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Festival Landscape mění veřejný prostor

Centrum Ostravy plné hudby 

V Ostravě se vůbec poprvé koná festival Landscape, který je zaměřený na změny ve veřejném prostoru. Účastníci se snaží odstraňovat bariéry ve městě a propojo-
vat jednotlivá místa, anebo upozorňují na problémy daných lokalit. Jedna z instalací je před Novou radnicí, kde vznikl botanický labyrint s téměř tisícovkou rostlin, 
mezi nimiž mohou zájemci najít léčivé bylinky. Instalace upozorňuje na cenné, avšak křehké historické dědictví léčivých rostlin a na jejich roli v kontextu městského 
designu. Další informace o festivalu najdete na str. 5. Foto: René Stejskal 

Na hradě ožívá dávná historie
Muzeum jantarové a hedvábné stez-
ky bylo otevřeno 27. června na Slez-
skoostravském hradě. V hradní věži 
ožívá dávná historie místa, kde poz-
ději vznikla Ostrava. Pod Landekem 
kolem Odry a přes brod na Ostravici 

vedla starodávná obchodní stezka. 
Spojovala oblasti u Baltského a Sever-
ního moře s Balkánem. Měla více větví 
a mířila k ní cela síť menších obchod-
ních stezek napojených na tehdejší 

sídla a města. „Jantarovou stezku, 
na níž se převážel mimo jiné i jantar, 
můžeme vnímat jako dopravní komu-
nikaci, anebo jako dějinný jev,“ uvedl 
autor koncepce muzea David Majer. 
Stezka vypadala jinak v době svého 
největšího rozkvětu za Římské říše, 
kdy měla vazbu na západní konec 
Hedvábné stezky, odlišná byla po hu-
sitských bouřích. 

Část expozice je věnována samotné 
jantarové stezce a jejímu významu. 
Popisy doplňují historické artefakty 
a je zmíněna role Slezskoostravského 
hradu. Na jantarovou stezku navazuje 
část věnovaná hedvábné stezce. „Ná-
vštěvníci uvidí starou řeckou keramiku 
z 5. a 4. století před naším letopočtem, 
zbraně a zbroj Skythů, tajemných oby-
vatel euroasijských stepí," prozradil 
David Majer. Pro muzeum vznikl mo-
del Slezskoostravského hradu vychá-
zející z jeho podoby v 19. století.  (rs)   

Návštěvníci uvidí mezi exponá-
ty jantar, zbraně i starou keramiku.  
 Foto: Jiří Zerzoň

Festival v ulicích přilákal 28. a 29. června na Masarykovo náměstí a Černou louku 
tisíce hudebních fandů. Nadchl je Michal Hrůza, Voxel, kapela Nedivoč i další 
skupiny z České republiky a Polska. Dva indické soubory předvedly výpravné 
tance v maskách anebo s akrobatickými prvky, které mají původ v bojových  
uměních.  Foto: Hana Oborilová    



OSTRAVSKÁ RADNICE  ČERVENEC–SRPEN 20192

Město má nejvyšší 
možný rating
Mezinárodní ratingová agentura 
Moody´s potvrdila Ostravě hodno-
cení A1 pozitivní, které je shodné 
s ratingem České republiky. Žádné 
město nemůže mít vyšší ratingovou 
známku než stát, do něhož náleží. 
Ratingová agentura každoročně 
sleduje hospodaření města, včetně 
všech 23 městských obvodů i 40 
příspěvkových a obchodních spo-
lečností zřízených městem. 

„Ostrava při pravidelné roční re-
vizi obhájila rating od renomované 
agentury Moody’s na úrovni A1/
pozitivní, tedy nejlepší hodnocení, 
které může aktuálně jakýkoliv sub-
jekt v Česku získat. Pátým rokem 
kontinuálně oddlužujeme město, 
snižujeme neproduktivní náklady 
a vytváříme finanční rezervy. Za tu 
dobu jsme splatili téměř dvě miliar-
dy a stále platí, že si držíme nejnižší 
zadlužení na obyvatele mezi velký-
mi českými městy, které je aktuálně 
6273 korun,“ řekl ostravský primá-
tor Tomáš Macura.  (ph)
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Obnova Pokladu se opět rozběhla 
„Po dvou letech od vypovězení smlou-
vy s předchozím realizátorem, ukon-
čení veřejné zakázky na nového a po 
naplnění všech lhůt včetně těch pro 
odvolání můžeme znovu zahájit prá-
ce na obnově porubského kulturního 
domu. Součástí této veřejné zakázky 

není vybavení interiérů, na které vy-
hlásíme samostatnou soutěž. O postu-
pu stavebních prací budeme veřejnost 
pravidelně informovat,“ řekla náměst-
kyně primátora pro investice Zuzana 
Bajgarová.

Staveniště převzal 21. června vítěz 

veřejné zakázky Společnost POKLAD 
Z+G+R. Po devíti měsících od vyhlá-
šení veřejné zakázky na nového rea-
lizátora tak jsou obnoveny práce na 
modernizaci jediného porubského 
kulturního domu. Potrvají  následují-
cích 83 týdnů a podle smlouvy přijdou 
na 355 milionů korun. Poklad se veřej-
nosti otevře v roce 2021. 

Rekonstruován bude celý objekt 
kulturního domu včetně předprosto-
ru. Opraveny budou přístupové ko-
munikace a vysazena bude náhradní 
zeleň.  

Návštěvníkům v opraveném Pokla-
du bude k dispozici divadelní sál pro 
420 lidí, společenský sál, malý diva-
delní sál pro 100 osob, cvičební sál, 
tři multifunkční učebny a dva salónky. 
Příjemným místem ke společenskému 
setkávání a osvěžení bude restaurace 
s terasou a klubovým prostorem a chy-
bět nebude ani minikino pro přibližně 
60 lidí.  (rs)Vizualizace DK Poklad po rekonstrukci. 

Obecní byty v Ostravě chrání hlásiče
Životy i majetek obyvatel městských 
bytů v Ostravě chrání více než 11 tisíc 
hlásičů požáru a přes dva a půl tisíce 
detektorů nebezpečného oxidu uhel-
natého. Jejich instalace probíhala ve 
dvou vlnách v letech 2017 až 2019. 
Akce, která nemá svým rozsahem 
v České republice dosud obdoby, stála 
4,9 milionu korun s DPH.

 „Zpětnou vazbu o správnosti naše-
ho rozhodnutí vybavit všechny měst-
ské byty hlásiči požáru a v případě 

potřeby také detektory oxidu uhelna-
tého dostáváme pravidelně od hasičů. 
Z jejich hlášení víme, že instalovaná 
zařízení již vícekrát pomohla ochránit 
lidský život, zdraví i majetek, což byl 
náš hlavní cíl,“ řekl ostravský primá-
tor Tomáš Macura.

Hlásiči požáru je zabezpečeno 90 
procent plánovaného bytového fon-
du, tedy 11 077 bytů z celkového počtu 
12 284 bytových jednotek. 

Detektory CO byly instalovány pou-

ze  do bytů s karmou či plynovým 
topením. Vybaveno jich je aktuálně 
2543. 

Nákup zařízení byl financován 
z Fondu pro upevnění veřejného po-
řádku, bezpečnosti a ochrany osob 
a majetku. Jeho zdrojem jsou mimo 
jiné i prostředky z vybraných pokut 
udělených Městskou policií Ostra-
va.  V obou vlnách hradilo město ná-
kup zařízení, montáž platily městské 
obvody.  (av)

Ostrava hospodařila 
s přebytkem peněz
Hospodaření města vloni skončilo 
s přebytkem 165,8 milionu korun. Za-
stupitelé v červnu rozhodli, že peníze 
převedou do fondů pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava, na výstavbu kon-
certního sálu a do rozpočtové rezervy. 
Peněžní prostředky má město k dispo-
zici díky úsporám v běžných výdajích, 
časovému posunu některých investič-
ních akcí a rovněž vytváření rezervy na 
výkyvy příjmů a výdajů, tzv. rozpočto-
vé rezervy, která je rovněž zdrojem 
přebytku hospodaření.

„K rozdělení máme letos v porov-
nání s loňskem asi třetinovou částku. 
Vliv na to má zpomalení tempa růstu 
daní kvůli nižšímu ekonomickému 
růstu. Zároveň je to výrazné navyšo-
vání tabulkových platů všech zaměst-
nanců v rozpočtové sféře – sociální 
oblasti, kultuře a veřejné správě. Do-
chází také ke zvyšování počtu úkonů, 
které stát po obcích sice vyžaduje, ale 
přispívá na ně jen zčásti,“ řekl resortní 
náměstek Martin Štěpánek.  (av)

Nový parkovací dům vzejde ze soutěže 
Město Ostrava vyhlašuje další archi-
tektonickou soutěž na novostavbu par-
kovacího domu. Bude stát v proluce 
v sousedství krajského úřadu v blízkos-
ti Domu kultury města Ostravy. 

Jeho kapacita bude nejméně 600 
parkovacích míst. Doporučené nákla-

dy na realizaci stavby podle soutěžní-
ho návrhu včetně úprav okolí jsou 359 
milionů korun. Lhůta pro podání ná-
vrhů končí 13. září. 

„V posledních třech letech se jedná 
již o šestou architektonickou soutěž, 
kterou Ostrava vyhlašuje. Poprvé se 

ale týká parkovacího domu. Příklady ze 
světa i jiných českých měst ukazují, že 
i parkovací dům může vkusně dotvořit 
kus města. V této exponované lokalitě 
můžeme zabalit potřebu parkování do 
kvalitní architektury," řekla náměstky-
ně primátora Zuzana Bajgarová.  (ph)

ze zasedání zastupitelstva města Ostravy
Zastupitelé na svém jednání 19. červ-
na schválili desetimilionovou dotaci 
Hasičskému záchrannému sboru na 
protipovodňová opatření v Ostravě, 
která spočívají ve vypracování digitál-
ních povodňových plánů pro jednot-
livé obvody, modernizaci a obměně 
sirén Jednotného systému varování. 
Ostravské organizaci vozíčkářů navý-
šili dotaci na dopravu imobilních ob-
čanů o 48 tisíc korun a zvolili dva nové 
přísedící Okresního soudu v Ostravě. 

Potvrdili nového ředitele Městské po-
licie Ostrava, který byl vybrán z devíti 
uchazečů. Schválili účetní uzávěrku 
a závěrečný účet města za rok 2018, 
rozdělili přebytek hospodaření a roz-
hodli o rozdělení daně z hazardních 
her obvodům. 

Diskutovali o žádosti společnosti 
Vítkovice Aréna ohledně poskytnutí 
účelové dotace na vybavení interiéru 
a rekonstrukci stávajících tribun fotba-
lového areálu Bazaly. Nakonec žádost 

schválili, stejně jako dotaci Klubu RT 
Torax Poruba. Schválili rovněž Akční 
plán koncepce sociálního bydlení měs-
ta Ostravy a poskytnutí peněžních pro-
středků z výnosu z daní z hazardních 
her pro oblast sociální péče. Poskytli 
dotace na podporu výuky cizích jazy-
ků školským zařízením. Odhlasovali 
poskytování bezúročných zápůjček 
Ostravům pro předfinancování výda-
jů na pořízení nových zdrojů vytápění 
v rámci kotlíkových dotací.  (rs)

Jednání zastupitelů
Zastupitelstvo města Ostravy se ke 
svému 8. jednání sejde 18. září od 
9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva 
v Nové radnici je veřejné a občané ho 
mohou sledovat z galerie. Dokumen-
ty k zasedání lze najít na webových 
stránkách www.ostrava.cz.  (hob)
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Památník veteránů určí architektonicko-výtvarná soutěž 
Začíná další architektonicko-výtvarná 
soutěž. Vyhlášení otevřené dvoufázové 
soutěže o návrh na „Památník váleč-
ných veteránů“ v parku Čs. letců v Mo-
ravské Ostravě schválili v červnu radní 
města Ostravy. Památník má důstojně 
připomínat společně prvoválečné, dru-
hoválečné i novodobé veterány, kteří 
nasadili, nasazují a budou nasazovat 
své životy. Mnozí z nich v boji za ná-
rodní svébytnost, svobodu a demokra-
cii zaplatili cenu nejvyšší, svůj život.

Soutěžní podmínky navržené měs-
tem schválila Česká komora archi-
tektů (ČKA). Základní koncept klade 

důraz na účel památníku, požadován 
je respekt k současnému řešení re-
konstruovaného parku, nicméně jsou 
připuštěny i jeho adekvátní úpravy. 
Prostor musí umožnit konání vzpo-
mínkových akcí pro zhruba 150 osob.

„Umění má výrazný dopad na veřej-
ný prostor, do kterého je umísťován, 
a také ovlivňuje vnímání a přístup 
společnosti k umění. Opakovaně de-
klarujeme zájem o kvalitní veřejný 
prostor a prezentujeme Ostravu jako 
město kultury. Je tedy logickým kro-
kem vyhlásit soutěž na tak významný 
prvek, jako je památník. Návrhy oče-

káváme do 6. září, druhou fázi chceme 
vyhodnotit na začátku prosince a ještě 
do konce roku bychom rádi vybrali ví-
těze,“ řekla investiční náměstkyně Zu-
zana Bajgarová.

Porota schválená radou města bude 
u návrhu posuzovat kvalitu celkového 
řešení umístění v území, komplex-
ní ideově architektonicko-výtvarnou 
kvalitu návrhu, hospodárnost a fi-
nanční přiměřenost zvoleného řešení, 
trvanlivost a odolnost návrhu s při-
hlédnutím ke skutečnosti, že se jedná 
o dílo vystavené klimatu i obecnému 
užívání.  (ph)

Děti se mohou v parku Čs. letců učit pod širým nebem 
fajnova

V parku Československých letců byl 
v polovině června slavnostně uveden 
do provozu netradiční učební prostor. 
Projekt s názvem Venkovní třída uspěl 
v loňské výzvě dotačního programu 
města fajnOVY prostor a jeho realiza-
ce byla finančně podpořena 230 tisíci 
korunami. 

Iniciátorem projektu byli učitelé 
z mezinárodní školy 1st International 
School of Ostrava. Slavnostního aktu 
se za město zúčastnila resortní ná-
městkyně primátora Kateřina Šebes-
tová. V okolí parku v centru města je 
více škol, které mohou třídu využívat 
– ZŠ Matiční, ZŠ Ostrčilova, Meziná-
rodní gymnázium či Přírodovědecká 
fakulta Ostravské univerzity. Výuka 
žáků a studentů venku otevírá nové 
možnosti. Žáci jsou na čerstvém vzdu-

chu, mají možnost pohybu a vybočení 
ze stereotypu domácího i školského 
prostředí.

„Těší mě zájem veřejnosti o promě-
nu a zkrášlování veřejného prostoru. 
V tomto případě budou mít z úpravy 
užitek nejen žáci a jejich učitelé, ale 
určitě i Ostravané. Třída je navržena 
takovým způsobem, aby mohla na-
bídnout prostor nejen k příjemné re-
laxaci, ale i práci. Denně vidím, že je 
hodně využíván,“ dodala náměstkyně 
Kateřina Šebestová.

Posezení bude zkrášlováno a spra-
vováno studenty Mezinárodního 
gymnázia po dobu dvou let, poté jeho 
údržbu převezme město. Je navrženo 
z betonu, a proto bude jeho údržba ne-
náročná. 

Žádosti do třetího ročníku dotač-
ní výzvy s názvem „fajnOVY prostor“ 
mohou zájemci o finanční podporu 

podávat až do 
15. srpna. 

