.

Více informací naleznete na www.
dpo.cz

Svoz velkoobjemových odpadů 
Ve spolupráci s odborem komunálních  služeb, dopravy a bytovým ÚMOb Vítkovice po-

skytuje i v letošním roce firma OZO Ostrava kontejnery na velkoobjemové odpady z do-
mácností. Občané zde mohou bezplatně odložit svůj nepotřebný velkoobjemový odpad.

Plán rozmístění velkoobjemových kontejnerů – Vítkovice
Místo přistavení datum počet kontejnerů

U cementárny u domu č. 31 25.11. 1
U křižovatky ulic Rostislavova, Holubova 25.11. 1
U křižovatky ulic Maixnerova, Pasteurova 26.11. 1
Ulice Štramberská ve dvoře u domu č. 2 26.11. 1
U křižovatky ulic Starobní a Meziuliční 27.11. 1
Na Obvodu – parkoviště vedle popelnic 27.11. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 39 28.11. 1
Ulice Sirotčí u domu č. 45 28.11. 1
U křižovatky ulic Sirotčí, Tavičská 29.11. 1
U křižovatky ulic Šalounova, Nerudova 29.11. 1
U křižovatky ulic Ryskova, Floriánova 2.12. 1
U křižovatky ulic Nerudova, Obránců míru 2.12. 1
U křižovatky ulic Kovářská, Okružní 3.12. 1
U křižovatky ulic Okružní, Obránců míru 3.12. 1
U křižovatky ulic Tavičská, Erbenova (u garáží) 3.12. 1
U křižovatky ulic Ocelářská, Sirotčí 4.12. 1
U křižovatky ulic Sovova, Závodní 4.12. 1
U křižovatky ulic Holubova, Thomayerova 4.12. 1
Celkem: 18
Přistavení kontejneru vždy do 10. hod.
Odvoz druhý den po 10. hod.

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

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

Bližší informace podává: Pavel Hučala, tel. č. 599 453 241.

Květnový knižní bazar.

Ilustrační foto.
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Slovo starosty

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.                Neznámý autor

Rekonstrukce jdou do finále

„Ceníme si 
toho, že nám ve-
dení Rothschild 
Palace vyšlo 
vstříc a umožnilo 
nám, přes čás-
tečné uzavření 
objektu, stejně 
jako v předchá-
zejících letech 
zorganizovat mi-
kulášskou opět 
v sále, který na-
šim záměrům 

nejlépe vyhovuje jak svou kapacitou, tak také důstojným prostře-
dím,“ vyjadřuje uznání starosta Petr Dlabal.

V následujícím období čeká Vítkovice 
spousta akcí. Nejde jen o dokončování 
nebo pokračování rozsáhlých stavebních 
rekonstrukcí na území obvodu, ale také  
o nejrůznější setkání v rámci společenské-
ho života, který se zde snažíme co nejvíce 
iniciovat: Vítkovická světýlka, Mikulášský 
jarmark, mikulášská, nejrůznější aktivity 
v Domě u šraněk nebo v naší knihovně. 
Rád bych v souvislosti s tím apeloval na 
obyvatele Vítkovic. Zapojte se do obvodem 
pořádaných akcí, věnujte programům, kte-
ré pro vás připravujeme, svou pozornost  
a dejte svou přítomností najevo, že chcete, 
aby zde vzkvétal sousedský a společenský 
život. Tím, že svou účastí pořádání nejrůz-

nějších akcí podpoříte, dáte impuls k tomu, 
aby pro vítkovické děti a dospělé byly or-
ganizovány další zajímavé programy, které 
zpestří jejich volný čas. Nezájem nepomůže 
nikomu. 

A proto zvu všechny, místní i přespolní, 
aby si udělali čas a navštívili Mikulášský jar-
mark, pořádaný ve zbrusu novém prostředí 
zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Podě-
brad. Projděte se kolem stánků, nechejte na 
sebe dýchnout vánoční atmosféru. Věnujte 
svou pozornost programu, který bude trhy 
provázet, se svými známými se zastavte na 
kus řeči, dejte si svařák se sousedy, užijte 
si okamžiky, kdy se adventní čas tak trochu 
zastaví. A během řeči třeba proberte, jak se 
vám zamlouvá úprava náměstí. Tu v danou 
chvíli provázejí pochvalná i kritická slova, 
jako ostatně každou novostavbu. Možná 

je to trochu nadne-
sené přirovnání, ale 
vzpomeňme na Ei-
ffelovu věž. Kritiky 
tohoto monumentu 
byly velmi bouřlivé 
už před samotnou 
stavbou, Pařížané 
se bouřili, že se do 
města nehodí. A 
dnes jsou šťastni, že 
ji mají… Také u ná-
městí Jiřího z Poděbrad budou zřejmě reak-
ce rozličné. Ale záleží na nás, jak se s jeho 
novou podobou sžijeme, zda na ní budeme 
hledat to špatné, nebo to dobré. Přikláním 
se k pozitivnímu náhledu nejen na náměstí.                        

