
Přijďte 23. června na Rozmarné slavnosti řeky Ostravice
Netradiční plavidla, kulinářské speciality, divadla i koncerty
V sobotu 23. června se ve Slezské i Mo-
ravské Ostravě na obou březích řeky 
Ostravice koná již čtvrtý ročník Rozmar-
ných slavností řeky Ostravice.

Akce, kterou navštěvují tisíce Ostravanů, začne 
úderem 14 hodin a skončí až po 22 hodině.
Největším lákadlem je soutěž netradičních plavi-
del, které poplují mezi loděnicí a mostem Miloše 
Sýkory.
Do soutěže se může hlásit každý. Soutěžící sjíž-
dějí řeku v  neckách, na vorech, nebo také ve 
vlastnoručně zhotovených talířích UFO. První 
cena je lákavá, tvoří ji rovných 15 tisíc korun. 

Pro další posádky jsou připraveny 
mimořádné prémie.
Ovšem kromě odvážných mužů 
a žen splouvajících řeku čeká na pří-
chozí ještě mnoho dalších lákadel.
Jsou jimi koncerty Davida Styp-
ky nebo kapely Banda Del Caff e, 
workshopy hudebníků i  výtvarní-
ků, bubenická show i  tvorba man-
dal. V provozu bude opět půjčovna 
loděk, atrakce pro děti i  relaxační 
zóna.
Hladem a  žízní trpět návštěvníci 
Rozmarných slavností Ostravi-
ce rozhodně nebudou. Stejně jako 
v  předchozích ročnících, i  nyní se chystají pro 
příchozí produkty domácích kuchyní, rybí spe-
ciality, grilování, stejně jako pivní speciály a  la-
hodná vína.
Akci pořádá Centrum kultury a  vzdělávání 
Moravská Ostrava-Klub Atlantik ve spolupráci 
s městskými obvody Slezská Ostrava a Moravská 
Ostrava a Přívoz a statutárním městem Ostrava.
Více na www.rozmarneslavnostiostravice.cz

/red/

Mistr republiky v boxu, policista, fanou-
šek značky Harley-Davidson, celý život 
bydlí ve Slezské Ostravě. S boxem mu-
sel začínat tajně, aby o tom jeho mamin-
ka nevěděla. Před zápasem se motivuje 
jedině poslechem Jaromíra Nohavici. 
Konkrétně písní Ostravo…
Pane Mužíku, mezi známými jste získal pře-
zdívku Divočák. To kvůli vašemu boxerské-
mu stylu?
Je to tak půl na půl. Divočák mi říkají jednak 
kvůli mému boxerskému stylu, jednak kvů-
li mé zálibě v  motorkách. Existuje americký 
fi lm Divočáci o čtyřech kamarádech, kteří je-
dou na „harlejích“ napříč Amerikou. A já jsem 
velkým fanouškem značky Harley-Davidson. 
Pokud jde o můj styl v boxu, hodně pohybuji 
nohami. Ne snad, že bych byl uskákaný po-
dobně jako Muhammad Ali, ale do soupeře 
pořád tlačím. Trenér už na mne řve, abych 
povolil, a já nic. Vrhám se do soubojů jako di-
vočák. Tak proto ta přezdívka.
Před rokem jste získal titul Mistra ČR ve 
váze do 81 kilogramů. Je to zatím váš největ-
ší boxerský úspěch?
Těžko říct, protože mám také bronz z mezi-
národního turnaje v německém Halle v roce 
2013. Byl to jeden z  nejtěžších světových 
turnajů, kterého se účastnili i zlatí a stříbrní 
olympionici a  mistři světa. Na druhou stra-
nu, když jsem s boxem začínal, o zlaté medaili 

z mistrovství republiky jsem snil. Byl to můj 
cíl. Takže mise splněna a  zlatá z  mistrovství 
má tím pádem pro mne asi větší cenu.
S boxem jste ale začínal relativně pozdě.
To ano, až v 17 letech, což je opravdu pozdě. 
Chtěl jsem boxovat už jako kluk. Hned, když 
jsem viděl fi lm Rocky, říkal jsem si, že box 
bude přesně pro mě. Ale maminka o mě měla 

strach a boxovat mne nepustila. Tak jsem dělal 
jenom judo a později karate. Ovšem v karate 
jsem nevyhrál jediný zápas. Karate totiž není 
kontaktní. Člověk udělá jen náznak úderu 
a je konec. Proto mne v karate skoro pokaždé 
diskvalifi kovali. Já ten úder prostě už neuměl 
zastavit.