O b y v a t e l é 
mohou s fi-
nanční podpo-
rou města do-
tvářet veřejná 
p r o s t r a n s t v í 
– ulice, ná-
městí, parky 
a další místa 
podle vlastních 
nápadů na je-
jich zkrášlení, 
zvýšení jejich 
užitné hodnoty 
či nabytí nové 
funkce. 

Rozdě lovat 
se bude již po-
třetí pět milio-
nů korun.  (av)

Logistické centrum poblíž letiště bude největším ve střední Evropě

Práci v mošnovské zóně získají stovky lidí
První halu logistického centra v Prů-
myslové zóně Ostrava-Mošnov slav-
nostně otevřeli primátor Tomáš Ma-
cura a hejtman Ivo Vondrák. Bude se 
jednat o největší logistické centrum ve 
střední Evropě nazvané Ostrava Air-
port Multimodial Park. 

Plocha celého areálu je 52 hektarů 
a po dokončení výstavby bude k dis-
pozici více než 234 tisíc metrů čtve-
rečních skladových, výrobních a kan-
celářských ploch, v nichž najde práci 
několik set osob. Výstavba je pláno-
vána ve třech etapách. Výstavba první 
haly, která byla slavnostně otevřena 
ve čtvrtek 20. června, trvala rok a má 
rozlohu 57 133 metrů čtverečních. 
V současné době se staví druhá hala 
o rozloze 48 864 m2 a zbývající budou 
dokončeny v roce 2021. Výhodou are-
álu je dobré napojení na letiště, želez-
nici a dálnici.

„Těší mě, že díky nové dynamice, 
kterou nabral projekt Ostrava Airport 
Multimodial Park, intenzivně pokra-

čuje rozvoj zázemí potřebného pro pří-
chod dalších úspěšných firem do regio-
nu. Investorům dlouhodobě věnujeme 
maximální péči a úzce s nimi spolu-
pracujeme, jak s těmi stávajícími, tak 
i nově příchozími. Pomáháme jim ve 
fázích prodeje, přípravy i realizace in-

vestic a vyvíjíme maximální úsilí, aby 
strategická mošnovská zóna dokonale 
splňovala jejich požadavky na kapaci-
tu a infrastrukturu. Tím umožňujeme 
rozšiřování i vznik nových výrobních 
a obchodních aktivit,“ zdůraznil pri-
mátor Tomáš Macura.  (rs)

První obří hala logistického centra.  Foto: Jiří Zerzoň

Rekonstrukce křižovatky 
Českobratrská x Sokolská 
přinese omezení 
V centru města je modernizová-
na jedna z hlavních křižovatek na 
ulicích Českobratrská a Sokolská 
třída. Další část její rekonstrukce 
je v následujících týdnech spojena 
s uzávěrou pro individuální dopra-
vu, která bude vedena po znače-
ných objízdných trasách. Městská 
hromadná doprava bude nadále 
v provozu, pouze opravované úseky 
bude objíždět přes Sýkorův most. 
Práce skončí v září. 

Řidiči jedoucí ve směru na 
Slezskou Ostravu musí úsek objet 
přes ulice Janáčkova, K Trojhalí, 
Na Karolině, Bohumínská a Frý-
decká. Pro směr Přívoz vede ob-
jízdná trasa po Poděbradově a 30. 
dubna. Kdo jede do centra, projede 
ulicemi Přívozskou, Dvořákovou. 

Hlavní práce skončí 31. srpna. 
Podrobný popis objížděk najdete 
na webových stránkách města 
www.ostrava.cz.  (rs)

Oprava Nádražní ulice
Část plynového potrubí v Nádražní 
ulici v průběhu srpna vymění pra-
covníci společnosti Innogy. Jedná 
se o sedm kusů tvarovek, které se 
používají na propojení plynovodu 
a jeho napojení na přípojku. Jejich 
výrobce upozornil na výrobní vadu 
až po ukončení rekonstrukce. Práce 
budou probíhat v montážních ja-
mách, ulice proto nemusí být uza-
vřena. Dopravy se dotkne až výmě-
na povrchu, která je plánována na 
víkendové dny 17., 18., 24., 25. a 31. 
srpna.  (ph)

Školáci i veřejnost mohou využívat nové posezení v parku.  
 Foto: Hana Oborilová
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Městská policie má 
nového ředitele
Novým ředitelem Městské policie 
Ostrava bude Miroslav Plaček. Své 
funkce se ujme 16. srpna, vystřídá 
Zdeňka Harazima, který působil 
jako ředitel MPO od roku 2008. 
Plaček nastoupil k městské policii 
v roce 1994. Postupem času prošel 
všemi pracovními pozicemi v měst-
ské policii, včetně vedoucích funkcí. 
Doposud byl vedoucím oblasti Mo-

ravská Ostrava a Přívoz. Vystudoval 
Vysokou školu báňskou se zaměře-
ním na ekonomii. Je mu 50 let, je 
ženatý a má dvě dospělé dcery.  
„Chci zvýšit bezpečnost občanů Os-
travy, a také se budu snažit, aby se 
občané mohli s důvěrou obracet na 
své strážníky. Rovněž se budu zasa-
zovat o zlepšení podmínek našich 
zaměstnanců,“ řekl Miroslav Pla-
ček.  (rs)

Výstavby nájemních bytů v centru města se může ujmout soukromý investor

Projekt Nových Laubů je na prodej
Ostravští zastupitelé rozhodli ve stře-
du 19. června o záměru prodat po-
zemek v centru ve vlastnictví města 
– tzv. Nové Lauby. Investor bude za-
vázán postavit obytný blok s 85 ná-
jemními byty a podzemním parkoviš-
těm pro 174 automobilů.    

„Jednou ze základních podmínek 
úspěchu oživení historického centra 
města je zajištění vyššího počtu rezi-
dentů v lokalitě. Proto máme v různé 
fázi rozpracovanosti několik projektů 
nových nebo rekonstruovaných byto-
vých domů, díky kterým v centru při-
budou zhruba dvě stovky nových bytů. 
Část z těchto projektů zajistíme vlast-
ními silami a část nabídneme soukro-
mým investorům. Podstatné je pro 
nás to, aby v centru vznikalo nájemní 
bydlení a také kvalitní architektura, 
což projekt Nové Lauby nabízí,“ řekla 
resortní náměstkyně Zuzana Bajgaro-
vá s tím, že když se do projektu nepus-
tí soukromý investor, zajistí jej město 
na své náklady. 

Zájemci o pozemek mohou nabídky 
podávat do 31. října. Nabídnutá cena 
je stanovena znaleckým posudkem a 
musí činit alespoň 29 447 600 korun 

bez DPH (35 667 896 korun s DPH). 
Zájemce musí splnit několik podmí-
nek, především že pozemek využije k 
výstavbě nájemních bytů a v souladu 
s platným územním rozhodnutím. 

Proluka nazvaná Nové Lauby o vý-
měře 3188 metrů čtverečních se na-

chází v centrální části města Ostravy 
mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivo-
varskou a prodlouženou Dlouhou. 
Jedná se o lokalitu, na které byla dříve 
bloková zástavba, a ta byla následně 
zdemolována kvůli špatnému technic-
kému stavu.  (rs)

Vizualizace domů projektu Nové Lauby. 

Porsche rozšiřuje 
svou pobočku 
Společnost Porsche Engineering 
Services, která je poskytovatelem vý-
vojových služeb a která v centru Ost-
ravy otevřela svou pobočku v loňském 
roce, plánuje rozšíření. V současné 
době v Ostravě zaměstnává ve své po-
bočce 25 lidí a v následujících měsících 
firma přijme dalších 25 zaměstnanců, 
především absolventy vysokých škol, 
ale i zkušené vývojáře s praxí. 

Firma rovněž rozšiřuje své part-
nerství s Vysokou školou báňskou-
-Technickou univerzitou Ostrava 
a pražským ČVUT. V Ostravě vyvíjí 
nové asistenční systémy, software pro 
chytré nabíjení elektromobilů a vývoj 
platforem pro e-mobilitu.  (rs)

O místo šéfa ateliéru MAPPA se uchází deset zájemců 
Desítka zájemců se přihlásila do výbě-
rového řízení na  ředitele/ku Městské-
ho ateliéru prostorového plánování a 
architektury (MAPPA), které vyhlásila  
Ostrava.  O šéfovi ateliéru rozhodne 
odborná porota nejpozději v srpnu. 
Do nástupu nového ředitele byl do 
vedení organizace jmenován radou 
města vedoucí odboru strategického 
rozvoje magistrátu města Václav Pa-
lička. MAPPA zahájil činnost v pondě-
lí 1. července.

V osmičlenné porotě, která bude ve 

výběrovém řízení vybírat toho nejlep-
šího kandidáta na obsazení pozice ře-
ditele nové městské organizace, je pět 
odborníků a tři zástupci samosprávy 
města.

„Do poroty se nám podařilo získat 
skutečné osobnosti z oblasti architek-
tury. Profesorku Evu Jiřičnou, která 
dlouhodobě působí v Londýně, popu-
larizátora architektury Adama Gebri-
ana, významného českého architekta 
Víta Másla z mezinárodní architek-
tonické kanceláře. Uvítáme v ní také 

ředitele organizace KAM Michala Sed-
láčka a spoluzakladatele IPRM  Tomá-
še Hudečka. Věřím, že takto sestavená 
porota vybere kandidáta nebo kan-
didátku s těmi nejlepšími možnými 
předpoklady,“ řekl primátor Tomáš 
Macura, který je předsedou výběrové 
komise.

Za město budou členy poroty také 
resortní náměstkyně primátora Zu-
zana Bajgarová a předseda komise in-
vestiční, architektury a rozvoje města 
Jiří Srba.  (rs)

Miroslav Plaček. Foto: René Stejskal

Sportovci nyní lépe dosáhnou na dotace 
O čtvrt roku dopředu se posouvá vy-
hlášení výběrového řízení na zisk do-
tace pro rok 2020 v oblastech Tělový-
chova a sport a Vrcholový sport. Díky 
tomu bude možné, aby byly dotace 
vypláceny již v lednu 2020, nikoliv až 
v březnu, jak tomu bylo dříve. 

Návrh programů na podporu sportu 
z rozpočtu města Ostravy schválili 19. 
června zastupitelé na svém pravidel-
ném zasedání. Celkový předpokládaný 
objem finančních prostředků pro roz-
dělení v oblasti Vrcholového sportu je 
78 milionů a pro oblast Tělovýchovy 
a sportu 33 milionů korun.

Úpravy znění programů především 
reagují na požadavky ze strany žada-
telů o dotaci a slouží k lepší orientaci 
v programech, lépe a přesněji specifi-

kují podmínky dotačního řízení a ve-
dou k celkovému zjednodušení admi-
nistrativy projektů. 

„Snížili jsme počet formulářů i po-
vinných příloh, které musejí žadatelé 
předložit. Do uznatelných nákladů 
jsme nově začlenili položku ubytování 
sportovců na ubytovnách nebo proná-
jem bytů a reagujeme také na aktuální 
trendy. Zvýšili jsme procentuální mož-
nosti u čerpání dotací na internetové a 
webové služby, náklady na záznamy i 
streamování,“ řekla náměstkyně pri-
mátora pro školství a sport Andrea 
Hoffmannová. 

V obou dotačních programech byly 
lépe formulovány pojmy, zkrácena je-
jich délka a byly celkově zpřehledně-
ny. 

Došlo také k omezení důvodů pro 
vyřazení dotace a žadatelé získávají 
možnost předběžné konzultace s ad-
ministrátorem projektu. 

„V případě programu na podporu 
tělovýchovy a sportu jsme odstranili 
diskriminační kritérium přidělování 
bodů podle úrovně popularity sportů. 
Spravedlivěji jsme nastavili možnosti 
plateb podle počtu registrovaných čle-
nů a o dotaci si mohou nově požádat 
i subjekty, které existují méně než rok, 
avšak za podmínky, že vznikly z důvo-
du rozpadu nebo rozdělení již existu-
jících organizací,“ dodává náměstkyně 
Andrea Hoffmannová. 

Cílem všech změn je podpořit koná-
ní a organizační zajištění akcí s celo-
městským dopadem.   (ph)

Podpora výuky 
cizích jazyků
Devět školských zařízení získalo pod-
poru města na výuku cizích jazyků 
v celkové výši 3,3 milionu korun. 
Částky budou školám proplaceny ve 
dvou splátkách. Dalším 16 školským 
příspěvkovým organizacím  schválila 
příspěvky na cizojazyčnou výuku rada 
města.  (rs)
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Landscape přináší do Ostravy nápadité instalace
V Ostravě se koná vůbec poprvé něko-
likaměsíční Landscape festival. Jeho 
základní ideou je zvýšení povědomí o 
oboru krajinářské architektury ve vzta-
hu k současné architektuře, umění a ve-
řejnému prostoru. Cílem letošního roč-
níku, který se koná poprvé v Ostravě, je 
propojení historického centra s Dolní 
oblastí Vítkovice. Trasa, na které jsou 
umístěny různé umělecké instalace, je 
vedena tak, aby upozornila na aktuál-
ní bariéry města, ale také ověřila nová 
pěší a cyklistická propojení. „Umělci, 
architekti, čeští i zahraniční odborníci 
a studenti vytvořili 30 instalací. Zá-
měrně jsou umístěny na méně frek-
ventovaných i neudržovaných místech, 
aby upozorňovaly na možnou změnu,“ 
řekla náměstkyně Kateřina Šebestová. 
Oživilo se tak několik zapomenutých 
míst. Zahradu Městské nemocnice Os-
trava a blízký sad Dr. Milady Horákové 
propojuje hned několik instalací. Mezi 
neprůchodným plotem parku a nemoc-
ničním areálem vznikla vyvýšená láv-
ka propojující obě dříve neprůchodná 
místa. Kousek dále od této bariéry roz-

kvetl Záhon Ostravy poskládaný z rost-
lin jednotlivých obvodů a za stromem 
s výhledem na nemocniční budovy se 
krčí růžový plameňák Pavla Karouse.  
Velkým projektem v sadu bude Zapo-
menuté krematorium od Adea projekt, 
které upozorní na nedávnou minulost 
tohoto místa.

Blíže k centru jsou umístěny Malé 
Bazaly, na nichž si zájemci mohou za-
hrát fotbal. Přes Pasáž velkoměsta se 
chodec dostane do parčíku vedle Domu 
umění k instalaci Benedikta Tolara 
Ne-stabil. Na Masarykově náměstí se 
koná výstava Veřejný prostor.cz, která 
mapuje vývoj městských prostranství 

v České republice po roce 1989 až do 
současnosti. Výstava představuje na 
plakátovacích válcích více než 60 reno-
movaných náměstí, ulic a parků. Kdo 
se vydá na Colours of Ostrava pěšky 
od nádraží Ostrava-střed po Jantaro-
vé stezce, nemine barevnou zastávku 
a chodník ve stejném designu. Jedná se 
o dílo Patrika Hábla s názvem Komuni-
kační vrstvy. 

Instalace neminuly ani ostravské do-
minanty. Prokešovo náměstí před No-
vou radnicí rozzářily stovky osázených 
květináčů intervence Victoria Natura 
a nevyužívaný prostor před městskými 
jatkami oživuje Forum arborum. 