Petr Dlabal,
starosta městského obvodu Vítkovice

Zveme na Mikulášský jarmark… 
Pokračování ze strany 1

„Byli bychom rádi, kdyby na náměstí Jiřího z Poděbrad vznik-
la nová tradice setkávání u vánočního stromu,“ vysvětluje sta-
rosta Petr Dlabal. „A jde nám také o to, aby atmosféra jarmar-
ku, kterým náměstí ožije vždy mezi 10. a 19. hodinou, byla 
opravdu příjemná. Proto se pilně pracuje na programu, který 
bude zahájen v pondělí 2. prosince ve 14 hodin, a do které-
ho bychom chtěli zapojit i naše školky a školy. Na jarmarku 
vystoupí také dechovka nebo Zdeněk Krásný se svou kape-
lou, ve středu 4. prosince zveme od 15 hodin na jarmark děti  
v maskách. Oceněna bude každá, ty originální zvlášť. Více in-
formací přineseme v průběhu listopadu na plakátech. Věříme, 
že se nám podaří vytvořit akci, která bude opravdu atraktivní. 
O tom, zda se nám to povedlo, by se měl každý přesvědčit na 
vlastní oči!“                                                                   -gl-

Ilustrační foto.

Rekonstruovaná ulice Halasova. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poběbrad.
Nový vzhled průchodu parkem za bývalým ki-
nem Mír.

Pokračování ze strany 1
„Obě akce, rekonstrukce náměstí Jiřího 

z Poděbrad i Zengrovy, jsou financovány 
z prostředků programu IPRM, stejně jako 
ještě probíhající rekonstrukce objektů Sirot-
čí 41A a 43A, Štramberská 29 a 29A a ven-
kovních a vnitřních ploch Štramberská 2 až 
18,“ vypočítává množství investičních akcí 
starosta Petr Dlabal a připomíná, že kro-
mě toho běží také rekonstrukce chodníku  
v ulici Ruské, od křižovatky se Štramber-
skou po křižovatku s ulicí Závodní. „Kromě 
toho na Ruské ulici začala také výsadba  

stromů v rámci programu Zelená osa Vít-
kovic.“

Dobrou zprávou pro obyvatele obvodu 
i jeho návštěvníky je fakt, že už od druhé 
poloviny října byla alespoň v jednom pruhu 
zprůjezdněna většina komunikací. „Vítkovi-
cím velmi ulehčilo otevření ulic Šalounova 
a Halasova,“ konstatuje starosta. „Dobrý 
pocit mám i z tempa prací, které realizátor 
rekonstrukce nasadil v objektu Štramber-
ská 2 až 18. Zdá se, že firma k zakázce 
přistupuje velmi zodpovědně.“  Text a foto: 

Lenka Gulašiová
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Batikované krajiny
Batikované obrazy Vladislavy Šrámkové jsou v galerii v Domě 

u šraněk nainstalovány do 7. listopadu. Návštěvníkům nabízíme 
další formu, jak zobrazit krajinu. Tuto nevšední technologii známe 
spíše jako dekorativní techniku z dob, kdy se používala na obar-
vování triček a šál. Ale málokdo ví, že vznikla na ostrově Jáva 
a nalezla svoji domovinu v Asii a Africe, jelikož tamní řemeslníci 
měli dobrý přístup k bavlně a především k hedvábí. Autorka ten-
to výtvarný přístup využila na působivé vyjádření krajiny. Vladi-
slava Šrámková vystudovala aranžérství a střední průmyslovou 
školu, obor propagační výtvarnictví. S Vítkovicemi ji pojí práce  
v propagaci a v současné době i reklama. Ve výstavní kolekci je 
možno spatřit i další techniky – akryl a olejomalbu, ještě čerstvou 
ze zářijového plenéru.    Karol Hercík, kurátor výstavy 

Koloběžkové závody
Již třetím rokem se konalo v sadu Jožky Jabůrkové koloběž-

kové klání mezi vítkovickými mateřskými školami. Tentokrát byly 
nejúspěšnější děti Mateřské školy Obránců míru a jedno první 
místo získala i závodnice z Mateřské školy Prokopa Velikého. 
Už teď se všichni těší na další koloběžkové závody v příštím 
školním roce.             MŠ Prokopa Velikého Pro taneční pár Michaela Ga-

těková a Jakub Mazůch z TJ 
Sokol Vítkovice, od díl Akcent 
Ostrava, stříbrné medailisty 
z letošních světových her v Ko-
lumbii, je letošní rok historicky 
nejúspěšnější. Na základě mi-
mořádného úspěchu v Kolum-
bii byli nominováni na historic-
ky první světové taneční hry, 
které se konaly na Tchaj-wanu 
v polovině září. Také zde si ost-
ravští tanečníci získali publikum 
a o několik bodů přetancova-
li favorizované Rusy a Italy. 
Naši reprezentanti se tak stali 
zlatými medailisty v trojdisciplí-
ně karibské tance. A do třetice 
všeho dobrého se na mistrovství Evropy, které se konalo 5. října 
v rakouském Grazu, stali vítězi v párovém tanci salsa a získali tak 
titul mistrů Evropy pro rok 2013.                           -red-