(pokračování rozhovoru na str. 6)
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Slezskoostravský mistr republiky v boxu Jan Mužík
Mým nejoblíbenějším filozofem je Sokrates

ZLATÁ Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY. Jan Mužík se svou nejcennější medailí. Foto/ Jan Král

Zajímavé osobnosti
Slezské

ročníků Slezskoostravského 
Rock-Festu

více na str. 911

Zasedání zastupitelstva městského
obvodu se uskuteční 21. června 2018
od 9:00 hodin v  KD Muglinov,
ulice Na Druhém č. 4.
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Slezská Ostrava oslavila 73. výročí konce 2. světové války
Představitelé městského obvodu uctili 
výročí osvobození města Ostravy a kon-
ce 2. světové války. Od těchto událostí 
letos uplynulo 73 let.
Váleční veteráni, zástupci Armády ČR, členo-
vé vojenských spolků a dalších organizací se 
sešli na slavnostním aktu v neděli 29. dubna 
u památníku 1. československé tankové brigá-
dy ve Slezské Ostravě. 
K zúčastněným promluvila starostka obvodu 
MVDr. Barbora Jelonková. „Vždy, když jsem 
vyzvána, abych k  vám hovořila, derou se mi 
slzy do očí. Jsou to slzy díků. Díků vám, vá-
leční veteráni, díků vůči těm, kteří mezi námi 
již nemohou být a jejichž zásluhou dnes může-
me žít ve svobodné zemi, spokojeně a v míru,“ 
řekla starostka v  úvodním projevu. Poděko-
vala také válečným veteránům za hrdinství, 
odvahu a  vlastenectví. Věnec k  památníku 
položila spolu s místostarostkou Ing. Ivonou 
Vaňkovou. Kytice položili přítomní také k po-
mníku Miloše Sýkory a pamětní desce tankis-

ty Ivana Ahepjuka, která 
je umístěna přímo na 
budově slezskoostravské 
radnice.

Pietní místa Slezské 
Ostravy
Starostka MVDr. Barbora 
Jelonková, místostarosta 
Ing. Roman Goryczka a 
místostarosta Mario Lyč-
ka položili v pátek 27. dub-
na věnce a kytice na pietní 
místa ve Slezské Ostravě. 
Ta se nacházejí na ulicích 
Na Druhém v  Muglino-
vě, Koněvova v  Heřmanicích, Škrobálkova 
v  Kunčičkách, Jeseninova v  Kunčicích a  na 
Ústředním hřbitově Slezská Ostrava.
Vedení městského obvodu, MVDr. Barbora 
Jelonková, Ing. Roman Goryczka, Ing. Ivona 
Vaňková a  Mario Lyčka se rovněž zúčastni-

li pietního aktu u  Památníku Rudé armády 
v  Komenského sadech v  Moravské Ostravě, 
který se konal v pondělí 30. dubna. Jménem 
městského obvodu Slezská Ostrava položili 
k památníku věnec.

/red/

Slavnost v Muglinově. Setkání jubilantů
Městský obvod Slezská Ostrava připra-
vil 19. dubna v kulturním domě v Mugli-
nově tradiční akci Setkání jubilantů. Při-
šly na ni tři desítky slezskoostravských 
občanů, kteří v  první půli tohoto roku 
slaví 80. a 85. narozeniny.

„Prožili jste chvíle krásné i  zlé. Víme, jak to 
v životě chodí, není vždy slunečno, občas bývá 
i  hodně zataženo. Chtěli bychom, abyste to 
smutné nechali za sebou a nyní v této místnos-
ti mysleli jen na to veselé,“ přivítala příchozí 

jménem městského obvodu 
Mgr. Ludmila Ohnheiserová. 
Blahopřát jubilantům přišly 
radní Ing. Justina Kamená 
a  členky Komise pro občan-
ské obřady a  slavnosti Mgr. 
Alžběta Pavlisková a Dagmar 
Macháčková. Kromě květiny 
dostali všichni jubilanti také 
Flexi Pass v  hodnotě 300 
korun, který mohou využít 

například na 
kulturu, vzdě-
lávání nebo nákup zdravotních 
potřeb. Na všechny rovněž če-
kalo malé pohoštění.
Slavnostní odpoledne zpest-
řili hudebním vystoupením 
studenti a  pedagogové ZUŠ 
Edvarda Runda ve Slezské Os-
travě. Příští Setkání jubilantů 
se uskuteční letos na podzim 
a pozváni na něj budou jubilan-
ti ze Slezské Ostravy, kteří osla-
ví 80. a 85. narozeniny ve druhé 
polovině tohoto roku.
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U památníku 1. československé tankové brigády ve Slezské Ostravě. Foto/ JK