„Trasou každého provede mapový 
průvodce s informacemi a vyznačením 
instalací a s harmonogramem dopro-
vodných akcí. Mapy jsou k dostání na 
pobočkách informačních center, v os-
travských kavárnách, veřejných insti-
tucích a také ke stažení v PDF verzi 
na adrese www.landscape-festival.cz. 
Všechny instalace a akce a výstavy fes-
tivalu jsou přístupné zdarma,“ dodala 
náměstkyně Kateřina Šebestová.  (lach)

Výtvarník Patrik Hábl vytváří Jantarovou stezku.  Foto: Landscape

Školáci sklízeli úspěchy za výjimečné dovednosti ve sportu, kultuře a vědomostních soutěžích 

Město ocenilo žákovské osobnosti a kolektivy
Osobnosti z řad žáků a studentů ost-
ravských základních škol a víceletých 
gymnázií převzaly 18. června v diva-
dle loutek ceny udělené radou města. 
Slavnostního aktu se ujala náměst-

kyně primátora pro školství a sport 
Andrea Hoffmannová. Ocenění žá-
kovských osobností a kolektivů za vý-
jimečné dovednosti v oblasti sportu, 
kultury, úspěchy ve vědomostních 

soutěžích a olympiádách, pomoc blíz-
ké osobě, výraznou reprezentaci školy 
a města navrhla z nominací došlých ze 
školských zařízení komise pro vzdělá-
vání, vědu a výzkum.
Žákovské osobnosti:
Václav Holuša, Barbora Skotnicová 
– ZŠ Provaznická; Božena Lednická, 
Tereza Maléřová, Vanesa Nechalová 
– ZŠ A. Hrdličky; Vojtěch Macháček, 
Klára Vaculíková – Gymnázium Čs. 
exilu;  Eliška Rosová, Maxmilián Škvr-
na, Matyáš Hořín, Daniel Rýpar – ZŠ 
K. Pokorného; Nikola Baníková – ZŠ 
Volgogradská; Šimon Bělík – ZŠ Ma-
tiční; Linda Dunajová, Michal Graca 
– ZŠ Ostrčilova; Matyáš Janáček – ZŠ 
A. Kučery; Lucie Kantorová – ZŠ U 
Kříže; Veronika Kašparová – ZŠ Kres-
tova; Jan Kolář – PORG Rostislavova; 
Ludmila Kročková – ZŠ Paskovská; 
Anežka Lučová – ZŠ F. Formana; Voj-

těch Otáhal; Veronika Oudová – ZŠ 
Dětská; Jeroným Polášek – ZŠ Dvor-
ského; Lukáš Staník – ZŠ Bulharská; 
Viktorie Štverková – ZŠ Klegova; Le-
ona Ščerbová – ZŠ Bohumínská; Tina 
Vavříková – ZŠ Šeříkova.

Za pomoc blízké osobě ceny obdrže-
li: Sabina Foldynová ze ZŠ Porubská 
za pomoc zraněné spolužačce na dět-
ském hřišti; Lucie Hašková ZŠ Pro-
vaznická za každodenní pomoc han-
dicapovanému spolužákovi ve škole; 
Františka Sekaninová  ze ZŠ A. Hrd-
ličky za pomoc onkologicky nemocné 
dívce; Zuzana Ondrůšková ze ZŠ Mi-
tušova za pomoc zraněné kamarádce 
na jízdárně.
Žákovské kolektivy:
6členný kolektiv – ZŠ F. Formana; 
3členné družstvo – ZŠ Porubská; ko-
lektiv žáků – ZŠ K. Pokorného; kolek-
tiv žáků – ZŠ A. Hrdličky.  (hob)Oceněné žákovské osobnosti a kolektivy se sešly v divadle loutek.  Foto: Jiří Zerzoň

Nově vysazená zeleň pomůže zlepšit ovzduší v Ostravě
Dvě vybrané plochy poblíž Rudné uli-
ce a hutního kombinátu ArcelorMittal 
o rozloze dvou hektarů se stanou la-
boratoří, v níž odborníci budou zkou-
mat vliv stromů na snížení znečištění 
ovzduší. Nejdříve vysadí testovací 
stromy a těmi, které se osvědčí nej-
lépe, zaplní celé dva hektary. Pomocí 
25 senzorů, které co pět minut zašlou 
data, budou po dobu osmi let zjišťovat 
schopnost stromů pohlcovat prach 
a další nečistoty, ale také proudění. 

Stromy pomohou vysadit odborníci 
ze Slezské univerzity v Opavě, pracov-
níci Univerzity Palackého z Olomouce 
je budou ošetřovat speciálními záliv-
kami, které zvyšují jejich odolnost. 
Výsledky zpracují na superpočítači 
vědci z Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava. 

„Výsledky se bude město řídit. Ně-
kdy vysadilo zeleň, která uschna, pro-
tože v dané lokalitě nebyla vhodná, 
nebyla odolná. Výzkum nám ukáže, 

jaké stromy jsou pro zlepšování kvali-
ty ovzduší ve městě nejlepší a nejodol-
nější. Výstupy z výzkumu získají i os-
tatní státy Evropské unie,“ zdůraznil 
ostravský primátor Tomáš Macura.      

Rozpočet projektu CLAIRO činí 65 
milionů korun, dotace z evropských 
fondů představuje 52,7 milionu ko-
run, město a Moravskoslezský kraj 
projekt podpoří shodně šesti miliony 
korun. 

„To, že jsme získali grant pro pod-

poru nejinovativnějších projektů 
v Evropě jako první město v České 
republice a teprve čtvrté ve střední 
Evropě, je skvělým vysvědčením pro 
Ostravu i celý region.  Těší mne, že 
se projekt týká tématu pro naše měs-
to zcela zásadního, kvality ovzduší. 
Metoda využití stromů a zeleně 
k záchytu vzdušných nečistot takto 
inovativním způsobem je velice za-
jímavá – a přitom přirozená,“ dodal 
primátor Macura.  (rs)
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Péče o nemocného 
Charita Ostrava nabízí bezplatný 
seminář „Jak pečovat o nemocného 
člověka v domácím prostředí“. Na 
setkání se zdravotními sestrami se 
dozvíte, jak zvládnout péči o člově-
ka se sníženou pohyblivostí, naučí-
te se nemocnému podávat stravu, 
tekutiny a léky, provádět osobní 
hygienu či polohování jako preven-
ci vzniku proleženin. Součástí jsou 
praktické ukázky. 

Kurz probíhá vždy jednou mě-
síčně, nejbližší termín je 19. září 
od 14 do 17 hodin v budově Hos-
pice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice. Na školení se, 
prosím, přihlaste předem u Anny 
Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002,  e-mail: hospicova.po-
radna@ostrava.charita.cz.  (dk)

Důležitá čísla
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie České republiky
156 Městská policie Ostrava
112 Jednotné číslo tísňového volání

Linka důvěry: 
596 618 908, 737 267 939

Lékařská pohotovost:
596 193 475 dospělí
596 193 473 zubní
596 192 608 dětská

"Stopka" nabídne mimo jiné i doučování dětí.  Foto: S.T.O.P., z.s.

Krizové centrum 
pomáhá v nouzi
Krizové centrum pro děti a rodinu, 
které sídlí v Bohumínské ulici 50 ve 
Slezské Ostravě, poskytuje krizovou 
pomoc dětem do 18 let a jejich blíz-
kým v náročných životních situacích. 
Jedná se o situace, které dítě či jeho 
blízcí vnímají jako ohrožující a nedo-
káží je zvládnout vlastními silami. 

„Krizová pomoc je určena dětem, 
které potřebují neodkladnou pomoc 
a nacházejí se v náročných životních 
situacích jako je úmrtí blízkého, roz-
pad rodiny, pocit samoty, vztahové 
obtíže, sebepoškozování, problémy 
doma – týrání, zneužívání či zanedbá-
vání,“ vysvětlil náměstek primátora 
Zbyněk Pražák.  

„Krizovou pomoc je možné využít 
také anonymně. Poskytuje ji tým soci-
álních pracovníků a psychologů. Indi-
viduálně je možné domluvit si schůz-
ku v pracovní dny od 6 do 18 hod., bez 
objednání je možné přijít v pondělí 
a středu od 8 do 15 hodin,“ dodal ře-
ditel krizového centra Jiří Drastík. 
Na centrum je možné obrátit se i te-
lefonicky na čísle 778 111 281. Zájemci 
získají další informace na stránkách 
centra www.css-ostrava.cz.  (rs)

S.T.O.P. pomáhá lidem již 18 let
Organizace s názvem S.T.O.P., z.s. 
podporuje jednotlivce i rodiny ze so-
ciálně znevýhodněného prostředí. 
Název je složen z prvních písmen he-
sel organizace – Svoboda, Tolerance, 

Osvěta a Podpora. Již od roku 2001 se 
zaměřuje na podporu vzdělávání dětí, 
které by se rády učily a získaly vzdělá-
ní, ale nemají pro to patřičné podmín-
ky a v blízkosti pomocnou ruku, která 
by je podpořila. Ve „stopce“ se zamě-
řují také na dobrovolnictví a pomoc 
dětem s rizikovým chováním. Od roku 
2017 provozují Mikrojesle Hvězdička, 
kde pomáhají rodičům malých dětí 
sladit rodinný a pracovní život. Vizí 
pracovníků organizace jsou vyrovnané 
šance pro všechny bez ohledu na věk, 
pohlaví, etnicitu a zdravotní stav. 

V jakých otázkách se na 
S.T.O.P. můžete obrátit?

   Dítě má špatné známky
Ve "stopce" zajišťují doučování dětí od 
1. třídy ZŠ až po maturitu během ce-
lého školního roku i letních prázdnin 
(např. příprava na opravné zkoušky). 
Dětem pomáhají lektoři s pochope-
ním a porozuměním látky v rámci ma-
lých skupin žáků. K dětem přistupují 
individuálně, vytváří jim podnětné 

prostředí, učí hravou formou pomo-
cí nových metod, rozvíjejí jejich se-
bedůvěru a motivují je k učení. Pro 
menší děti navštěvující 1. až 5. třídu 
ZŠ je určen program Orion, ve kterém 

je nabízena pomoc v českém jazyce, 
matematice a angličtině. Pro starší 
žáky od 6. třídy ZŠ až po studenty SŠ 
je program s názvem Apollo. Zde si 
žáci mohou vybrat pomoc z předmě-
tů český jazyk, matematika, anglický 
jazyk, fyzika, zeměpis, německý jazyk 
a chemie. Při vzdělávání je kladen dů-
raz také na spolupráci s rodiči a učiteli 
dětí, možné je i doučování v rodinách 
za pomoci dobrovolníků a terénních 
pedagogických pracovníků. 

 Nevíte si s dítětem rady, chy-
bí mu kamarádi, nerozumíte 
mu, zlobí...
Program KMOTR – jedná se o soci-
álně preventivní program pro děti 
a mládež ve věku 7 až 18 let fungující 
na principu individuálního přátelské-
ho vztahu mezi dobrovolníkem a dítě-
tem, které se ocitlo v náročné životní 
situaci. Dvojice se pravidelně setkává 
a tráví spolu volný čas činnostmi, na 
kterých se oba kamarádi dohodnou.

 Máte omezené možnosti pro 

trávení volného času dítěte?
Je tu kometa! Dětem, které pravidelně 
navštěvují programy spolku, pomáhá 
organizace zazářit jako kometa for-
mou zážitků, které jsou pro ně v běž-
ném životě vzdálené. Pro děti připra-
vují jednodenní akce i několikadenní 
pobytové výlety.

 Máte volný čas a rádi byste jej 
využili pro dobrou věc?
V organizaci se můžete angažovat jako 
dobrovolníci. Dobrovolnictví přináší 
radost a pocit naplnění, pomáhá na-
vázat nová přátelství a zažít okamžiky 
a situace, ve kterých se dozvíte nové 
věci nejen o sobě. Během celého roku 
hledá S.T.O.P. dobrovolníky, kteří 
jsou ochotni darovat chvíle svého vol-
ného času dětem, seniorům, tělesně 
handicapovaným, nebo by jen rádi 
přiložili ruku k dílu, když je potřeba. 

 Chcete se vrátit na několik 
hodin týdně do práce, ale nemá-
te nikoho, kdo by Vám pomohl 
s péčí o malé dítě?

Mikrojesle Hvězdička – nabízí po-
moc při slaďování pracovního a rodin-
ného života rodičům malých dětí ve 
věku od 6 měsíců do 3 let. V mikrojes-
lích mohou být v jeden okamžik ma-
ximálně 4 děti, avšak místa je možné 
sdílet. Během měsíce se třeba prostří-
dá až 12 dětí.

A kolik to vše stojí? Aktivity S.T.O.P. 
jsou bezplatné, jsou podporovány pro-
střednictvím dotací a grantů.  (šť)

Kontakt:
Domluvte si schůzku – telefon:
 775 993 465, 724 393 737
Napište na e-mail:  
info@sdruzeni-stop.cz
Weby: www.sdruzeni-stop.cz,  
www.jeslicky-hvezdicka.cz
Navštivte nás: Bastlova 694/9, 
Ostrava-Zábřeh, 700 30
Osobně nás zastihnete:
pondělí a středa  8:00-12:00 hod.  
  13:00-16:00 hod.

Aplikace pomáhá nejen handicapovaným
Na Přírodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity vznikla, ve spolupráci s ne-
ziskovou organizací Síť pro rodinu, 
unikátní aplikace pro chytré telefo-
ny. Aplikace v praxi rozšiřuje využití 
projektu Euroklíč, který je realizován 
na celorepublikové úrovni. Uživatelé 
mohou získat přehled o místech, na 
kterých mohou Euroklíč využít v pří-
padě potřeby. Ostravská univerzita 
a Síť pro rodinu tak podala pomocnou 
ruku osobám zdravotně postiženým, 
seniorům a také rodinám s malými 
dětmi. Katedra informatiky a počítačů 
se před časem spojila se Sítí pro rodi-

nu. Společným záměrem bylo zjedno-
dušení využití takzvaného Euroklíče, 
který osobám se zdravotním postiže-
ním, seniorům a rodinám s malými 
dětmi umožňuje přístup na toalety, 
schodišťové plošiny nebo do výtahů.  
„Kolega Michal Janošek za mnou při-
šel, že má úplně výbornou věc, kterou 
využívají rodiny s dětmi a handicapo-
vaní. V rámci výuky jsem dal dohro-
mady vývojářský tým a vytvořili jsme 
mobilní aplikaci, kde mají všechno 
k  dispozici hned,“ popisuje za katedru 
informatiky a počítačů Jaroslav Žáček.
Snahou bylo, aby aplikaci připravili až 

do funkční verze s grafickým rozhra-
ním. „Jsem ráda, že to pro studenty 
nebyl jen nějaký studijní úkol, ale 
hodně tím žili a přicházeli sami s vy-
lepšeními. Celkově byl vývoj hodně 
rychlý, a navíc se nám dařilo zapra-
covávat také všechny možné podněty. 
Teď už jen doufám, že aplikace bude 
pomáhat naplno rodinám s dětmi, se-
niorům i zdravotně postiženým,“ říká 
krajská koordinátorka Sítě pro rodinu 
Lenka Polášková. 

Aplikaci pro Android a iOS si teď 
můžou uživatelé Euroklíčů stáhnout 
v App Store nebo v Google Play.  (lp)
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Hudebníci se sjedou na pomoc
charita

Benefiční koncert Charity Ostrava 
s názvem „Sešli se, aby pomohli...“, 
který se bude konat na podporu Cha-
ritního domu sv. Zdislavy, azylového 
domu pro matky s dětmi, se uskuteční 
17. září od 19 hodin v Divadle Antoní-
na Dvořáka v Ostravě. 

Vystoupí pěvkyně Martina Kociá-
nová s harfistkou Kateřinou Engli-
chovou, Janáčkův komorní orchestr 
s pěvkyní Patricií Janečkovou, vio-
loncellistou Jiřím Hanouskem a také 
David Stypka&Bandjeez. 