V tělocvičně 
Střední školy tech-
nické a dopravní 
ve Vítkovicích pro-
běhlo 10. října finá-
le městského pře-
boru středních škol 
chlapců ve stolním 
tenise. Finále se 
zúčastnilo osm 
družstev z různých 
ostravských střed-
ních škol. První 
místo obsadila 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, na druhém 
místě skončili studenti Střední školy technické a dopravní a třetí 
příčka patří Střední průmyslové škole z Ostravy-Vítkovic.

-red-

Vycházka 
za vítkovickými stromy

V pátek 4. října se od vodotrysku a jerlínu japonského vydala 
skupina vycházkářů do Lesíka k platanům. Našli jsme lípy, javory  
a mezi ředitelskými vilami v Obytné jsme poznávali keře pámelní-
ku, kaliny, ptačího zobu i dřišťálu. U zámeckého parku jsem přečet-
la ze vzpomínek na ředitelovou Sonnenscheinovou, kterak prodá-
vala do Werkshotelu 
jablka ze zámecké 
zahrady. Kolem 
Andrého vily, kde 
bývala nádherná 
zahrada s rododen-
drony, jsme došli až 
do sadu Jožky Ja- 
bůrkové a loučili se 
u „stromu tří žen“. 
Další vycházka je v 
pátek 8. listopadu 
na stoletý vítkovický 
hřbitov. Sraz v 15 
hodin u brány v Zá-
vodní ulici. 

Lenka Kocierzová

Volnostylaři v Brně 
V sobotu 12. října se v Brně uskutečnila 

Velká cena Brna v zápase ve volném sty-
lu. Turnaje se zúčastnilo 144 zápasníků  
z 25 oddílů z ČR, Slovenska, Polska, Rus-
ka, Ukrajiny, Maďarska, Německa a Srb-
ska. V této silné konkurenci se z našich tří 
zápasníků, kteří se Velké ceny zúčastnili, 
probojovala na stupně vítězů pouze Yvette 
Dohnalová. Obsadila v kategorii žákyň ve 
váze do 52 kg třetí místo, když dokázala 
zvítězit ve dvou utkáních a prohrála s ukra-
jinskými soupeřkami. 

Roman Piskoř, 
TJ Sokol Vítkovice, oddíl zápasu

Vítkovičtí tanečníci 
dobyli po Tchaj-wanu 
i Evropu!

Střední škola technická 
a dopravní podporuje 
sportovní činnost  
mládeže

Autorka batikovaných 
obrazů
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Historická budova Domova Magnolie 
skrývá nádherná zákoutí

Přestože za okny se nádher-
ně barevný podzim pomalouč- 
ku mění ve studenou zimu, 
uživatelky Domova Magno-
lie sedí pod zelenými břízami  
u malebného domečku, po-
píjejí svou oblíbenou kávu  
a klábosí. Do stylově uprave-
né kavárničky, která se na-
chází v prvním poschodí Do-
mova Magnolie ve Žluté ulici, 

chodí ženy velmi rády. „Často zde stojí už ráno s taškami a penězi 
a jdou si nejen posedět, ale i nakoupit různé drobnosti. Nic sice 
ve skutečnosti nijak zvlášť nepotřebují, ale celý život byly zvyklé 
nakupovat a jsou rády, že mohou i tady,“ říká Drahomíra Bičá-
nová, vedoucí útvaru sociálně-zdravotního, která mě domovem 
provází. Památkově chráněná historická dvoupodlažní budova 
Domova Magnolie ve tvaru písmene U z červených cihel a se 
sedlovou střechou byla před mnoha lety postavena jako domov 
pro ženy a ženám slouží dodnes. Muže zde nezahlédnete. „Od 
roku 2007 máme statut domo-
va se zvláštním režimem, při-
jímáme ženy s nejrůznějšími 
druhy demencí, nejčastější je 
Alzheimerova choroba. Prů-
měrný věk našich klientek je 
rok od roku vyšší, nyní je 81,1 
roku. A s věkem se logicky do-
stavují nemoci. Ženy sem čas-
to přicházejí až ve chvíli, kdy 
už nejsou soběstačné a rodi-
na nemá možnost o ně pečo-
vat. Jako domov se zvláštním 
režimem můžeme klientkám 
vyjít maximálně vstříc,“ pokra-
čuje paní Bičánová, zatímco 
si prohlížíme útulně zařízené 
jednolůžkové, dvoulůžkové a 
třílůžkové pokoje v ulicích Žluté a Zelené. Kapacita zařízení je 
75 míst, která jsou neustále obsazená. „Když se náhodou nějaké 
místo uvolní, lůžko je prázdné maximálně den nebo dva, než vy-
řídíme veškeré formality k nástupu další klientky. Ty vybíráme po- 
dle mnoha kritérií. Mnohdy totiž klientka, která má právě nastou-
pit, třeba ještě nechce, je soběstačná, a naopak někde na konci 
pořadníku čeká žena, která naše služby nutně potřebuje. Řešíme 
i to, zda uvolněný pokoj bude uživatelce po všech stránkách vy-
hovovat. Pokud je alespoň částečně mobilní, musí zde mít křes-
lo, chodítko a prostor. Důležitý je i fakt, zda si budou klientky na 
pokoji vzájemně vyhovovat a tak dále.“ Péče v Domově Magno-