GRATULACE. Radní Justina Kamená blahopřeje jubilantům 
v muglinovském kulturním domě. Foto/ JK

Na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava. Foto/ JKPietní akt v Komenského sadech. Foto/ JK

Oznámení občanům sídliště 
Mírová osada
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 
13. 6. 2018 od 16:30 hod proběhne ve škol-
ní jídelně Základní školy Chrustova 24, 
Slezská Ostrava veřejné projednání s  ob-
čany na téma připravovaného záměru re-
generace sídliště Mírová osada. Na tomto 
projednání budou mít občané možnost 
seznámit se se záměrem zatraktivnění ve-
řejného prostranství a  přípravou dotazní-
kového průzkumu. Těšíme se na Vaši účast.

MVDr. Barbora Jelonková
starostka městského obvodu



K regeneraci sídliště Kamenec a lince 99
Vážení občané,
v  uplynulých dnech 
jsem od vás dostala 
řadu dotazů, zda při-
pravované úpravy na 
sídlišti Kamenec ne-
budou v kolizi s pláno-
vaným zahloubením 
Bohumínské ulice. Při-
pomínám, že na Ka-
menci chceme rekon-

struovat a nově postavit především chodníky, 
dětské hřiště nebo agility hřiště pro četnou 

„pejskařskou“ veřejnost.
Sídliště bude nově monitorováno kamerami, 
a  to včetně podchodu pod Bohumínskou uli-
cí. Žádná z plánovaných úprav se nijak výraz-
ně nedotkne zeleně, která sídliště obklopuje. 
V těchto dnech byl na celém sídlišti dokončen 
dendrologický průzkum, který posuzoval 
zdravotní stav dřevin. Výsledky průzkumu vy-
šly dobře, dřevin, které budou muset být kvůli 
špatnému stavu odstraněny, je minimum.
Podle Ing. Martina Krejčího bylo v  měsíci 
květnu vydáno potřebné územní rozhodnutí 
k regeneraci sídliště a nyní probíhají přípravné 
práce. Nejprve se budou na Kamenci rekon-
struovat chodníky, u kterých nebude měněna 
šířka. Vše se má odehrát o letních prázdninách, 
kdy je na chodnících menší provoz. Zahájeny 
byly také práce na dokumentaci pro stavební 
povolení. To má být vydáno ještě letos tak, aby 
další, větší práce mohly začít již v příštím roce.

Další brzkou viditelnou změnou se stanou 
květinové záhony lemující hlavní cestu mezi 
základní školou a  přechodem pro chodce na 
sídlišti. Vyrostou zde květinové pásy, obdobně 
jako na zrekonstruované Českobratrské ulici 
v centru Ostravy.
K četným dotazům na téma zahloubení Bohu-
mínské ulice mohu konstatovat, že již vznikla 
studie proveditelnosti a  nyní je zpracováván 
investiční záměr k  projektu pod názvem Za-
hloubení ulice Bohumínské v úseku Dědičná 
- Těšínská.
Podle Ing. Pavla Obroučky z  architektonické 
kanceláře ARKOS spolu připravované úpravy 
na sídlišti a  samotné zahloubení nijak nesou-
visí. Po zahloubení nahradí dnešní čtyřprou-
dovou silnici užší cesta lemovaná stromovými 
alejemi, případně parkovacími stáními.

Linka 99
S  velkou radostí jsme ve Slezské přivítali 
plánovaný vznik autobusové linky 99, kte-
rá spojí Bazaly a Kamenec s centrem a také 
Městskou nemocnicí Ostrava. Autobus má 
jezdit i přes samotné srdce města, Masaryko-
vo náměstí.
Nyní město spolu s městským obvodem Mo-
ravská Ostrava a  Přívoz vede řadu jednání, 
mimo jiné i o vzniku zastávek, které mají mít 
historickou podobu. Jedná se také o  způso-
bu vjezdu autobusu do samotného centra. 
Z těchto důvodů bylo zahájení provozu linky 
z původně plánovaných prázdninových mě-
síců posunuto na podzim tohoto roku.