Charitní dům sv. Zdislavy – azylový 
dům poskytuje dočasné zázemí pro 
matky s dětmi, ženy s dětmi svěřený-
mi do péče a těhotné ženy, které se 
dostaly do nepříznivé sociální situace 
spojené se ztrátou bydlení. V rámci 
poskytované sociální služby podpo-
ruje Charita Ostrava jejich soběstač-
nost a zapojení do běžného života ve 

společnosti. Celý výtěžek vstupného 
na koncert bude využit na podporu 
rekonstrukce kapacitně lépe vyhovují-
cího objektu pro azylový dům v rámci 
povolené veřejné sbírky. 

Předpokládané zahájení prodeje 
vstupenek v systému Národního di-
vadla moravskoslezského, Ostravské-
ho informačního servisu a také v  in-
formačních centrech měst v regionu 
bude od července 2019.  (red)

Zaostřeno na nezletilé provinilce. 
Strážníci řeší kouření i napadání
Nedávno jsme psali o nezletilých 
v souvislosti s pitím alkoholu, záško-
láctvím a kouřením. V dnešním člán-
ku se kromě kouření dětí a mládeže  
zaměříme také na problematická  
fyzická napadání mezi nezletilými, 
a také případ nalezených hledaných 
osob. 

S kouřením je to zřejmě stejné 
už celé generace. Strážníci v těch-
to dnech na obchůzce v Porubě na-
šli kouřícího, teprve patnáctiletého 
chlapce. Bez mrknutí oka jim začal 
vysvětlovat, že kouří, protože má 
„nervy“. Inu, stres je zřejmě problém 
v každém (někdy i kuriózně nízkém) 
věku. O pár dní si pro změnu v Hra-
bůvce pochutnávaly na cigaretách 
dvě třináctileté dívky. Ty se uchýlily 
k tradičnější výmluvě s tím, že jedno-
duše nevěděly, že se to nesmí. 

Mezi ty horší případy už patří ze-
jména fyzické napadání mezi vrstev-
níky. Strážníky v Hrabůvce vyhledala 
v květnu skupinka dětí, která prosila 
o pomoc pro plačícího jedenáctile-
tého chlapce. Podle svědků se ho 
jiný chlapec pouze zeptal na jméno. 
Vzápětí poté jej bez zjevného dů-
vodu udeřil do hlavy a kopl do zad. 
Nakonec po něm ještě hodil kámen. 
Chlapce hlídka předala rodičům 
a událost oznámila sociálně právní 
ochraně dětí. 

Strážníci také často hledají pohře-
žované děti a nezletilé. V jednom 
případě se jim podařil „úlovek“ hned 
tří hledaných nezletilců, kteří se po-
tulovali kolem zastávky hromadné 
dopravy. Po zjištění, že jsou hledáni, 
je strážníci předali svým kolegům 
z Policie České republiky.   (mpo)

Projekt s názvem Mimořádné situace v běžném životě nabízí zajímavé kurzy

Policisté naučí ženy sebeobraně
městská policie

Ženy a dívky jakožto oběti násilné 
a mravnostní trestné činnosti – v říj-
nu  začne sebeobrana pro ženy, která 
je součástí projektu „Mimořádné situ-
ace v běžném životě“. Městská policie 
vyzývá  zájemkyně, aby se přihlásily 
do tohoto užitečného kurzu. Je složen 
z deseti lekcí, při kterých se dámám 
budou věnovat zkušení lektoři. Výcvik 
proti padouchům se bude se konat 
v budově IBC v ulici Nemocniční 11 
v Moravské Ostravě. 

Hlavním cílem projektu je seznámit 
účastnice se základy sebeobrany. Jeho 
nedílnou součástí je také zvýšení pově-
domí o principech bezpečného chová-
ní v běžném životě i v kyberprostoru. 
Projekt je financován Ministerstvem 
vnitra ČR a statutárním městem Os-
trava. Bližší informace získáte na tel. 
720 735 125 nebo na emailu info@
mpostrava.cz.  (red) Tvrdě do něj! Jak se postavit útočníkům, se ženy naučí v kurzu.  Foto: MPO

Strážníci hledají  
asistenty prevence 
Městská policie hledá asistenty pre-
vence kriminality. Budou poskytovat 
služby a pomoc občanům v sociálně 
vyloučených a bezpečnostně riziko-
vých lokalitách v Ostravě. Jedná se 
zejména o prevenci protiprávního 
jednání – trestné činnosti a pře-
stupků, s cílem zvýšit pocit bezpečí 
občanů, pomoc při eliminaci sociál-
ně rizikových jevů a prevence úto-
ků s rasistickým nebo nenávistným 
motivem, informování občanů o le-
gálních možnostech ochrany před 
trestnou činností a řešení sporů 
a problémů preventivně nebo v jejich 
zárodcích. Půjde o pracovní poměr 
na dobu určitou od října tohoto roku 
do konce roku 2020, s možností pro-
dloužení. Přihlášku je potřeba dodat 
do 15. srpna do 12 hodin na úsek 
personální a platový Městské policie 
Ostrava, Nemocniční 11/3328, Mo-
ravská Ostrava. Zájemce dodá vypl-
něnou žádost o zařazení do výběro-
vého řízení, výpis z Rejstříku trestů 
ne starší tři měsíce a doklad o nej-
vyšším dosaženém vzdělání. Ucha-
zeči splňující kritéria budou pozváni 
na pohovor. Ten bude zaměřen na 
motivaci žadatele k výkonu této pozi-
ce, přehled o bezpečnostních rizicích 
města a předpoklady jeho dalšího 
profesního růstu. Bližší informace 
také získáte na tel. 950 739 426 nebo 
na webu http://mpostrava.cz/.  (abr)

Výtěžek připadne na rekonstrukci cha-
riního domu.  Foto: web ostrava.caritas.cz

Kuriózní události ostravské městské policie
V tomto čísle jsme pro vás opět připra-
vili několik kuriózních událostí, které 
byly v posledních měsících oznamova-
teli nahlášeny na tísňovou linku Měst-
ské policie Ostrava – 156. Co všechno 
by kromě své tradiční pracovní náplně 
podle nich strážníci mohli dělat?

Mohli by se stát vztahovými 
poradci…
Na tísňovou linku volal rozrušený 
muž, který tvrdil, že má vážné nesho-
dy s přítelkyní. Telefonistku přímo po-

žádal o asistenci strážníků. Podle jeho 
názoru by svou přítomností pomohli k 
usmíření. Protože ale nedošlo k žád-
nému protiprávnímu jednání, strážní-
ci mu na pomoc s láskou nepřijeli.

…nebo třeba natěrači
Betonový přístřešek rozrušoval svým 
neestetickým vzhledem paní z Ostra-
vy-Zábřehu. Rozhodla se proto volat 
o pomoc tísňovou linku. V podstatě 
požádala, aby se ze strážníků stali pro-
fesionální natěrači a přístřešek nala-

kovali. Událost byla nakonec předána 
úřadu městského obvodu Jih.

…také by z nich mohli být 
elektrikáři!
Hrůzostrašným zážitkem musela být 
cesta potemnělou ulicí pro jednoho 
občana v Hrabůvce. Nesvítilo veřejné 
osvětlení, tak „na něj“ zavolal strážní-
ky. I tady nakonec nedošlo ke změně 
profese městských policistů a událost 
byla předána příslušné kompetentní 
osobě ke zjednání nápravy. (r)
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Jeden z nejstarších snímků Masarykova náměstí (tehdy Ringplatz) z roku 1895. 
Zachycuje pohled na blok domů ve směru ke kostelu sv. Václava. Všechny měly 
podloubí, které bylo později zazděno. Jednopatrový rohový dům byl přesta-
věn na čtyřpatrovou budovu, která se jako jediná dochovala do současné doby. 
Ostatní domy byly strženy v 60. letech v rámci asanace a nahrazeny čtyřpatro-
vým obytným domem, v jehož přízemí fungovala restaurace. Na snímku je vidět 
mariánský sloup a socha sv. Floriána, které byly v roce 1960 odstraněny, avšak 
na náměstí se vrátily – mariánský sloup v roce 1992 a svatý. Florián v roce 2008.  

Dům na rohu dnešní Sokolské třídy a ulice 28. října sloužil spořitelně, která se 
v roce 1929 přestěhovala na náměstí E. Beneše. Budovu zakoupila firma Ander 
a syn a zřídila v ní obchodní dům ASO. V roce 1938 se firma pustila do přestavby, 
během níž chtěla budovu rozšířit o dvě podlaží. V dubnu však v budově vypukl 
požár a celou ji zničil. Anderova firma proto nechala postavit nový obchodní 
dům ve funkcionalistickém stylu podle návrhu architekta Bohumíra Čermáka, 
který byl otevřen v prosinci 1939. Pohlednice s fotem obchodního domu ASO 
byla vydána v období protektorátu začátkem 40. let 20. století.   (rs)

proměny Ostravy na historických fotografiích a pohlednicích 

Pomozte vybrat vánoční výzdobu
Jak se již stalo tradicí, také letos má 
veřejnost možnost zvolit, jakou vánoč-
ní a novoroční výzdobu bude mít Nová 
radnice a Prokešovo náměstí v násle-
dujících dvou letech. 

Internetová anketa na webových 
stránkách města se spouští 1. červen-
ce. Jejím prostřednictvím mohou zá-
jemci vybírat z devíti anonymně zve-
řejněných variant. 

Hlasování je možné na http://ost-
rava.cz/cs/o-meste/vyberte-vanocni-
-vyzdobu-2019, po kliknutí na banner 
s výzvou „Vyberte vánoční výzdobu“ 
nebo v sekci O Ostravě. Z jedné IP 
adresy lze hlasovat jedenkrát denně. 
Termín uzávěrky ankety je 1. srpen 
2019. Výstava bude zdobit radnici be-
hem vánočních a novoročních svátků 
od 30. listopadu do 6. ledna.  (ph)

4Perspectives vystavují v Trojhalí

V Trojhalí Karolina je od 11. červen-
ce k vidění výstava výtvarné skupiny 
4Perspectives. Jejich seskupení je na-
prosto unikátní, každý z nich pracuje 
jinak, ale přesto do své tvorby vklá-
dají všechno – umění je pro ně nejen 
způsobem seberealizace, ale i vnitřní 

potřebou. Katarina Kováčová půvo-
dem ze Slovenska se postupem let do-
pracovala k abstraktní malbě s prvky 
čínské kaligrafie, Dara Kuźmic se jako 
fotografka zaměřila na objevování 
a následné zachycování ženské krásy, 
malíři, pod pseudonymem Camillo, 

učarovali australští domorodci – abo-
rigínci a nakonec expresivně laděná 
plátna Angličana, žijícího již více než 
dvacet let v Ostravě, Davida Johna 
Lloyda jsou zkrátka nepřehlédnutel-
ná. 

 „Jsme čtyři naprosto rozdílní uměl-
ci, každý z nás používá zcela rozdílné 
techniky, ale spojuje nás Ostrava, měs-
to, kde žijeme a pracujeme,“ říká cha-
rismatický britský malíř, saxofonista a 
umělec David John Lloyd, který v Čes-
ku vystavoval poprvé už v roce 1995.  
Malíře zaujalo industriální prostředí, 
takže se do Ostravy průběžně vracel, 
až se zde usadil. „Nedokážu žít na jed-
nom místě, a tak střídám Ostravu se 
Španělskem. Na Ostravě mě fascinuje 
ta industriální hrubost," dodává Lloyd. 
Jeho tvorba se postupně vyvíjí, upřed-
nostňuje figurální motivy a autopor-
tréty, přibyla také imaginace. 

 Výstava bude ke zhlédnutí do 11. 
srpna v Trojhalí Karolina. Otevřeno je  
ve všední dny od 8 do 22 hodin a o ví-
kendu od 8 do 20 hodin.  (hob)

Anglický malíř David John Lloyd před Trojhalím Karolina.

pozvánky do knihovny

pobočka Přívoz
Kolektivní výstava Zachraňme stro-
my, stromy zachraňují nás ateliéru 
Viridian, která vybízí k záchraně 
stromů, bude interiér pobočky v 
Přívoze zdobit po celou dobu letních 
prázdnin.

Chcete si zahrát a zároveň vyrobit 
vlastní deskovou společenskou hru? 
Stačí přijít každý prázdninový čtvr-
tek od 12 do 16  hodin.

V červenci a srpnu si můžete každé 
pondělí od 9 do 11 a od 12 do 15 hrát, 
a něco zajímavého vyrobit. 

pobočka Krásné Pole
Až do konce srpna mohou návštěv-
níci zhlédnout v pobočce Krásné 
Pole výstavu ilustrací a grafik Dag-
mar Václavíkové.

pobočka Petřkovice
Nebojte se přemýšlet i o prázdni-
nách a přijďte si každé úterý od 13 
do 16 hodin vyluštit kvíz.

pobočka Svinov
Až do 30. července jsou k vidění čer-
nobílé fotografie Antonína Bosáka 
nazvané Beskydy v zimě.

pobočka J. Trnky
Pro děti je připraven prázdninový 
program plný her, kvízů, hádanek 
o jiných národech a tvůrčí dílny. 
Část programu bude také zaměřena 
na sametovou revoluci.  (hob)

Přednášky pro seniory 
Český telekomunikační úřad od září 
spouští další ročník bezplatné Te-
lekomunikační akademie, která je 
určena převážně seniorům. Naučí se 
orientovat v nabídce operátorů, vy-
varovat se nástrahám při uzavírání 
smluv a další. Přihlašovat se mohou 
e-mailem akademie@ctu.cz nebo 
telefonicky na 224 004 873.   (hob)
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Letní divadelní škola se zaměří na hudbu
Letošní ročník ostravské Letní diva-
delní školy se zaměří na hudbu, ope-
ru a pohyb. Zapojí se do ní herci hned 
ze tří ostravských divadel Národního 
divadla moravskoslezského, Divadla 
Petra Bezruče a Komorní scény Aréna. 
Devátý ročník akce určené hlavně pro 
pedagogy se uskuteční 29. a 30. srpna 
a zájemci se mohou hlásit už nyní. 

Divadelní školu pro pedagogy pořá-

dá Ateliér pro divadelní vzdělávání při 
Národním divadle moravskoslezském. 

I letos nabídne akce příležitost k se-
tkání a společné tvůrčí práci pedagogů 
s umělci, divadelními režiséry, drama-
turgy, tanečníky nebo lektory.  Účast-
níci nahlédnou do zákulisí příprav in-
scenací nejen se šéfy souborů, ale také 
se šéfy provozu techniky nebo výroby 
kostýmů.     (red)

Na kole dávej bacha! A jezdi jako člověk
Bikesharing, tedy sdílení jízdních kol 
se se u lidí setkalo s nadšeným při-
jetím a v ulicích Ostravy je výrazně 

více cyklistů. 
To s sebou 
nese i zvýše-
né množství 
stížností obča-
nů. Na konci 
června proto 
Ostrava spus-
tila kampaň 
zaměřenou ze-

jména na mladší generaci uživatelů bi-
kesharingu. Kampaň s názvem „Dávej 
bacha“, na které spolupracují město 
a společnost Nextbike, se opírá o „de-
satero“ jízdy na sdíleném kole, které 
bude viditelně umístěno jak v aplikaci, 
potřebné k zapůjčení kola, tak v podo-
bě nálepky na stojanech i na kolech. 
K dispozici budou také letáky a edu-
kativní tabule, které budou na desítce 

nejexponovanějších míst v centru Os-
travy a v Porubě. Součástí kampaně je 
vtipné edukativní video s uhlazeným 
pánem v historickém kostýmu a v pa-
ruce, jakožto postavou pozitivní, do-
držující všechna pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a pak také 
opičáka – zloducha, který naopak po-
rušuje vše, co porušit lze, za což se mu 
dostane odpovídající „odměny“. Video 
je umístěno na sociálních sítích města 
a webu www.zdravaova.cz.   (ph)      

Město Ostrava obměnilo dopravní vozy, rekonstruuje a staví nové budovy pro dobrovolné hasiče

Polanečtí hasiči mají opravenou zbrojnici 
Dobrovolní hasiči z Polanky nad Od-
rou sídlili v budově z roku 1929, která 
sice v roce 1966 prošla celkovou re-
konstrukcí, ale již byla v nevyhovují-
cím stavu. „Získali jsme lepší zázemí, 
upravený výjezd zásahových vozidel, 
šatny a zasedací místnost pro krizo-
vý štáb,“ popsal velitel polaneckých 
dobrovolných hasičů Ondřej Cága. 
V prvním patře je rovněž služební byt. 
Starosta obvodu Pavel Bochnia připo-
menul, že problémy při rekonstrukci 
vznikly kvůli neexistujícím základům 
pod částí budovy, takže se projekt mu-
sel přepracovat a zhotovit základy. 