lie je rozdělena do tří úseků. Každý úsek vede zkušená sociální 
pracovnice, která řídí pracovníky v sociálních službách. Celkem 
je zde 61 zaměstnanců. Ti zajišťují pro klienty ubytování, stravo-
vání, 24hodinovou péči, praní prádla, úklid, standardní lékařskou 
péči, rehabilitaci a další. Pravidelně sem dochází praktický lékař  
i odborní lékaři, jako stomatolog, neurolog, kožní lékař, psychiatr 
a jiní. Mezitím, co si povídáme, se dostáváme ke kulturní místnos-
ti, odkud vychází zpěv... „Máme tady aktivizační pracovnice, které 
připravuji pro uživatelky spoustu aktivit, účast je zcela dobrovol-
ná. V tvůrčích dílnách si vyrábějí nejrůznější výrobky, vybarvují, 
stříhají nebo tvarují plastelínu, čímž si trénují jemnou motoriku. 
Další z volnočasových aktivit je vaření, které je oblíbené zvlášť 
před Vánocemi, kdy se ženy zapojují do pečení cukroví. Setkává-
me se i v dámském klubu u kávičky a každé pondělí zpíváme. To 
dělají naše uživatelky velmi rády a často. Zpíváním končí i naše 
dámské kluby a každé setkání. Zpíváme také u opékání párků, 
které pořádáme u nás na zahradě, i u všech ostatních příležitostí.  
Jednou za rok vyrážíme s klientkami, které jsou alespoň částeč-
ně mobilní, na tvarůžky do restaurace ve Vřesině, jezdíme i do 
zoologické zahrady a letos jsme byli i v Bělském lese, kde pro 
nás připravili místní lesníci úžasný den v lese. A navštěvujeme 
pravidelně i předpremiéry nebo generální zkoušky divadelních 
představení. Bohužel, tyto výlety jsou pro nás velmi náročné, kaž- 
dou uživatelku doprovází minimálně jedna další osoba. Snažíme 
se proto zapojovat i rodinné příslušníky a dobrovolníky. Několikrát 
ročně máme také různé kulturní programy, přicházejí k nám děti 
z mateřských, základních i uměleckých škol a zpívají i klientkám 
na pokojích. Jsou to krásné okamžiky, které ženy milují,“ dodává 
paní Bičánová. Mezitím jsme sešly dolů do přízemí, kde jsou uli-
ce Švestková a Meruňková. Tady zanedlouho, díky finančnímu 
přispění města Ostravy i městského obvodu Ostrava-Vítkovice, 
vznikne speciálně vybavený úsek právě pro ženy s Alzheimero-
vou chorobou. „Lidé postižení 
touto nemocí potřebují neustá-
lou pomoc a pozornost, proto 
jsme se rozhodli vytvořit úsek, 
kde bude mimo jiné speciální, 
moderními prvky vybavena 
denní místnost s přístupem 
na zahradu, v níž budou mít 
klientky k dispozici vše, co 
potřebují. Zábavu, možnost 
bezpečného pohybu i prostor 
pro učení a cvičení. Tyto ženy jsou u nás doma, a proto se ze 
všech sil snažíme, aby se tady tak i cítily,“ uzavírá naši procházku 
Domovem Magnolie paní Bičánová. Loučíme se. Vcházím do udr-
žované zahrady se dvěma půvabnými altánky. Jen málokdo při 
pohledu z mostu z ulice Rudné tuší, jak krásná zákoutí tato his-
torická budova schovává...           Text a foto: Lenka Hatlapatková

Tajemné Česko aneb Noční 
architektura v Ahol Gallery

Další z vernisáží v Ahol Gallery se uskuteční 5. listopadu v 16 
hodin. Tentokrát se diváci mohou těšit na fotografie Pavla Hrtoně, 
který se specializuje na zachycení prchavé krásy nočních měst. Vý-

stava tuto krásu ještě umoc-
ní tematicky souznívajícími 
ukázkami z nefalšovaného 
nočního života velkoměsta 
v podání studentek peda-
gogického lycea. Výstavu 
fotografií lze v Ahol Gallery  
spatřit do konce listopadu.         
             -suk-

Veselá sobota
Několik desítek dětí v doprovodu rodičů dorazilo v sobotu 28. září 

na akci Veselá sobota, kterou v sadu Jožky Jabůrkové pořáda-
la místní organizace ČSSD. „Chci poděkovat vedení Střední prů- 
myslové školy v Zengro-
vě ulici, že s organizací 
akce pomohlo vysláním 
několika studentů, kteří 
asistovali při hrách a sou-
těžích. Přálo i počasí, vše 
klapalo a všichni si herní 
dopoledne užili,“ konsta-
tuje Petr Dlabal, starosta 
Vítkovic. 