Ing. Ivona Vaňková 
místostarostka městského obvodu

Hasiči v Koblově mají nové vozidlo
Jedním z  úkolů, kte-
ré si současné vedení 
městského obvodu 
Slezská Ostrava vy-
týčilo, byla mnohem 
větší, cílenější a  smy-
sluplnější podpora 
slezskoostravských 
Jednotek sboru dobro-
volných hasičů.

Věděli jsme, že dosavadní podpora byla, řek-
něme, udržovací a umožňovala základní fun-
gování, přičemž se tak nějak počítalo s tím, že 
o zbytek se už postará nezištné nadšení „dob-

rovolňáků“.  A že by to bez tohoto nadšení ne-
šlo, to všichni víme. Vždyť dobrovolní hasiči 
od Kunčic až po Antošovice odvádějí skvělou 
práci, a to v mnoha odvětvích. Krom základní 
činnosti, kterou je samozřejmě boj s  ohněm, 
pomáhají odstraňovat následky kalamit, po-
dílejí se na řešení nebezpečných situací, po-
máhají občanům při likvidaci nebezpečného 
bodavého hmyzu a v neposlední řadě se aktiv-
ně podílejí na zabezpečení kulturních a spole-
čenských akcí, které v mnoha případech i or-
ganizují. A  co nelze opomenout, vedou děti 
k hasičskému sportu, organizují jim tréninky, 
učí je zacházet s  hasičskou technikou a  jsou 

v  tom oprav-
du dobří. Za to 
všechno jim patří 
velký dík.

Více peněz pro 
hasiče
A  proto je více 
než správné, že 
jsme všem našim 
d o b r o v o l n ý m 
hasičům v  Kun-
čicích, Heřmani-
cích, Muglinově, 
Koblově a  Anto-
šovicích dokázali 
navýšit dotace 
a  k  jejich potře-

bám se postavili čelem. Výsledkem je zrekon-
struovaná hasičárna v Koblově, větší podpora 
akcí pořádaných dobrovolnými hasiči, pomoc 
při zajišťování nezbytného inventáře a  tech-
nického zabezpečení, a po létech slibů i vyda-
né stavební povolení na výstavbu nové hasi-
čárny v Muglinově, která se tak snad konečně 
stane skutečností. Navíc jsme zahájili velmi 
úzkou, a  hlavně konstruktivní spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem Moravsko-
slezského kraje, který je nám velmi nápomo-
cen, a to nejen v oblasti konzultací, ale hlavně 
v oblasti vybavovaní hasičskou technikou.

Profesionální Tatra k dispozici
Jedním z  počinů v  této sféře bylo předání 
nově repasované hasičské Tatry koblovským 
hasičům. Konečně tak mají v  Koblově profe-
sionální vozidlo schopné i složitějších zásahů, 
navíc vybaveno nástavbou na sněhovou rad-
lici. Slavnostního předání se zúčastnilo nejen 
vedení městského obvodu Slezská Ostrava, ale 
rovněž Komise pro bezpečnost a integrovaný 
záchranný systém zřízená Radou města Os-
travy, a  hlavně člověk nejpovolanější, hasič 
s velkým „H“, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. 
Vladimír Vlček, Ph.D., kterému patří nejen 
náš dík, ale hlavně velký obdiv.  A na samot-
ný závěr můžeme prozradit, že nezůstane jen 
u této jedné Tatry.

Luděk Volný 
radní městského obvodu
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SLAVNOST U HASIČŮ. Předání Tatry koblovským hasičům se zúčastnili představitelé 
hasičského sboru i městského obvodu. Tatru „pokřtil“ radní Luděk Volný. Foto/ Jan Král

KAMENEC. Sídliště čeká regenerace. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Hurá na Bečvu! Saunování

Eko pohádka Ozdravný pobyt

Ostravsko je nechvalně proslulé svým špat-
ným ovzduším, častými inverzemi hlavně 
v zimních měsících. Nejvíce trpí katary horních cest dýchacích malé 
děti předškolního věku. Díky statutárnímu městu Ostrava jsme od-
jeli 16. března na 14denní ozdravný pobyt do Hotelu Kryštof na Pro-
střední Bečvu. A i v posledním náporu zimy jsme chodili po horách, 
koupali se v  hotelovém bazénu, jedli výborné jídlo a  hráli spoustu 
her, zajezdili si na koních, tvořili například vlastní trička a mnoho 
dalšího. Poděkování patří také pedagogům a  pracovníkům mateř-
ské školy. Paní učitelky neúnavně skládaly oblečení, orientovaly se 
v kufrech a staraly se o 30 dětí, které se jim na tuto dobu staly dětmi 
vlastními. Bylo to krásných 14 dní v čisté horské přírodě. Děkujeme 
tedy statutárnímu městu Ostrava za poskytnuté finanční prostředky, 
které nám umožnily takový pobyt zrealizovat.