Rekonstrukce stála 9,9 milionu ko-
run, přičemž 85 procent pokryla ev-
ropská dotace a zbývajících 15 procent 
uhradilo město Ostrava a obvod Po-
lanka nad Odrou. „Cením si toho, že 
Ostrava podporuje dobrovolné hasiče, 
a to nákupem techniky nebo dotace-
mi na rekonstrukce zbrojnic. V jiných 
městech tomu tak nebývá a Ostravě za 
to patří poděkování,“ připomenul veli-
tel krajského Hasičského záchranného 
sboru gen. Vladimír Vlček.

Město Ostrava zakoupilo dopravní 
vozy pro všech 22 ostravských jed-

notek dobrovolných hasičů. „Jsme 
si vědomi významu hasičů nejen pro 
zabezpečení požární ochrany města a 
občanů, ale i pro případ mimořádných 
událostí. Chceme, aby k výkonu své 

náročné práce měli k dispozici ade-
kvátní techniku. Ostrava dlouhodobě 
a nadstandardně přispívá na činnost 
hasičských jednotek ve městě, nejen 
těch dobrovolných, ale také profesio-

nálů,“ zdůraznil primátor Tomáš Ma-
cura. 

Město se stará i o stav požárních 
zbrojnic, kterých je ve městě 22. Na zá-
kladě analýzy jejich stavu z roku 2015 
město postupně opravuje nebo nově 
staví 13 zbrojnic. Zbrusu nové zbrojni-
ce budou stát v Muglinově, Pustkovci 
a v Proskovicích, z toho první dvě ještě 
letos. Hotovy jsou rekonstrukce v Mi-
chálkovicích, Martinově, Koblově, 
Třebovicích, Hošťálkovicích, Polance, 
Radvanicích, Bartovicích, Nové Vsi 
a Krásném Poli. Zbývá opravit zbroj-
nice v Heřmanicích a Kunčičkách. Na 
opravy nebo výstavbu zbrojnic město 
vyčlenilo 66 milionů korun. 

V dalším období se chce město Ost-
rava ve spolupráci s HZS MSK zaměřit 
na obměnu zastaralých cisternových 
automobilových stříkaček, kterých je 
u jednotek dobrovolných hasičů v Os-
travě 15 v průměrném stáří 31 roků. 
Předpokládaná cena nové stříkačky na 
podvozku T815-7 činí sedm milionů 
korun a plná obměna 15 kusů vyjde na 
105 milionů korun. Kromě toho město 
přispívá také na provoz sborů dobro-
volných hasičů.  (rs) 

Velitel polaneckých hasičů Ondřej Cága před zrekonstruovanou zbrojnicí. 
 Foto: René Stejskal

Ukázka z vtipného videa, které je součástí městské kampaně k dodržování pra-
videl bezpečné jízdy na kole.  Foto: archiv MMO

Výtvarník Jiří David 
vystavuje v Dukle
Výtvarník Jiří David, který je zná-
mý instalací neonového srdce nad 
Pražským hradem, bude vystavovat 
v porubské galerii Dukla. Výstavu 
Ráj 2-4 km budou tvořit velkofor-
mátové desky s plastickými mapa-
mi a 16 místy v Česku. Výstava vzni-
ká přímo pro porubskou galerii.  (r)

Měsíc autorského 
čtení představí 
rumunské autory
Největší středoevropský literár-
ní festival Měsíc autorského čtení 
probíhá denně od 1. července do 
4. srpna v Brně, Košicích, Ostravě, 
Vratislavi a Lvově. Festival se tak 
po 31 dní nepřetržitě stěhuje z jed-
noho pořadatelského města do dru-
hého, kde postupně představuje 62 
spisovatelů a spisovatelek. Celkem 
tak probíhá přes 300 autorských 
čtení. Festival zahrnuje dvě hlavní 
programové linie: první, domácí, 
reprezentuje literatury pořadatel-
ských zemí a druhá písemnictví jiné 
země a to té, která je v daném roce 
čestným hostem. 

Letos jimi budou spisovatelé 
z Rumunska. Dorazí naprostá špič-
ka, autoři slavní nejen doma, ale 
překládaní po celém světě, básníci, 
prozaici, dramatici, mj. angažovaná 
básnířka Svetlana Carstean, světo-
známý historik Lucin Boia, nebo 
lídr rumunské nové vlny Daniel Ko-
martin. V tradiční české sekci se lze 
těšit třeba na Petru Hůlovou, Len-
ku Procházkovou, Pavla Kolmač-
ku, Marka Tomana a další. Letošní 
ostravský program bude probíhat 
v novém divadelním prostoru Ná-
rodního divadla moravskoslezské-
ho, v Divadle Dvanáctka.   (hob)
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DK AKORD. 10. 7. (17) Co se děje v pohádkově; 
11. 7. (19) Caveman; 17. 7. (17) Myška Klárka, Ve-
verka Terka a Plaváček; 18. 7. (18) Natálie Rotte-
rová & Noe Roads; 24. 7. (17) Japapa a o krejčíko-
vi Nitkovi; 25. 7. (18) The Rock Band; 31. 7. (17) 
Kouzelník Faustino; 1. 8. (18) Pavel Kohn; 7. 8. 
(17) O chytré princezně; 8. 8. (18) Bad Joker´S 
Cream; 14. 8. (17) Pohádky se zvířátky; 21. 8. (17) 
Proč se čerti nemyjí; 24. 8. (20) Jarek Nohavica 
(koncert v areálu letního kina při DK Poklad).
ČERNÁ LOUKA. 20. 7., 10. 8. (7-12) Bleší trhy; 
21. 7., 18. 8. (8-12) Fauna trhy.
PLATO. Až do konce srpna je k vidění v městské 
galerii Plato dílo Lucie Rosenfeldové jako ko-
mentář k prostoru šatny Plato. Instalace zkoumá 
možnosti vtělení obrazu, obtištění okolí za oční 
víčka jako možný způsob dokumentace a při-
vlastnění. Výchozím momentem pro intervenci 
v prostoru šatny vytvořené Klárou Hosnedlovou 
je vnímání oblečení jako obrazové vrstvy, která se 
dotýká těla. Umělkyně naváže na svou předchozí 
práci Nepokoje vlastního, kde zkoumala vztahy 
přimykání se těla k obrazu a záměnu tělesného 
kontaktu skrze obraz a osobní mýtus.
KNIHCENTRUM. 17. 7. (12) Radka Denemar-
ková: Hodiny z olova; 17. 7. (14) Barbora Tlustá: 
Bez obalu; 17. 7. (16) Martin Krejsa: Navždy prv-
ní; 18. 7. (12) Tomáš Sedláček: Druhá derivace 
touhy; 18. 7. (14) Jiří Kolbaba: Očarovaná Havaj; 
18. 7. (15.30) Clemens Kuby: Žitá reinkarnace; 
19. 7. (12) Tomáš Kosačík: Promrhané dny; 19. 7. 
(15) Generál Petr Pavel a Vladimír Mertlík: V prv-
ní linii; 19. 7. (16.30) Tomáš Šebek: Mise Haiti.
MUŽI A ŽENY, MYSLÍME JINAK? Pastor 
Mark Gungor, který patří mezi nejvyhledáva-
nější světové řečníky, vystoupí se svou přednáš-
kou Muži a ženy, myslíme jinak? v kině Vesmír 
20. července od 11 hodin. Přednáška, v níž není 
o  mích nouze! Mark zkoumá rozdíly mezi muži 
a ženami a vysvětluje, kam až to může vést, když 
každý z páru myslí jiný způsobem. Vysvětluje, jak 
obrovská část manželských neshod pramení z ne-
souladu v naší hlavě, nikoli v srdci.
ART AND SCIENCE. Ve čtvrtek 5. září se v pro-
storách kampusu VŠB – Technické univerzity Os-
trava uskuteční pátý ročník festivalu Art and Sci-
ence. Během jednoho dne a večera se univerzita 
představí v jiném světle – nejen věda a výzkum, 
ale také kreativní akademici, zaměstnanci a stu-
denti, kteří mají zajímavé přesahy do jiných ob-
lastí. Od 9 do 13 hodin je připraven program pro 
žáky a studenty s názvem Art and Science Teens. 
V odpolední části festivalu si určitě nenechte ujít 
skupinu Monkey Business nebo Jaroslava Uhlíře 
s kapelou.
AMFIFEST. Prožijte kulturní léto v amfiteátru 
v Ostravě-Porubě. Po celé prázdniny jsou připra-
veny české i zahraniční filmy: 10. 8. Teorie tygra, 
11. 8. Lásky čas, 18. 8. Naprostí cizinci, 29. 8. 
Teroristka, 30. 8. film pro děti (bude vybrán dle 
výsledku hlasování), 31. 8. Bohemian Rhapsody. 
Vedle filmových večerů se návštěvníci mohou 
24. srpna těšit na koncert Jaromíra Nohavici, 
25. srpna na „obhajobu jeskynní ženy“ v komedii 
Cavewoman, 27. srpna vystoupí Simona Stašová 
s Drobečky z perníku. A Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers  28. srpna rozezní Amfi swingem. 
Více info na dk-akord.cz.

co, kdy, kde ve městě Celkově program nabídne téměř 120 kapel z 37 zemí celého světa

Colours zahájí Florence + The Machine
Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava pro-
běhne od 17. do 20. července opět v industriálním 
areálu Dolních Vítkovic. Hlavními lákadly jsou na-
příklad legendární kapela The Cure, Florence + The 
Machine, Rag´n´Bone Man, Rosália, ZAZ, Tom 
Walker, Mariza, Kronos Quartet a mnoho dalších.

Celkově program nabídne téměř 120 kapel z 37 
zemí celého světa – od Brazílie, Ekvádoru, Haiti či 
Jamajky přes Estonsko, Dánsko, Irsko, Izrael, Vel-
kou Británii až po Japonsko, Austrálii, Nový Zéland 
a Kanadu. 

Již počtvrté se v rámci festivalu Colours of Ostava 
uskuteční mezinárodní diskusní fórum Meltingpot, 
kde se na devíti scénách sejde celkem 200 inspira-
tivních řečníků z více než 20 zemí světa. Vystoupí 
řada osobností, například kontroverzní vědec Joe 
Davis, komentátor Andrew Keen, ekologický aktivi-
sta Manari Ushigua, izraelský spisovatel Tuvia Te-
nenbom, novinář Wojciech Jagielski nebo politolog 
Jeffrey A. Winters. Z českých řečníků účast přijal 
generál Petr Pavel či autor knih pro děti, ilustrátor, 
grafik a tvůrce animovaných filmů Petr Sís.

Meltingpot letos nově nabídne scénu The Big 
Bang, která se bude věnovat kvantové fyzice. Vy-
stoupí na ní vědci z laboratoře CERN ve Švýcarsku. 

Část programu fóra se zaměří i na české paraho-
kejisty, kteří v Ostravě na nedávném mistrovství 
světa vyvolali velkou vlnu nadšení. „Při setkání 
s primátorem Ostravy během mistrovství světa čle-
nové reprezentace projevili přání zazpívat si svoji 
hymnu na Colours of Ostrava. A my jim to přání rádi 

plníme a přidáváme něco navíc,“ říká ředitelka fes-
tivalu Zlata Holušová. Při Meltingpotu mohou ná-
vštěvníci diskutovat s hráči i trenérem Jiřím Břízou 
a dozvědět se tak o zákulisí parahokeje či o příbězích 
parahokejistů. 

Vedle fóra Meltingpot proběhne v rámci festivalu 
také další, tradičně bohatý, mimohudební program 
– divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace 
a další doprovodné aktivity. Nebudou chybět Scéna 
Česká televize, Reflex stage a Design zóna. Celkově 
se v areálu Dolních Vítkovic bude nakonec nacházet 
24 open-air i krytých scén.  (hob)

Ostrava ožije folklorem
Festival Folklor bez hranic Ostrava ve dnech 12. až 
16. srpna představí ostravskému publiku umě-
ní nejen domácích souborů, ale také exotických 
folklorních skupin ze zahraničí. Tanečníci a hu-
debníci budou po pět dní cestovat napříč ostrav-
skými obvody a festival slavnostně ukončí závě-
rečným koncertem na Slezskoostravském hradě. 
Návštěvníci se mohou těšit na soubory z Ekvádo-
ru, Slovinska, Lotyšska a Slovenska, dále pak také 
na domácí soubory nejen z ostravského regionu. 
Soubory během svého nabitého programu zatančí 
v pěti ostravských obvodech – v Moravské Ostra-
vě a Přívozu, Hrabůvce, Mariánských Horách, Po-
rubě a na Slezské Ostravě. Ve foyer Nové radnice 
jsou v srpnu ke zhlédnutí fotografie Wernera Ull-
manna z minulého festivalového ročníku.  (hob)

V Gongu vystoupí Kronos quartet.  Foto: COO

Báječné léto s loutkami
Divadlo loutek připravilo program i na prázdniny. 
Malí návštěvníci se mohou těšit na nedělní pohád-
ky, koncerty, výtvarně-dramatické dílny nebo letní 
tábory. Prázdninový program Divadla loutek Ostra-
va se jmenuje Pimprléto a potrvá od 16. července do 
11. srpna. Vystoupí kapela Bombarďák, která si na 
19. července od 18 hodin připravila koncert pro děti 
plný divokých písní a ztřeštěných tanečků. Koncert 
vlídného písničkáře Pavla Helana pro děti i rodiče 
se koná 26. července od 18 hodin. Na veselou lout-
kovou výpravu do Mexika na Dušičky nás 28. čer-
vence od 17 hodin zavedou Příběhy malé Lupitiny 
Gonzáles. Dále se malí diváci mohou těšit na Ote-
sánka, Prešporské pohádky nebo na veselé pásmo 
biblických příběhů Bůh ví, jak to bylo. Vstupenky 
jsou k dostání na pokladně loutkového divadla, na 
pobočkách OIS a on-line.  (red)