Foto: Petr Dlabal
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Listopad v knihovně
● Literární a výtvarná soutěž 

Romano suno nalezla přístřeší 
v prostorách vítkovické galerie 
MaM. Po celý listopad můžete 
zhlédnout výsledky roční práce 
romských dětí z obecně pro-

spěšné společnosti Nová škola. 
● Virtuální univerzita 3. věku prozra-

dí všem registrovaným studentům leccos 
zajímavého ze života Michelangela Buo-
narrotiho. Tentokrát se soustředíme na 
proslulou stropní malbu v Sixtinské kapli.  
U našich počítačů jste vítáni po dvě listopa-
dové středy, 13. a 27., vždy od 13 hodin. 

● Zajímá vás, co se děje v zákoutích 
lidského mozku? Máte strach ze strašá-
ka moderní doby jménem Alzheimerova 
choroba? Pak buďte vítáni na besedě se 
zaměstnanci České alzheimerovské spo-
lečnosti, kteří přednesou užitečné postřehy 
z praxe a poradí, na koho se obrátit, pokud 
už nemoc propukla. Beseda Tajemství 
mozku se koná v pondělí 25. listopadu 
od 10 do 11 hodin. 

Akce pro děti
● BOOKovka je tradiční akce pro naše 

mladé čtenáře, kteří si nejen rádi čtou, ale 
poznávají svět okolo sebe i na vlastní kůži. 

V úterý 5. listopadu v tradičním čase 
od 14.30 do 15.30 hodin se bude konat 
divadélko na motivy veselé knížky Tetka 
vrána. Mimořádně tentýž týden ve čtvrtek 
7. listopadu si s námi vyrobíte zasněže-
ná těžítka. V úterý 26. listopadu opět ve 
14.30 hodin si vyzkoušíte, jak soutěží nevi-
domí na laserové střelnici. 

● Prima čtení z pěkných knížek i tvorba 
veselých výtvarných dílek na vás tento mě-
síc čeká dvakrát. V pátek 15. listopadu od 
14.30 do 15.30 hodin si postavíme Nový 
domek pro myšku a 29. listopadu ve 
stejný čas odhalíte spolu s paní knihovnicí 
Největší poklad. 

● Vánoční svátky se kvapem blíží a vy bu-
dete opět moci oslavit Mikuláše v knihov-
ně. Těšte se v úterý 3. prosince. 

Kateřina Ševčíková
KMO, pobočka Vítkovice

Knihovna pro vás

  4. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  
průvodci přítomni

  6. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  
průvodci přítomni

  7. listopadu 14.00 klub seniorů 
  8. listopadu vycházka s Lenkou Kocierzovou na stoletý vítkovický hřbitov
 Sraz v 15.00 před branou v Závodní ulici
11. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodci přítomni
  17.00 Posezení u Klegů – vernisáž výstavy spojená s Vitkovicku 

štokrlu
13. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodce přítomen
14. listopadu 14.00 klub seniorů
18. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodci přítomni
20. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodce přítomen
21. listopadu knižní bazar  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
 14.00 klub seniorů
25. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodci přítomni
27. listopadu  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodce přítomen
28. listopadu 14.00 klub seniorů
Prosinec 2013
  2. prosince  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodci přítomni
 17.00 vernisáž Hany Binarové
  4. prosince  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodce přítomen
  5. prosince 14.00 klub seniorů
  9. prosince  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodci přítomni
11. prosince  dopoledne zavřeno, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky, 

průvodce přítomen
12. prosince klub seniorů
13. prosince 16.00 předvánoční posezení v Domě u šraněk
16. prosince  8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodci přítomni
18. prosince  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 otevřeno pro veřejnost, prohlídky,  

průvodci přítomni

Od 1. do 18. prosince v historické světničce bude výstava betlémů z pokladů 
Domu u šraněk

Posledním dnem otevření je právě 18. prosinec 2013.
Otevřeno bude až v pondělí 6. ledna 2014.

Kontakt: Jeremenkova 13, Ostrava-Vítkovice, tel. 599 453 246, 732 709 134, 
e-mail: dum.jeremenkova13@atlas.cz,
www.ostrava-vitkovice.eu
Pozn. red.: Změna programu vyhrazena.