Mirka Kličková
MŠ Bohumínská

Dne 7. května pozvala paní ředitelka MŠ 
Zámostní děti 2.B ZŠ Pěší k pobytu v nově 
otevřené sauně. Děti si měly možnost vyzkoušet, co to vlastně „sau-
nování“ je.
Po vychladnutí a občerstvení si naši žáci v hezkém slunečném dni na 
zahradě mateřské školy zasportovali a prošli místní naučnou stezku. 
Všem dětem se dopolední program velice líbil. Dík patří paní ředitel-
ce, PhDr. Jarmile Chlopkové, za zorganizování této akce.

Mgr. Miroslava Faldynová
třídní učitelka 2.B

Divadlo Loutkový svět navštívilo jedno 
květnové dopoledne MŠ Koblov s eko před-
stavením, které děti nejen pobavilo, ale hlavně ukázalo správný po-
stoj k třídění a recyklaci odpadu.
Skřítek Strašfuňák se svou kamarádkou Funilkou děti pomocí po-
hádky seznámil s pojmy jako třídění odpadu, sběr odpadu, k čemu 
slouží barevné kontejnery, jak se dále odpad zpracovává.
Představení zakončili pohádkou o unesené princezně, kterou princ – 
popelář zachránil ze spárů čaroděje na největší skládce světa.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

V úterý 3. dubna se 45 žáků ZŠ Pěší vypra-
vilo na 14denní ozdravný pobyt do Staré 
Vsi u Rýmařova. Ubytování bylo zajištěno na chatě Orientka. Kromě 
učení byl pro děti připraven bohatý program. Děti si vyzkoušely le-
zeckou stěnu, lanové centrum, střílely z luku, hrály army game a air-
soft, skákaly na bungee trampolíně, poznaly bungee running. Úžasný 
byl také relax v bazénu. Nezapomněli jsme na základy první pomoci 
a malý kurz sebeobrany. Během ozdravného pobytu jsme navštívili 
ruční papírnu ve Velkých Losinách, opekli buřty, nechyběla noční 
hra, stezka odvahy a diskotéka. Nadýchali jsme se čistého vzduchu 
během vycházek do přírody. V pondělí 16. dubna jsme se vrátili una-
vení do Ostravy.
Na tento ozdravný pobyt poskytlo příspěvek z Fondu pro děti ohro-
žené znečištěním ovzduší statutární město Ostrava.

Mgr. Kateřina Vykoukalová, Mgr. Renáta Pánková, 
Lenka Rastočná a Olga Černá, ZŠ Pěší

KRÁSNÉ DNY. Výletníkům sloužil i hotelový bazén. Foto/ archiv NA ZAHRADĚ. Všem dětem se program líbil. Foto/ archiv

BOHATÝ PROGRAM. Na vycházce do přírody. Foto/ archiv

MŠ Bohumínská ZŠ Pěší

MŠ Koblov ZŠ Pěší

TŘÍDĚNÍ ODPADU. Popeláři se podařilo zachránit princeznu. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Poděkování

Světový den hygieny rukou si připomněli také v AGEL 
Střední zdravotnické škole

Sláva, na zdar výletu

Chtěla bych poděkovat firmě SILASFALT 
z Ostravy Kunčic. Tato firma již 14 let spon-
zoruje ozdravný pobyt dětí z naší mateřské školy a v rámci daru pod-
poruje kulturní, volnočasové a vzdělávací akce naší školy. Letos moh-
ly děti strávit pět dní na Morávce v penzionu Nad Přehradou. Pro 
děti z tak exponovaného prostředí jako je to v Kunčicích, je důležitý 
každý pobyt na horách v čistém ovzduší. Děti si to velmi užily a při-
jely spokojené z krásných lesů a hor. Děkujeme firmě SILASFALT, že 
nám stále zachovává svou přízeň.