Fantaskní svět malíře Karla Jerieho 
Galerie ZaZa vystavuje malby a kresby čtvrtého čle-
na skupiny Natvrdlí Karla Jerieho, který se zabýval  

komiksem a některé jeho malby mají proto komik-
sový ráz. Divák pak sleduje odvážné bojovnice na 
dracích. „Vystavuji i obrazy, v nichž potlačuji figuru. 
Zachycuji atmosféru, kdy se něco neurčitého blíží a 
je cítit napjatá atmosféra,“ líčil malíř. Výstavu proto 
nazval Něco visí ve vzduchu. „Ovšem na vše se dí-
vám s nadsázkou, snažím se vážné téma odlehčit,“ 
dodal. V obrazech se objevují dvojsmysly, návštěv-
ník galerie se baví jejich hledáním. Na název výsta-
vy reaguje i stěžejní obraz, kdy ve vzduchu opravdu 
něco visí, ale tím něco je obří exkrement. V dalších 
malbách dal průchod fantazii, scény jsou apokalyp-
tické, dramatická obloha s temnými mraky nevěstí 
nic dobrého. Výstava trvá do 26. července.  (rs)Karel Jerie u jedné ze svých maleb.  Foto: René Stejskal 
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CHAGALL. Až do 4. září jsou k vidění ve Výtvar-
ném centru Chagall v Repinově ulici obrazy vít-
kovické rodačky, akademické malířky a grafičky 
Věry Tošenovské. Nejmilovanějším tématem jsou 
italské Benátky, jejich pohádkové prostředí s re-
jem karnevalových masek, ale malovala také rod-
né Vítkovice, kulisy komínů a továrních budov.
DŮL MICHAL. Na Dole Michal se představí ab-
solventi celkem jedenácti ateliérů, kteří získali 
magisterský titul na Fakultě umění Ostravské 
univerzity. Výběr – od animace, přes kresbu, 
malbu či klasické sochařství až ke grafickému 
a knižnímu designu – z letošních diplomových 
prací připravil kurátor Jiří Ptáček. Kromě stát-
ních svátků bude expozice otevřena vždy od úterý 
do neděle od 9 až do 15 hodin a to do 19. července.
OSTRAVSKÉ DNY 2019. Také letos dorazí do 
Ostravy zástup významných představitelů sou-
dobé hudby. Na programu se objeví kompozice 
psané pro festival, skladby mladé generace vedle 
světoznámých skladatelů dneška, elektronická 
hudba i zvukové happeningy: to vše v nastudo-
vání špičkových sólistů a dirigentů, komorního 
orchestru Ostravská banda a zahraničních an-
sámblů z Kanady a Rakouska. Výroční 10. bienále 
festivalu Ostravské dny 2019 proběhne od 22. do 
31. srpna v Trojhalí Karolina, Dolní oblasti Vítko-
vice, Divadle Jiřího Myrona, ostravské katedrále 
i na dole Michal.
POSEZENÍ U TÁBORÁKU. Přijďte si 19. čer-
vence nebo 23. srpna od 19 hodin zazpívat pís-
ničky od táboráku. Na kytaru zahrají ostravští 
písničkáři Mendoš a Míček. Akce se koná v areálu 
Lesní školy v Bělském lese.
OSTRAVA V BARVÁCH NOCI. Využijte 27. 
července a 31. srpna prodloužené otevírací doby 
vyhlídkové věže Nové radnice a pohlédněte na 
Ostravu v nočním hávu. Vyhlídková věž bude 
v tento den otevřena od 9 do 23 hodin. Vstupné 
se hradí v hotovosti nebo kartou na místě. 
QUEENIE POD ŠIRÝM NEBEM. Jedna z nej-
uznávanějších Queen tribute kapel na světě vy-
stoupí 21. srpna od 20 hodin v rámci letního 
turné také na Slezskoostravském hradě. Preciz-
ní ztvárnění písní této legendy světového rocku 
v původních aranžích a tóninách, absolutní tech-
nická dokonalost a perfekcionismus. To vše jsou 
Queenie v čele se zpěvákem Michaelem Kluchem.
STRAŠENÍ NA HRADĚ. Večer plný bubáků 
a strašidel zažijete 30. srpna od 16 hodin jen na 
Slezskoostravském hradě. V tento strašidelný 
den bude hrad celý večer plný tajemných a růz-
ných strašidelných bytostí, které se návštěvní-
ky budou pokoušet vystrašit a alespoň trošku 
nahnat strach. Hrad bude strašidelně nasvícen 
a nazdoben.
TRHY, CO SE HLEDAJÍ. První nekomerční trhy 
v Ostravě, kde se potkáte s opravdovými farmá-
ři z Moravskoslezského kraje. Na trzích, co se 
hledají, najdete lokální a čerstvé suroviny, kva-
litní streetfood, ale i autorskou tvorbu a design. 
Neváhejte a přijďte se o tom přesvědčit 3. srpna 
od 9 hodin na Černou louku. Můžete se těšit na 
pekaře, řezníka, cukráře, kuchaře, farmáře, flo-
ristku, včelaře a mnoho jiných. Nebudou chy-
bět marmelády oceněné na mezinárodní soutěži 
v Anglii, kváskový chléb, med roku 2018, čerstvé 
byliny, chutney a mnoho dalšího.  (hob)

co, kdy, kde ve městě

Vizuální poezie vznikala na psacím stroji 
Ostravský výtvarník Eduard Ovčáček (nar. 1933) 
patří k experimentátorům a průkopníkům lettrismu 
a vizuální poezie. A právě vizuální poezií se zabývá 
na své výstavě ve Slezskoostravské galerii. „V prvním 
sále uvidíte věci, které jsem vytvářel pomocí psacího 
stroje. A dál jsou věci, které vznikaly díky počítači,“ 
ukazoval na vernisáži Eduard Ovčáček. Dokonce 
vystavil svůj psací stroj, na němž s pomocí písmen 
vytvořil obraz korpulentní dámy, kytky v květináči, 
kříže či různé variace kruhů. Diváci uvidí práce, kte-
ré vznikaly již začátkem 60. let minulého století. 

Ostravského umělce uchvátily počítače. Odložil 
psací stroj a začal využívat tuto moderní technologii. 
Už nebyl omezen velikostí papíru, který se musel ve-
jít do psacího stroje, zapojil barvy a vytvářel velko-
formátové tisky. Některé obrazy, které takto vytvořil 
teprve před pár týdny, vystavil v galerii ve Slezské 

Ostravě. Výstavu si zájemci mohou prohlédnout až 
do 2. srpna.  (rs)

Novější práce Eduarda Ovčáčka.  Foto: René Stejskal

V muzeu je k vidění stříbrný poklad
Až do 18. srpna bude k vidění výstava s názvem Os-
travské stříbrné poklady zblízka. Na výstavě jsou 
představeny mincovní poklady ze sbírek Ostravské-
ho muzea, zejména vloni nalezený Hulvácký stříbr-
ný. Muzeum navíc použilo nejmodernější skenovací 
technologie a jednotlivé poklady návštěvníci uvidí 
také mnohonásobně zvětšené.

 „Pro výstavu jsme využili nový skener, který je 
jediný svého druhu v České republice, díky němuž 
o každé minci zjistíme naprosto všechno,“ říká ře-
ditelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová s tím, 
že vedle originálů umístěných v zabezpečené vitríně 
jsou vystaveny také skenerem pořízené zvětšeniny.

K vidění budou doslova poklady např. z numisma-
tické sbírky Ladislava Iglauera. K nejhodnotnějším 
předmětům sbírky patří dukát Karla IV., na němž je 
vyobrazen portrét mladého krále s královskou koru-
nou, dále pak mince z let 1625 až 1670 nalezené na 
skládce v Muglinově před více než 50 lety. Nejstarší 
mincí nálezu je polský groš Zikmunda III. Vasy ra-
žený v roce 1623 v mincovně Bydgoszcz nebo soubor 
99 mincí, či jejich zlomků byl nalezen na Hulváckém 
kopci. Nechybí ani nejstarší Ostravský poklad z roku 
1595 a vystaveny jsou i muzeu darované mince. 

Prázdniny v Ostravském muzeuu jsou opravdu bo-
haté, ke zhlédnutí je expozice Fenomén cyklistika 
věnovaná začátkům cyklistiky v Ostravě nebo Ost-
rava 80. let minulého století a listopad 1989 na foto-
grafiích Jiřího Kudělky.  (hob)

Návštěvníci si prohlížejí ostravské stříbrné poklady. 
 Foto: archiv Ostravské muzeum

Shakespearovské slavnosti 
nabídnou 21 představení 
Tři premiéry a celkem 21 představení uvidí diváci 
na Slezskoostravském hradě na letošních Letních 
shakespearovských slavnostech. Shakespearov-
ský svátek se na hradě koná od 15. července do 12. 
srpna. Jeden ze spoluorganizátorů festivalu Andrej 
Harmečko připomenul, že diváci uvidí v premiéře 
Zkrocení zlé ženy, Zimní pohádku a Othella. Zkro-
cení zlé ženy nastudoval šéf činohry Národního 
divadla moravskoslezského Vojtěch Štěpánek a do 
hlavních rolí obsadil Kristýnu Leichtovou a Josefa 
Kalužu, v dalších rolí se představí herci všech ost-
ravských divadel. 

Ostravané uvidí také Othella v podání Prague 
Shakespeare Company. V představení hraje Jessica 
Boone, americká herečka, která si zahrála po boku 
Orlanda Blooma, Michaela Douglase a Johna Mal-
koviche. Představení bude doplněno českými titul-
ky. Ostravany potěší již legendární Komedie omylů 
s ostravskými herci, Večer tříkrálový a Dobrý konec 
všechno spraví. Na většinu představení jsou vstu-
penky ještě k dostání, i když některé termíny jsou již 
vyprodané.  (rs)

Ostravský DJ Lowa vystoupí 
s Janáčkovou filharmonií
Janáčkova filharmonie a DJ Lowa – Symphony 
Dance Music připravují unikátní projekt, který 
má premiéru 26. července na festivalu Štěrkovna 
Open Music v Hlučíně. Projekt propojuje Janáč-
kovu filharmonii Ostrava, DJe Lowu a největší 
hity světové taneční hudby. 

Speciální koncert bude pod taktovkou Stani-
slava Vavřínka. „Tyto projekty, kde se mísí žánry, 
sleduji. Symphonic Dance Music bude v Česku 
naprostá premiéra. Pokud vím, nikdo tady něco 
podobného nedělal,“ řekl dirigent. Projekt, jehož 
aranže vytvořil muzikant Jan Lstibůrek,  je podle 
něj hodně náročný. Už jen v tom, že na jeho hu-
dební stránce spolupracuje hned pět složek.  „Je-
nom partitura má 240 stránek. Takový rozsah mí-
vají opravdu velké romantické symfonie,“ uvedl. 
Na projektu se podílí šest desítek vystupujících. 
Počin Symphonic Dance Music je náročný i po 
technické stránce. Navíc půjde i o velkou audio-
vizuální show, kterou doprovodí velkoplošné pro-
jekce, světelná a laserová show.  (hob)
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Začala rekonstrukce 
dětského stacionáře 
Rekonstrukce Dětského rehabilitační-
ho stacionáře v Ukrajinské ulici v Po-
rubě začala 3. června a potrvá do října 
letošního roku. Modernizována je bu-
dova z 80. let minulého století, ve kte-
ré sídlí detašované pracoviště Městské 
nemocnice Ostrava. 

Zařízení navštěvují děti od jednoho 
roku do sedmi let nejčastěji s nejrůz-
nějšími formami dětské mozkové obr-
ny. Po dobu rekonstrukce sídlí dětský 
stacionář v náhradní budově bývalé 
školky v Rýparově ulici v Ostravě-Zá-
břehu.

Součástí rekonstrukce je výměna 
rozvodů elektrické energie, vody a 
kanalizace. Dojde k obměně sociál-
ních zařízení, položeny budou nové 
podlahy. V rámci rekonstrukce budou 
provedeny drobné dispoziční úpravy, 
které budou lépe vyhovovat potřebám 
především dětských klientů. 

Rekonstrukce budovy v hodnotě 
necelých 10 milionů je financována 
z Fondu pro rozvoj Městské nemocni-
ce Ostrava, ve kterém je aktuálně 557 
milionů korun.

Rehabilitační stacionář navštěvují 
převážně děti s různými formami moz-
kové obrny, s vrozenými vývojovými 
vadami, stavy po úrazech mozku a po-
hybového aparátu. Dětem poskytuje 
péči tým odborných lékařů – pediatr, 
rehabilitační lékař, dětský neurolog, 
ortoped a dále logoped a psycholog. 
Důležité zázemí dětem vytváří skupina 
dětských sester a ošetřovatelek. Počet-
ná skupina fyzioterapeutů a ergotera-
peutů nabízí dětem léčebnou rehabi-
litaci doplněnou o základní fyzikální 
procedury.  (rs)

Organizace pomáhají potřebným  
Již 11. ročník akce Lidé lidem se konal 
20. června v Komenského sadech.  Na 
akci se představily organizace, které 
ve městě Ostrava poskytují sociální 
služby a související aktivity. V Ostravě 
působí k dnešnímu dni 70 organizací 
poskytujících 180 sociálních služeb a 
199 souvisejících aktivit, které pomá-
hají lidem žít běžný život a zvládat tak 
náročné životní situace.

„Umíme pomoci lidem, kteří po-
třebují pomoc. Pomáháme prostřed-
nictvím organizací, které město pod-
poruje, potřebným pomáhá rovněž 
i samotné město. Děkuji všem, kteří 
v těchto organizacích působí,“ řekl na 
zahájení akce náměstek primátora pro 
sociální oblast a zdravotnictví Zbyněk 
Pražák.

Během dne návštěvníci zhlédli ta-
neční a hudební vystoupení v podání 
nejen samotných uživatelů sociálních 
služeb a souvisejících aktivit, ale také 
žáků základních a uměleckých škol. 
Mohli se také zúčastnit různých sou-

těží, navštívit interaktivní rukodělné 
dílny, vyzkoušet si parkour s cer-
tifikovanými lektory, pobavit se se 
zdravotními klaunicemi, děti využily 
malování na obličej a pobavily se při 
tvarování balónků. Celkem 530 žáků 

základních škol a studentů středních 
škol se zapojilo do projektového dne, 
který pro ně připravili zaměstnanci 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu města Ostravy. Akci na-
vštívilo během dne 3500 osob.  (ph)

Na akci Lidé lidem návštěvníci mohli vyplnit soutěžní test.  Foto: René Stejskal

Projekt Ostravou!!! se představil  
na Černé louce na Festivalu v ulicích
Možnost odpočinku, ale také spoustu 
zábavy a poučení nabídla zóna města 
Ostravy v rámci Festivalu v ulicích, 
který se konal 28. a 29. června. Ost-
ravská zóna na Černé louce nabídla 
také zajímavé informace související 
s projektem Ostravou!!!, který se za-
bývá alternativními způsoby dopravy 
po městě.  

Na výstavních panelech byly umís-
těny informace o důležitých aspektech 
dopravy ve městě a iniciativy města 
Ostravy zaměřené na zlepšení měst-

ské hromadné dopravy a podmínek 
pro cyklisty a chodce. 

Pro zábavu si mohli návštěvníci 
vyzkoušet cyklokolotoč – na vlastní 
pohon. U projektového stánku měli 
návštěvníci k dispozici  propagační 
materiály projektu Ostravou!!! 

Tento projekt je financován Stát-
ním fondem životního prostředí 
České republiky na základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí.  
Více na webových stránkách: www.
mzp.cz, www.sfzp.cz.  (ph)

Účastníci cyklo-běhu 
bojují proti drogám 
Cyklo-běh za Českou republiku bez 
drog je rozsahem a intenzitou největ-
ší protidrogovou kampaní spojenou 
se sportem u nás. Delegace 17. roční-
ku cyklo-běžců zavítala 10. června do 
Nové radnice, kde ji přijala náměstky-
ně primátora Zuzana Bajgarová.

Mimo jiné poukázali na nebezpečí 
propagace výrobků z konopí jako léči-
va. Delegaci doprovázel i senátor Leo-
pold Sulovský. Sportovně-vzdělávací 
skupina návštěvníků popsala svou čin-
nost, přednášky, které v rámci proti-
drogového vzdělávání mají ve školách. 