Jak se zdraví sluníčko
Jóga, to je tajemné meditační a tělesné 

cvičení Dálného východu. Její plné ovlád-
nutí vyžaduje léta praxe a soustředění, 
odměnou nám však je pružné tělo a klidná 

mysl. S klubem BOOKovka a paní knihov-
nicí Jarkou jsme si mohli vyzkoušet některé 
základní cviky.
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Svůj klukovský sen jsem si splnil

Jen talent v boxu nestačí

Nejlepší sportovci Vítkovic v roce 2012

Sportuje snad odmalička. Několik let hrál 
hokej za HC Vítkovice Steel a také za HC 
AZ Havířov, ve čtrnácti letech se však roz-
hodl pro změnu a začal boxovat. Na první 
boxerský trénink ho přivedl kamarád, bě-
hem následujících šesti let se ostravskému 
rodákovi Kamilu Beníčkovi podařilo vybojo-
vat dva tituly mistra České republiky, první 
v kadetech v roce 2009, kdy se stal záro-
veň juniorským vicemistrem ČR, a druhý o 
rok později v juniorech ve váze do 91 kg. 
Kromě toho se tento mladý úspěšný boxer 
může pochlubit vítězstvím na mezinárod-
ním turnaji v Polsku 2009, druhým místem 
na mezinárodním turnaji ve Vídni v loňském 
roce a také účastí na mistrovství světa juni-
orů 2010 v Baku, mistrovství Evropy 2012 
do 22 let v ruském Kaliningradu a na letoš-
ním amatérském mistrovství Evropy mužů 
v Bělorusku. Teprve dvacetiletý Kamil, vít-
kovický sportovec roku 2012 a odchovanec 
klubu Boxing Club Vítkovice, který letos 
přestoupil k prostějovským boxerům BC 
DTJ, trénuje zároveň s českou boxerskou 
reprezentací pod vedením trenéra Vasila 
Larionova. „Od začátku roku jsem absol-
voval několik výcvikových táborů a repre-

zentačních soustředění, v současné době 
se připravuji na světový šampionát v Ka-
zachstánu. Je to náročné, na soustředění 
trénujeme zhruba čtyřikrát denně, střídáme 

posilování, kondici, plavání a další techniky. 
Běžně trénuji minimálně jednou až dvakrát 
denně,“ popisuje náročnost tohoto sportu 
Kamil, který dálkově studuje střední školu 
a na jaře ho čeká maturita. Snem tohoto 
mladíka je účast na olympiádě v Rio de Ja-
neiru. „Je to sen snad každého sportovce a 
já bych si moc přál, aby se mi splnil. Stejně 
moc si však přeji, aby box nebyl jen mým 
koníčkem, ale i mým zaměstnáním. Už teď 
nemám čas na žádné jiné koníčky, a když 
mám náhodou volno, trávím ho stejně ve 
fitcentru. Nebo na procházkách se svým 
psem.“ O toho se mu v době, kdy je mimo 
domov, starají rodiče. Těm se podle Kamila 
moc nezamlouvá, že si vybral jeden z nej-
těžších sportů, a logicky se o něj bojí. ,,Asi 
bych se o svého syna taky bál, rozumím 
jim, na druhé straně mám box opravdu rád. 
V tomto sportu můžete být sebevíc talento-
vaný, ale bez skvělé techniky a píle stejně 
nemáte šanci. O to víc si cením rad repre-
zentačního trenéra Vasila Larionova, který 
nám dává takzvanou ruskou školu,“ dodává 
Kamil.

Texty na straně: Lenka Hatlapatková
Foto: archivy sportovců

Vyrůstal mezi lezci ve vítkovickém oddíle, jehož je dodnes čle-
nem. Každý víkend trávil ve skalách, na lyžích nebo jen tak v pří-
rodě. V pěti letech ho táta ve Vysokých Tatrách poprvé vynesl na 
zádech na Rysy, nicméně v následujících letech už začínal se sku-
tečným lezením po skalách a vrcholech Vysokých Tater i on sám. 
Kromě toho chodil na sportovní základní školu a závodně plaval za 
vítkovický oddíl. Přestože je Radovan Marek, další z oceněných 
sportovců za rok 2012, rodákem z Ostravy, jeho životem jsou hory. 
Oba rodiče měli k horám tak blízko, že se dokonce za účasti celého 
vítkovického horolezeckého oddílu vzali ve Vysokých Tatrách ve 
Starém Smokovci a svatbu zapíjeli na Téryho chatě. Na stejném 
místě, na podzim 2010, zde oslavili svou zlatou svatbu, včetně vý-
stupu na zasněžené Baraní rohy. 

„Během střední školy jsem se pustil do vážných lezeckých výstu-
pů na pískách, hlavně ve Vysokých Tatrách,“ vzpomíná Radovan 
Marek. „Vzhledem ke svým výkonům jsem měl možnost i před re-
volucí vycestovat s ČSTV, ve svých osmnácti letech jsem si tak 
poprvé vyzkoušel lezení v Alpách v Chamonix. Dodnes vzpomí-
nám na nádherný výstup na 1200 metrů vysokou stěnu Petit Dru, 
kde jsme se spolulezcem strávili tři dny.“  Přestože se Radovan 

Marek chtěl věnovat lezení dál, vy-
soká škola, svatba a také tři dcery 
jeho sny malinko přibrzdily. „V té 
době navíc při výstupech na horách 
doma i v zahraničí zemřelo několik 
mých kamarádů, začal jsem se pro-
to věnovat více své rodině, kterou 
jsem nutil neustále jezdit na hory 
a lézt po skalách, stejně jako mě 
mí rodiče. Jezdili jsme společně s 
dalšími rodinami, bylo to nádher-
né a smysluplné období strávené 
v přírodě na skalkách i v horách. 
Jen co dcery ale trochu vyrostly, 
začal jsem se rozhlížet po světě a zatoužil vylézt na pořádně vy-
soký kopec. Navíc jsem stále obklopen cestovateli, sportovci, lezci 
a dobrodruhy a často jsem se cítil u stolu jen jako posluchač.“ Na 
první zkušenou vyrazil v roce 2002 do Jižní Ameriky, kde vylezl 
na horu Aconcaqua. „Tu jsme po krátké aklimatizaci na šestitisí-
covce v Chile doslova vyběhli a já usoudil, že lézt na vysoké hory 
je brnkačka. Vyléčila mě však hned další expedice v roce 2005. 
Se Švýcary jsme nevylezli na Kančendžangu, přestože jsme byli 
silný tým. Počasí si s námi tak pohrálo, že jsme horu opouštěli bez 
stanů, spacáků, vařičů, kombinéz, lan i batohů, ke kterým jsme 
se kvůli přívalům sněhu a lavin do výškových táborů už nedosta-
li.“ Radovan Marek se zúčastnil několika expedic organizovaných 
Leopoldem Sulovským a v roce 2007 doprovodil Libora Uhra až 
pod vrcholový serak K2, který je ve výšce 8300 metrů. V roce 2009 
sice neuspěli při prvovýstupu západní stěnou Chooyu, ale zažili je-
den z nejkrásnějších výstupů na vrchol osmitisícovky. V roce 2012 
se Radovanu Markovi společně s expedicí Leopolda Sulovského 
podařilo zdolat vrchol čtvrté nejvyšší hory světa Lhotse.

„Svůj klukovský sen vystoupat na vysokou osmitisícovku bez po-
moci šerpů a bez umělého kyslíku jsem si splnil. Teď bych se rád 
věnoval víc rodině, s níž stále lezu po horách doma i v zahraničí, 
hlavně u moře na Hvaru, Sardinii, v Thajsku, Turecku nebo Maro-
ku. A rád bych se podíval i na spoustu krásných míst v naší zemi, 
které jsem nestihl navštívit, třeba i na kole.“

Kamil Beníček na snímku vpravo.
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Soutěživý Akcent 
Ostrava

Všimněte si!

Strážci zákona informují

Stavění půdorysu synagogy.

Patnáctiletý „řidič“
Strážníci městské policie spatřili 3. října při noční směně ve Vítko-

vicích vozidlo, které kličkovalo od krajnice ke krajnici. Řidič na vý-
zvu k zastavení sice reagoval, ale vzápětí z auta vyběhl a dal se na 
útěk. Na autě bylo zjištěno poškození zámku, rozbité zadní okno 
a poškozené těsnění v okně předních dveří. Zadržený patnáctiletý 
řidič se přiznal, že vozidlo odcizil v Karviné a že on sám je osobou 
hledanou policií. Strážníci přivolali Policii ČR. 

Cyklista posilněný litrem vína
Dne 5. října strážníci natrefili na cyklistu, který měl očividné pro-

blémy udržet kolo v rovině. Pětapadesátiletý muž byl tak opilý, že 
potíže mu nedělala jen jízda, ale také hovor se strážníky, během 
kterého přiznal, že před jízdou vypil litr vína. Tomu napovídalo  
i zjištěných 1,26 promile. V průběhu projednávání přestupku si pro 
svého otce přišla dcera, kterou muž kontaktoval. Tomu hrozí poku-
ta až do výše 20 tisíc korun.      Vladimíra Zychová,

Městská policie Ostrava

Žijí na ulici
Městská policie Ostrava zve na bezplatný kurz s názvem Žijí na 

ulici, který je zaměřen na bezdomovectví a jeho prevenci. Koná se 
ve středu 27. listopadu od 16 hodin v ulici Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě a strážníci zde přiblíží osudy konkrétních osob, které skon-
čily na ulici. Součástí přednášky bude také seznámení s kroky, jež  
mohou zlepšit kvalitu života osob bez přístřeší. Návštěvníky kurzu 
čeká i sebeobrana, připraven je také dětský koutek. Více na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické poš-
ty na adrese info@mpostrava.cz. Na kurz není třeba se předem 
přihlašovat.                                             -zych-