Za 10 pracovních dní účastníci cyk-
lo-běhu vyškolí osm tisíc dětí, ujedou 
1100 kilometrů a navštíví 39 měst Čech 
a Moravy. To vše s cílem upozornit na 
to, že vzdělávání o drogách je účinnou 
formou protidrogové prevence, které 
se stále věnuje málo pozornosti.  (ph)

komentované procházky

K vysokým pecím 
V prázdninovém podvečeru se vy-
dáme do míst, kde klapal Kvasi-
grochův mlýn, odkud nosili na ra-
menou vítěze střeleckých soutěží, 
které zde pořádal Střelecký spolek. 
Od krásné budovy nádraží Ostra-
va-střed půjdete pod topoly kolem 
Frýdlantské trati. Možná zde vedla 
známá Gintaro kelias, Bernstein-
strasse, Via delľ Ambra, známá 
od starého Říma jako Jantarová 
cesta. Minete budovu budoucího 
zemědělského muzea a procházku 
zakončíte v náruči podvečerních 
vysokých pecí. Procházka se koná 
12. července od 17 hodin u zastávky 
Karolina.  

Srpnová vycházka k nábřeží
O Češích psal jako o „nejinteli-
gentnějším, nejosvícenějším a nej-
energičtějším“ národu z východu 
Evropy. Kdo? Ernest Denis, fran-
couzský historik, politik a bohemi-
sta, jehož ulici v centru máme, jen 
náměstí po něm pojmenovaném už 
neexistuje. Po Edvardu Benešovi, 
který po něm ve Francii převzal ve-
dení časopisu La Nation tchéque, 
je pojmenováno nedaleké náměstí. 
Připomenete si tedy tyto osobnos-
ti a budete pokračovat na bývalé 
náměstí Antonínovo a k řece Os-
travici. S jejím proudem půjdete 
po nábřeží k hudebnímu centru 
Ostravy a kolem budovy soudu do-
jdete k ostravské radnici a do Ko-
menského sadů.  Sraz 30. 8. 2019 
v 17.00, zastávka Karolina, pasáž 
u Finančního úřadu. Vycházkami 
pod kloboukem Vás provede Lenka 
Kocierzová. (hob)

Poškozené monitorovací 
vrty již byly odstraněny
Nefunkční a poškozené monitorovací 
hydrogeologické vrty poblíž vodního 
zdroje mohly ohrozit kvalitu podzem-
ní vody. 

Jednalo se převážně zčásti, nebo 
úplně ucpané vrty, nezabezpečené, 
otevřené a často zaplněné různými 
odpadky a také o suché vrty se dnem 
po částečném zasypání nad hladinou 
podzemní vody. 

Město proto připravilo projekt č. 
03681712 nazvaný Likvidace poško-
zených monitorovacích vrtů v okolí 
ochranného pásma vodního zdroje, 

který je spolufinancován ze Státního 
fondu životního prostředí České re-
publiky, Prioritní oblast 1. Voda, Pod-
oblast 1.3 Čistota povrchových a pod-
zemních vod. 

Práce se rozběhly v květnu loňské-
ho roku. Pracovníci odstranili výstro-
je vrtů, utěsnili průchodnost vrtného 
stvolu proti průniku srážkové vody 
a upravili okolní terén. 

Náklady dosáhly částky 129 906 Kč, 
z toho příspěvek Státního fondu život-
ního prostředí činil 116 645 Kč a město 
přispělo částkou 12 961 korun.  (pv)
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Od počátku byly hlavní složkou vysílání hudební kabarety, skeče, hříčky, dramatizované anekdoty a jiné

Před 90 lety začal vysílat ostravský rozhlas
z archivu města

Československá radiofonní společnost 
Radiojournal vznikla v roce 1923 a roz-
hlasové vysílání našlo brzy řadu příz-
nivců také na Ostravsku. V Moravské 
Ostravě vyvíjel činnost velmi aktivní 
radioklub už od roku 1924.

Zřízení ostravské stanice
Slyšitelnost vysílání z Prahy a Brna 
byla však dost špatná a radioklub se 
dožadoval nápravy. Jeho stížnosti si 
povšimla i Kulturní rada pro širší Os-
travsko, koordinující v ostravské ob-
lasti osvětovou a kulturní činnost. Ta 
v lednu 1927 podala ministerstvu pošt, 

obchodu a společnosti Radiojournal 
v Praze žádost o zřízení rozhlasové 
stanice v Moravské Ostravě, k níž bylo 
připojeno 1541 podpisů získaných pe-

tiční akcí. Na základě této intervence 
byla pro výše zmíněný účel zařazena do 
státního rozpočtu na rok 1928 částka 
jeden milion korun. 

Stavba vysílače
Ve stejném roce došlo k zahájení stav-
by vysílače ve Svinově. Technické vy-
bavení dodala anglická firma Standard 
Electric, konstrukce vysílače byla vyro-
bena ve Vítkovických železárnách. Po 
dokončení technické instalace a vnější 
montáže probíhalo od 25. května 1929 
pokusné vysílání. Ostravské studio 
našlo zázemí v prvním patře požární 
zbrojnice na dnešním Smetanově ná-
městí v blízkosti divadla A. Dvořáka. 

Od 1. července 1929 zahájila ostrav-
ská stanice pravidelné vysílání. Velká 
část programu prvního dne byla slo-
žena z přenosů z Prahy a Brna, teprve 
po 19. hodině zazněl z reproduktorů 
rozhlasových přijímačů první koncert 
ostravského orchestru Radiojournalu. 
Tak začala první etapa ostravského 
rozhlasového programu moravsko-
ostravské pobočky Radiojournalu, kte-
rá byla umístěna ve velmi nouzových 
místnostech požární zbrojnice. Za rádi-
em v místech dnešní Černé louky se na 
haldách nacházel zábavní park Tivoli 
se svými atrakcemi, které stejně jako 
signály hasičských trubek rušivě zasa-
hovaly do vysílaných pořadů. Vše se vy-
sílalo živě a v tomto provizoriu rozhlas 
sídlil až do roku 1936. 

Správcem pobočky a programovým 
ředitelem pro slovní pořady byl jmeno-
ván Jaroslav Tyl, působící dříve v Brně. 
Šéfem orchestru, jeho dirigentem a re-
ferentem pro hudební pořady se stal 
kapelník Bohuslav Tvrdý. Orchestr měl 
zpočátku 16 členů a kromě toho byli 
angažováni dva klavíristé. Technických 

i administrativních zaměstnanců byl 
jen minimální počet.

Poradní rozhlasový sbor
Při ustavování pobočky rozhlasu v Mo-
ravské Ostravě vznikl v Kulturní radě 
pro širší Ostravsko tříčlenný poradní 
rozhlasový sbor, jehož členy byli ředitel 
ostravského gymnázia Rudolf Tlapák, 
spisovatel Dr. Vojtěch Martínek a pří-
rodovědec Jan Kranich. Dr. Vojtěch 
Martínek začal vystupovat v rozhlase 
pravidelně s přednáškami o literatu-
ře, knižních novinkách a osobnostech. 
Rudolf Tlapák seznamoval posluchače 
nejčastěji se svými vzpomínkami na 
pobyt v ruských legiích. V hudebních 
programech bylo možné si poslechnout 
vystoupení venkovských hornických 
kapel, velkoměstský jazz, taneční hud-
bu, hudbu starou a moderní, exotickou 
i domácí. Od počátku byly složkou vy-
sílání hudební kabarety, drobné ske-
če, dramatické hříčky, dramatizované 
anekdoty aj. Zde se uplatnila celá řada 
herců z Národního divadla moravsko-
slezského. Byla navázána spoluprá-
ce s ostravskými autory, např. Vilém 

Fedrovič úspěšně uvedl svou rozhlaso-
vou hru s ostravskou tematikou Srdce 
na haldách. Nechyběly národopisně 
a folklorně laděné pořady, stále častěji 
se objevovaly hry dalších krajových au-
torů, tvorba pro děti byla zastoupena 
čtenými pohádkami. V jazykově smí-
šené oblasti našlo své místo od roku 
1930 i vysílání v němčině. Vedení jeho 
programu se ujal ředitel ostravského 
německého gymnázia Dr. Artur Hahn, 
který si počínal velmi zdatně a brzy se 
mu podařilo získat řadu spolupracov-
níků z řad místních německých spiso-
vatelů a členů německého ostravského 
divadla. Vysílání v polštině bylo pouze 
příležitostné.

Nová budova pro rozhlas
Stále jasnější bylo, že provizorium 
v hasičské zbrojnici se stává pro roz-
hlas nadále neúnosným. V roce 1935 
bylo firmě Kolář a Rubý zadáno pro-
vedení adaptace budovy na tehdejší 
Hviez doslavově ulici (dnes Dr. Šme-
rala), kam se ostravské studio od roku 
1936 postupně přestěhovalo. Z Ostravy 
vysílá rozhlas již 90 let. Tomáš Karkoszka 

Hasičská zbrojnice na Denisově (dnešním Smetanově) náměstí s prvním studi-
em ostravské rozhlasové stanice v 1. poschodí, velký zájem posluchačů vyvolá-
valy rozhlasové reportáže z fotbalových utkání.

Taneční orchestr ostravského rozhlasu s dirigentem B. Tvrdým, karikatura.

Článek o zahájení rozhlasového vysílání, Moravskoslezský deník 2. 7. 1929.

Sopranistka Marie Vojtková, členka 
Národního divadla moravskoslez-
ského, za rozhlasovým mikrofonem, 
2. polovina 30. let 20. století.
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Jugi – váha: 7 kg věk: 8 let
Malý, veselý starší kříženec teriéra. 
Vhodný jako společník na procházky 
ke starším lidem. Může být v bytě i na 
zahrádce u rodinného domku v poho-
dové rodině i s dětmi. Není to už žád-
ný mladík a tak, pokud bude ve větší 
rodině, je potřeba pejskovi připravit 
koutek, kde si může také užívat neru-
šeně svůj klid. 

Besi – váha: 23 kg, věk: 6 let
Ostražitá hlídačka vhodná jen do 
zkušených rukou trpělivého člově-
ka. Na souznění duší potřebuje hod-
ně času a není vhodná na okamžité 
umístění do volného prostoru, kde 
by pobývala samostatně. Ráda si 
hraje s míčky a základním povelům 
rozumí. V začátku bude potřeba Besi 
pomoci najít novou důvěru.

Mary – váha: 23 kg, věk: 10 let
Desetiletá fenka kříženec ovčáka, kte-
rá hledá rodinný domek se zahrádkou, 
kde ještě ostražitě oznámí vetřelce. 
Podzim života a stará zhojená zranění 
jí již žádné aktivity v podobě dlouhých 
výletů a cestování, nedovolí. Fenka 
Mary by uvítalaza nové majitele star-
ší lidi. Je to  nenáročná pohodářka 
a společnice.

Merlin – váha: 24 kg, věk: 6 let
Nenáročný hlídač, vhodný jak k ro-
dinnému domu, tak do strážní služ-
by. Je obezřetný a každý si pejska 
hned tak neuplatí. Má však dobré 
srdce a brzy si na nový domov zvyk-
ne. Není sice milovníkem psích spor-
tů, ale pohodovou turistiku by jistě 
uvítal. Za pamlsek ovládá i základní 
povely. K dětem nedoporučujeme.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou
Provozní 4a, Ostrava-Třebovice, tel. 599 455 191, www.utulekostrava.cz, od úterý do neděle 

pozvánka do zoo
Den pro slony
10. srpna – Akce upomínající na 
ohrožení slonů v přírodě bude spojená 
se sběrem vysloužilých elektrospotře-
bičů. Za přinesený elektrospotřebič 
získáte dětskou vstupenku zdarma.

Den bez palmového oleje
17. srpna – Jak souvisí používání 
výrobků obsahujících palmový olej 
s ohrožením přírody? Kterých zvířat 
chovaných v ostravské zoo se to týká? 
A můžu jako spotřebitel nějak pomoci? 

Den pro antilopu Derbyho
24. srpna – Pomozte zachránit nej-
větší a zároveň nejohroženější antilo-
pu světa! Nemusíte ani jezdit do Afri-
ky, stačí, když navštívíte Zoo Ostrava. 
Projekt na záchranu antilopy Derbyho 
je podporován z programu Dvě koruny 
ze vstupu.

Charitativní běh pro gibbony
30. srpna – Charitativní běh pro 
všechny bez ohledu na věk a výkon-
nost. Výtěžek podpoří záchranu kri-
ticky ohrožených gibbonů stříbrných. 
Více na www.behzooostrava.cz. 

Mezinárodní noc pro netopýry
4. září – Tradiční akce o netopýrech 
a pro netopýry spojená s pozorováním 
a detekováním netopýrů žijících volně 
v areálu zoo. Začátek akce v 18 hod. ve 
výukovém centru zoo.           

Den pro supy
7. září – Které druhy supů se vyskytu-
jí v Evropě a jak se jim tu vede? A kte-
ré z nich chová ostravská zoo a jak se 
jim snaží pomoci v přírodě? Přijďte se 
o těchto majestátních dravcích dozvě-
dět více. Projekt je podporován z pro-
gramu Dvě koruny ze vstupu.  (šn)

Večerní komentované prohlídky v zoo

Během letních prázdnin budou v os-
travské zoologické zahradě probíhat 
večerní komentované prohlídky s 
průvodcem, při nichž mohou lidé za-

žít, co se děje v zoo po zavírací době 
a jak se chovají zvířata po setmění. 
Chování mnohých zvířat je navečer 
jiné než během dne – zejména zvířata 

soumračná a noční bývají v tuto dobu 
daleko aktivnější, např. kočkovité šel-
my, jeleni nebo sovy. A naopak zvířata 
s denní aktivitou je možné pozorovat, 
jak se v průběhu večera ukládají k od-
počinku.   Prohlídky se budou konat 
pravidelně každý pátek od 20 hodin, 
poslední prohlídka se bude výjimečně 
z důvodu charitativního běhu konat 
v sobotu 31. srpna. Délka prohlídky je 
okolo 2–3 hodin. Návštěvníci zaplatí 
cenu běžného vstupného, tj. dospělí 
120 Kč, děti do 15 let (pouze v dopro-
vodu dospělé osoby), studenti do 26 
let a senioři pak 90 Kč. 

Na večerní prohlídky neplatí žádné 
permanentky či jiné zlevněné vstu-
penky a lze je platit pouze v hotovosti. 
Z důvodu omezené kapacity je nutná 
rezervace předem na webových strán-
kách zoologické zahrady. Akce probí-
há pouze za příznivého počasí.  (hob)

Pardál obláčkový.  Foto: Pavel Vlček

Místní akční plán rozvoje vzdělávání se posunul do další fáze  
Ostrava uvedla v život projekt Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Ostrava II (MAP II), který je zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání. Do projektu je zapojeno 
148 vzdělávacích zařízení a tím je pod-
pořeno na 34 tisíc dětí a žáků. Projekt 
rozvíjí nastavený systém spolupráce a 
komunikace všech zřizovatelů, škol, 
školských zařízení, ale také např. stře-
disek volného času a dalších vzděláva-
cích zařízení. 

Využívání různých dotačních pro-
středků z fondů EU je podmíněno 
právě zapojením do místního akčního 

plánu. V rámci MAP II pracovní sku-
piny sestavily podrobnou SWOT ana-
lýzu oblasti předškolního, základního 
a zájmového vzdělávání, na základě 
které byly aktualizovány další strate-
gické dokumenty – Strategický rámec 
rozvoje vzdělávání na léta 2019-2020, 
Akční plán a Akční roční plán aktivit 
na stejné období. Díky zpracování 
těchto dokumentů dostává vedení 
města jasné informace, kam napří-
klad zacílit dotační programy v oblasti 
školství a vzdělávání a které oblasti 
školství více podporovat. 

Díky projektu probíhají vzdělávací 
aktivity ur-
čené pedago-
gům, dětem 
a žákům. Za 

zmínku stojí polytechnické vzdělává-
ní v mateřských školách, kde se 660 
dětí předškolního věku učí zacházet 
s nářadím či výuka šachů v několika 
mateřských školách v Ostravě. Žáci zá-
kladních škol se účastnili besed letoš-
ního Knižního festivalu. Pro pedagogy 
byly uspořádány semináře. 

Všechny semináře, aktivity a strate-
gické dokumenty zájemci naleznou na 
stránkách www.map.ostrava.cz. nebo 
na facebookovém profilu MAP II Os-
trava. 

Projekt je financován z Evropského 
sociálního fondu a z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 
VVV), který řídí Ministerstvo školství, 

mládeže a tělový-
chovy ČR.  (ks)
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Mistrovství Evropy juniorů nabídne boje o 14 sad medailí. Přijďte fandit  

Mladí stolní tenisté bojují o tituly
Mistrovství Evropy juniorů ve stolním 
tenise se uskuteční v porubské RT  
Torax Aréně od 7. do 16. července. 
O medaile se utká přes 600 hráčů. 
„Jsem ráda, že tento prestižní turnaj 
se koná po šesti letech opět v Ostravě. 
Pro mladé talenty je to nejdůležitější 
turnaj roku. Věřím, že naši stolní te-
nisté získají medaile, velkým favo-
ritem je Šimon Bělík, kterému jsem 
nedávno předávala ocenění za Talent 
roku při vyhodnocení ostravského 
Sportovce roku a kterému držím pal-
ce,“ řekla náměstkyně primátora pro 
školství a sport Andrea Hoffmannová. 

Ostravský Šimon Bělík bude v ka-
tegorii kadetů usilovat hned o něko-
lik cenných kovů. „V evropském žeb-
říčku jsem druhý a samozřejmě chci 
ve dvouhře získat medaili. Nejraději 
bych se utkal o zlato. Ve čtyřhře jsme 
nasazeni jako číslo 1, takže také věřím, 
že získáme medaili, v mixu je podob-
ná situace. V soutěži družstev budeme 
také bojovat o medaili, vždyť český 

tým je žebříčkově druhý v Evropě,“ 
vylíčil medailové naděje Šimon Bělík. 

Juniorský evropský šampionát pa-
tří vůbec mezi největší akce, jaké se 

ve stolním tenise pravidelně pořádají. 
Hraje se ve dvou halách na 24 stolech. 
Stejný počet stolů je připraven pro tré-
nink.  (rs)

Vítkovičtí deváťáci překvapili Kanadu
Tým žáků 9. třídy HC Vítkovice Ridera 
vstoupil do letní přípravy pěkně zostra 
na přelomu května a června na elitně 
obsazeném turnaji Super Challenge 
CCM v Kanadě. V silné konkurenci 
stejně starých i starších hráčů dosá-
hl až nečekaného úspěchu a vrací se 
domů s bronzovými medailemi.

Pořadatelé pozvali vítkovické ho-
kejisty na turnaj Super Challenge 
CCM v Blainville-Boisbriand neda-
leko Montrealu v nejvyšší kategorii 
AAA Elite. Kromě Vítkovic startovalo 
dalších 12 týmů vesměs z provincie 
Québec, ovšem se zapojením hráčů 
i z jiných částí Kanady a USA. Pravi-
dla turnaje přitom dovolovala zařadit 
do kategorie 2005 v každém týmu 
i maximálně čtyři hráče ročníku 2004, 
čehož naprostá většina týmů využila. 
Vítkovičtí ale přijeli na turnaj proto, 
aby prověřili kvality svých kmenových 
hráčů 9. třídy, takže v jejich sestavě 
nastoupili výhradně hráči ročníku 
2005 a dva hráči ročníku 2006.  

Vítkovičtí deváťáci sehráli nejprve 
čtyři utkání během dvou dnů v zá-

kladní skupině. Jedna porážka, jedna 
remíza a dvě výhry znamenaly postup 
do čtvrtfinále. 

I v tom se po dramatickém průběhu 
prosadili hráči z Ostravy. V semifiná-
le narazili na budoucího vítěze celého 
turnaje, kterému sice podlehli, ovšem 
v konečném pořadí obsadili ziskem 10 
bodů fantastické třetí místo a při cel-
kovém poměru vstřelených a obdrže-

ných branek 16:15 mohli zcela zaslou-
ženě slavit. „Naši kluci dokázali uspět 
proti několika silným kanadským vý-
běrům složeným částečně i ze starších 
hráčů. Navíc týmy jsou složeny z nej-
lepších hráčů různých klubů, jak bývá 
v kategorii AAA Elite obvyklé, avšak 
náš tým jel na turnaj výhradně s vlast-
ními hráči,“ připomenul trenér Luděk 
Krayzel.  (ph) 

Úspěšný tým vítkovických deváťáků s trenéry Luďkem Krayzelem, Jaroslavem 
Miksou a prezidentem klubu Petrem Handlem.  Foto: HC Vítkovice Ridera

Šimon Bělík bude usilovat o čtyři medaile.  Foto: archiv 

Klub vychovává  
moderní gymnastky
Oddíl moderní gymnastiky SSK Vít-
kovice má 40 členek ve věku od osmi 
let až po dospělé závodnice. V květnu 
oddíl uspořádal závody O pohár města 
Ostravy, kde v kategorii starších kade-
tek vybojovala zlatou medaili domácí 
Ema Švančarová.  

Velkým úspěchem je i třetí místo 
Andrey Kozové v kategorii seniorek na 
mezinárodním PM Cupu ve Varšavě. 

Ze série oblastních závodů se vít-
kovickým moderním gymnastkám 
podařilo postoupit na mistrovství ČR, 
a  to Anetě Lůzarové, Kamile Kozáko-
vé, Báře Kaliské, Emě Šobáňové, Anně 
Mojákové a Melanii Dluhoš. (rs)

Tenisté přijedou na šampionát
Na kurtech SC Ostrava v Komenské-
ho sadech se 19. až 23. srpna usku-
teční mistrovství České republiky 
v tenise. Semifinále dvouher a finále 
čtyřher je naplánováno na čtvrtek 
22. srpna, finálové zápasy dvouher 
se odehrají v pátek 23. srpna. Jedná 
se o 68. ročník mistrovství, jeho po-

řadatelství bylo již popáté za sebou 
přiděleno Ostravě. Tenisté své zápa-
sy odehrají na kurtech, kde vyrůstal 
Ivan Lendl a kde si na mistrovstvích 
Československa zahrály takové hvěz-
dy jako Martina Navrátilová, Renáta 
Tomanová, Jan Kodeš, Jiří Hřebec 
nebo Vladimír Zedník.  (rs)

Bára Kaliská.  Foto: archiv klubu

Vítkovický úspěch
Mladí fotbalisté MFK Vítkovice U11 
skončili na červnovém turnaji v Pře-
rově třetí. Ve skupině šestkrát vyhráli 
a zaznamenali jen jednu prohru. Po 
postupu ze základní skupiny zdolali ve 
čtvrtfinále Spartu Praha 1:0, v semifi-
nále prohráli se Sigmou Olomouc na 
pokutové kopy a v zápase o třetí místo 
přehráli Hradec Králové 2:0.  (rs) 

Softbalistky skvěle 
zahájily šampionát
Na hřišti Arrows v Porubě začalo 30. 
června mistrovství Evropy softbalis-
tek. České reprezentantky, které pat-

ří do širší evropské špičky, první den 
turnaje porazily Litvu 15:0 a Švédsko 
7:0. Češky chtějí dosáhnout na medaili 
a navíc prvních šest týmů z šampioná-
tu postoupí do olympijské kvalifikace. 

Mistrovství Evropy se koná s pod-
porou města Ostravy.  (rs)

Část české reprezentace během slav-
nostního zahájení. Foto: archiv pořadatelů

Medaile plavců
Na červnovém mistrovství ČR v plavá-
ní dospělých a dorostu získali členové 
Klubu plaveckých sportů Ostrava 16 
zlatých, 10 stříbrných a pět bronzo-
vých medailí. Marika Hudcová vyhrála 
titul a stříbro mezi seniory na znakař-
ských tratích, k tomu přidala další čty-
ři tituly v dorostu. Barbora Závadová 
si vyplavala titul v polohovém závodě 
na 400 m a stříbro na 200 metrů. Žen-
ské štafety také braly „dospělé" tituly 
na 4x100 vz a 4x100 m pol.  (rs)
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Ostravská divadla 
se představí v Praze
Čtyři ostravská divadla se na pře-
lomu října a listopadu „zabydlí“ 
v pěti divadlech pražských. Desátý 
ročník divadelního festivalu Ostra-
va v Praze představí publiku v hlav-
ním městě opět to nejlepší z tvorby 
Národního divadla moravskoslez-
ského (NDM), Divadla Petra Bezru-
če, Komorní scény Aréna a Divadla 
loutek Ostrava. 

Letos to bude celkem osm insce-
nací v hlavním programu od 31. říj-
na až do 5. listopadu a dva večery 
v off-programu 5. a 6. listopadu. 
Celkově tedy festival zahrnuje de-
set produkcí. Divákům v Praze os-
travská divadla nabídnou komor-
ní operu, velký světový i komorní 
muzikál, loutkovou pohádku pro 
děti a pět činoherních inscenací. 
V off-programu zazní také koncert 
současné hudby. Přehlídku zahájí 
Divadlo loutek Ostrava a zakončí 
slavnostně Národní divadlo morav-
skoslezské. Město Ostrava festival 
pořádá již podesáté a podpoří jej 
částkou 1,8 milionu korun.

Ostravská divadla budou hrát 
v Karlíně, v Minoru, ve Studiu Yp-
silon, Divadle v Celetné nebo v La 
Fabrice. 

Nadaní studenti získali podporu města
školství  

Město Ostrava již více než 20 let ze 
svého rozpočtu podporuje formou 
stipendií nadané studenty vysokých 
škol, kteří mají trvalé bydliště v Os-
travě. Vysokoškolští studenti a dok-
torandi se do výběrového řízení na 
poskytnutí stipendia pro akademický 
rok 2019/2020 mohou přihlásit do 31. 
července, kdy končí termín pro podání 
žádosti. Rozděleno bude 1,775 milionu 
korun. 

„Stipendia jsou velkým motivačním 
nástrojem pro studenty, nejen ty, kteří 
studují u nás, ale také v zahraničí. Pří-
mo od nich víme, že jim peníze z roz-
počtu města usnadňují studium. Tak-
to jsme již za těch více než dvacet let 
pomohli téměř třem stovkám studen-
tů a budeme v tom pokračovat i v dal-
ších letech. Je hezké číst mezi těmi, 
kteří získali stipendium města, jméno 
klavíristy Tomáše Klementa, lékaře 
Ondřeje Volného nebo handicapova-
né sportovkyně a pedagožky Markéty 
Sidkové. A přibydou k nim další,“ řek-
la náměstkyně primátora pro školství 
a sport  Andrea Hoffmannová.

Stipendia budou poskytnuta stu-
dentům studujícím technické a pří-
rodovědné studijní programy, spo-
lečenskovědní a humanitní studijní 

programy a umělecké studijní progra-
my. V tomto pořadí jsou řazeny podle 
Strategického plánu rozvoje města.

Výše ročního stipendia je u studentů 
magisterského a doktorského studia 
65 tisíc korun pro studenta, u doktor-
ského studia 97 500 korun a u studen-
tů v zahraničí 130 tisíc korun ročně. 

Stipendisté statutárního města Ost-
ravy za akademický rok 2018/2019 se 
sešli v červnu v Nové radnici, aby se 

setkali se zástupci města. Při prezen-
tacích je stipendisté blíže seznámili se 
svojí prací, cíli a vědeckými sny. Mezi 
stipendisty jsou studenti jak ostrav-
ských, tak mimoostravských vysokých 
škol. Výčet jejich oborů je velmi široký 
od studia medicíny, biologie, archi-
tektury, nanotechnologie, historie, 
informační technologie, strojírenství, 
žurnalistiky, právo nebo mezinárodní 
obchod. (obo)

Stipendisté města Ostravy ve foyer Nové radnice.  Foto: Hana Oborilová

Do akce se zapojilo 1024 účastníků, kteří ujeli nebo ušli 219 tisíc kilometrů

Do práce na kole se jezdilo navzdory počasí 

Letošní květen patřil devátému roč-
níku soutěže Do práce na kole. Ta 
je určená všem cyklistům, běžcům 
a chodcům, kteří chtějí zlepšit nejen 
svou kondici, zdraví či náladu, ale také 
přispět k čistšímu ovzduší nebo cel-
kově příjemnějšímu a bezpečnějšímu 
městu, ve kterém žijí. 

„Těší mě, že narostl počet účastníků 

z Ostravy, kteří přispěli na pomyslné 
městské konto ještě o desetinu kilomet-
rů více než vloni. A to i přes to, že letoš-
ní květen byl studený a deštivý. Aktivní 
způsob života je blízký stále vyššímu 
počtu Ostravanů a já věřím, že počet za-
pojených se příště ještě zvýší. Letos jich 
bylo 1024, vloni 667,“ řekla  náměstky-
ně primátora Kateřina Šebestová.

Celkový počet najetých kilomet-
rů byl téměř 219 tisíc, což odpovídá 
úspoře 28,245 tuny CO2. Průměrná 
vzdálenost, kterou každý ze soutěží-
cích ve městě urazil, dosáhla 213,8 
kilometru. Nejvýkonnější cyklista 
ujel 2523,7 a nejzdatnější cyklistka 
2 270,8 kilometru. 

Také běžci se činili. Větší vzdále-
nosti mají na svém kontě muži. Ten 
nejlepší dosáhl téměř 700 kilometrů, 
nejpilnější běžkyně měla zhruba polo-
vinu.  

Průměrná jízda každého ostrav-
ského cyklisty měřila 12,2 kilomet-
ru. V této disciplíně skončila Ostrava 
mezi velkými městy druhá. V počtu 
soutěžících byla Ostrava čtvrtá po Pra-
ze, Brně a Plzni. 

V ostatních výkonnostních ukaza-
telích se ostravští zástupci umístili 
na třetích místech v počtu ujetých 
a uběhnutých kilometrů a úspoře CO2.

„Ze srovnání je patrné, že v Praze 
i Brně je zatím o akci větší zájem. My 
proto ani na chvíli nepolevíme v budo-
vání cyklistické infrastruktury a vytvá-
ření podmínek pro další individuální 
sporty, abychom byli pro ostatní města 
ještě větší konkurencí,“ dodala s úsmě-
vem náměstkyně primátora pro život-
ní prostředí Kateřina Šebestová.  (av)

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová gratuluje Miroslavě Klusové.  
 Foto: Jiří Zerzoň 

Skvělé výkony 
na Zlaté tretře 
Letošní ročník atletického mítinku 
Zlatá tretra nabídl divákům skvělé 
výkony běžců. Shaunae Millerová-
-Uibová z Baham překonala na ne-
tradiční 300metrové trati světový 
rekord časem 34,41 sekundy. V Os-
travě závodil nejlepší sprinter sou-
časnosti Američan Christian Cole-
man a vybral si 200metrovou trať. 
V závodě odstartovaném krátce 
po dešťové přeháňce skončil těsně 
druhý za Kanaďanem de Grassem. 

O světový rekord ve výšce 210 cm 
se pokoušela ruská výškařka Maria 
Lasickeneová. V kouli vyhrál No-
vozélanďan Walsh hodem dlouhým 
22,27 m. Po druhém porodu navrá-
tivší se oštěpařka Bára Špotáková 
skončila čtvrtá, mezi muži byl Ja-
kub Vadlejch třetí, když překvapivě 
vyhrál Estonec Kirt skvělým hodem 
90,34 m.  (rs)

Christian Coleman.  Foto: Lukáš Kaboň 