Letošní taneční sezona se blíží ke konci a tanečníci Akcentu po-
malu sčítají medaile. V polovině října reprezentoval Akcent Českou 
republiku hned na dvou soutěžích – mistrovství Evropy v show dan-
ce v ruském Petrohradu, kam odjeli pouze tanečníci hlavní věkové 
kategorie, a mistrovství Evropy v latino tancích v rakouském Grazu. 
Z Petrohradu si skupina dospělých tanečníků dovezla domů zlatou 
medaili (duo Sára Lamprechtová a Veronika Klimešová), jednu bron-
zovou za formaci Srdce z kamene a čtvrté místo vybojovala malá 
skupina s názvem Životní kompromisy. V rakouském Grazu se Jakub 
Mazůch a Michaela 
Gatěková stali mistry 
Evropy v salse.

Skvělým úspěchem 
je i titul mistrů světa v 
disco dance, kterým 
se po celý rok budou 
pyšnit tanečníci hlav-
ní věkové kategorie. 
Ti nejcennější zlato 
vybojovali s formací 
Know how na zářijo-
vém světovém šam-
pionátu v německé Bochumi. Titul vicemistra si odvážela juniorská 
formace Elegantia. Kdo by však čekal za poslední tečkou odpoči-
nek, mýlil by se... Extraligoví tanečníci show dance se totiž připra-
vují na svůj poslední letošní světový šampionát, který se uskuteční 
koncem listopadu v německé Riese.                                         -hal-

Ahol – střední odborná škola se 24. října stala dějištěm zajímavé 
akce. Žáci dostali možnost zúčastnit se happeningu, jímž okrašlovací 
spolek Za krásnou Ostravu připomněl existenci vítkovické synagogy, 
která na dnešním školním hřišti stála do května 1939, kdy byla nacisty 
vypálena. Organizátoři, studenti i hosté, mezi nimiž byla i předsedky-
ně Židovské obce v Ostravě Milena Slaninová a pamětník holocaustu 
Luděk Eliáš, společně vystavěli symbolický půdorys synagogy z ka-
menů sebraných na památných místech Ostravy. Zásluhou spoluprá-
ce s Domem u šraněk a výtvarníkem Karolem Hercíkem mezi těmito 
kameny nechyběla ani replika dlaždice z původní synagogy.

V Ahol Gallery se pak s velkým zájmem studentů setkala projek-
ce filmového dokumentu občanského sdružení Pant s názvem Ho-
locaust v životě Luďka Eliáše a především pak beseda s pamětníky 
– Dagmar Čechovou, vítkovickou rodačkou a pamětnicí zničení míst-
ní synagogy, a  Luďkem Eliášem. Ten se ocitnul doslova v obleže-
ní studentů, kteří ocenili nejen jeho působivé vyprávění o drastické  
a dnes již těžko představitelné životní etapě, jakou byl koncentrační 
tábor, ale zejména jeho vitalitu, životní optimismus a smysl pro humor. 

Celá akce v Ahol Gallery byla zároveň vernisáží výstavy kreseb za-
niklých synagog Hany Slaninové, kterou galerie v těchto dnech hostí. 
A pokud jste se neměli možnost přijít podívat osobně, máme pro vás 
dobrou zprávu – happening i besedu zdokumentovala ČT pro pořad 
z cyklu Refreš, díl Okrašlovači.    Text a foto: Kateřina Suková,

Ahol - SOŠ

Beseda s pamětníky.

Výstava v Ahol Gallery.

Tanečníci juniorské show dance formace Zákon 
přežití, mistři České republiky 2013, se společně  
s ostatními Akcenťáky chystají na mistrovství svě-
ta.              Foto: Petr Krupička

Okrašlovací 
spolek 
připomněl 
vítkovickou 
synagogu

Mluvení je věda 
V naší mateřské škole se sna-

žíme, aby děti odcházely do zá-
kladní školy připravené po všech 
stránkách. Již mnoho let však po-
zorujeme snižující se kvalitu řečo-
vých schopností dětí, což nás při-
mělo otevřít již třetí logopedickou 
třídu. Stále hledáme cesty rozvoje 

komunikačních kompetencí předškoláků, aby dobře zvládali poža-
davky, které na ně bude škola klást.

Proto jsme loni požádali Magistrát města Ostravy o přidělení dota-
ce na vybavení mateřských škol pomůckami pro rozvoj řeči. Získané 
finanční prostředky jsme využili k nákupu pomůcek zaměřených na 
rozvoj porozumění řeči i zlepšení samostatného vyjadřování. Děti 
díky nim mohou pracovat na své jemné motorice i zdokonalování 
motoriky mluvidel, pomůcky jsou zaměřeny také na podporu vytříbe-
ní sluchu i kvality dýchání a podobně. Pomohou nám hravou formou, 
a proto nenásilně a příjemně, rozvíjet řečové dovednosti našich dětí.

Jana Smutná, MŠ Prokopa Velikého a Erbenova 