Bc. Markéta Lipová, zástupkyně ředitelky

Pátý květen patří tradičně oslavám Dne hygieny rukou, který vy-
hlašuje Světová zdravotnická organizace WHO. V letošním roce si 
tento den připomněla také AGEL Střední zdravotnická škola v Os-
travě – Koblově, a to speciálním programem, který absolvovali žáci 
všech studijních oborů školy.
„Ke Světovému dni hygieny rukou jsme pro studenty připravili speciální 
program, kdy jim přišel přímo do školy do vyučování přednášet ústavní 
hygienik z Vítkovické nemocnice v Ostravě. Žáci navíc dané téma prá-
vě probírají v předmětu ošetřovatelství, a tak se nám podařilo program 
skloubit s probíranými osnovami,“ uvedla Mgr. Alžběta Panáková, zá-
stupkyně ředitele slezskoostravské AGEL Střední zdravotnické školy.
Studenti oborů zdravotnický asistent, laboratorní asistent a zdravotnické 
lyceum si ve skupinách nejprve poslechli odbornou přednášku Bc. Radka 
Mikšíka, ústavního hygienika Vítkovické nemocnice. „Přednáška se tý-
kala hygieny rukou a desinfekce obecně a dotkl jsem se také praktických 
oblastí, kdy se žáci dozvěděli o tom, jaké jsou konkrétní postupy ve zdra-
votnickém zařízení. Nakonec si mohl každý student prakticky vyzkou-
šet, zda hygienu rukou skutečně ovládá, a to pod kontrolou speciální UV 
lampy, díky které přesně vidíme, které místo bylo během umývání vyne-

cháno,“ popsal ústavní hygienik Bc. Radek Mikšík, který zároveň každé-
mu studentovi individuálně poradil, na co si dávat při mytí rukou pozor.
Na správnou hygienu rukou by však neměli dbát pouze studenti zdravot-
nických oborů, ale každý člověk. Především správná hygiena je totiž klíčo-
vá pro prevenci přenosu infekčních a průjmových onemocnění, jako jsou 
například virová hepatitida typu A, salmonelóza, rotavirové infekce atd.

Kolektiv AGEL Střední zdravotnické školy

V  pondělí 23. dubna se malí „Zámostníčci“ 
vydali na tematický výlet „Po stopách jarních 
květin“ do Beskyd, který byl podpořen statutárním městem Ostrava 
v  rámci projektu „Společně si budeme hrát, u  toho svět poznávat“. 
Nejstarší „Zámostníčci“ - předškoláci - jsou totiž ve školce v přírodě 
a aby to těm menším nebylo líto, vydali se za nimi do Dolní Lomné.
Den byl jako malovaný, přímo stvořený k pobytu v přírodě. Děti si 
nejdříve pohrály v lese – stavěly domečky pro lesní skřítky, prozkou-

maly letní louky plné prvních jarních květin a už na ně čekal výbor-
ný oběd v krásném horském hotelu Pod Kyčmolem. Po obědě si děti 
ještě stihly zaskotačit na hřišti a potom už se muselo nastupovat do 
autobusu. Ten děti bezpečně odvezl zpět do školky. Všichni doufáme, 
že ještě do konce školního roku na nějaký podobný sluníčkový výlet 
vyrazíme!

Za kolektiv MŠ Zámostní
Mgr. Jana Tenková

SKOTAČENÍ. Děti si užívaly v Beskydech. Foto/ archiv

MŠ Kunčice

MŠ Zámostní

NA MORÁVCE. Děti si užily pobyt v přírodě. Foto/ archivJE TO TAK SPRÁVNĚ? Kontrola hygieny rukou pomocí UV lampy. Foto/ AGEL
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(pokračování rozhovoru ze str. 1)

Když mi bylo 17, tak mne taťka konečně při-
hlásil na box. Dohodli jsme se, že mamce nic 
neřekneme. Takže do svých osmnácti let jsem 
boxoval „na tajňačku“.
Co tomu všemu říkala maminka?
No, nadšená moc nebyla, ale pak si zvykla. 
Na mé zápasy moc nechodí, ale co je nejdůle-
žitější, přišla se podívat, když jsem v Ostravě 
boxoval ve finále mistrovství republiky. Takže 
viděla, jak jsem se stal mistrem.
Máte v boxu po získání mistrovského titulu 
ještě nějaké cíle?
Určitě chci letos obhájit titul. A chtěl bych ve 
svých 30 letech zkusit i profesionální box. Je to 
pro mne další stupeň.
Pracujete jako policista. To je také jeden z ži-
votních cílů?
U Policie ČR jsem již přes dva roky. A vlast-
ně ano, policistou jsem chtěl být odmalička, 
co bych také dělal jiného. Jsem sice vystudo-
vaným učitelem, ale být policistou mi přijde 
smysluplnější.
Jako student Ostravské univerzity jste pod 
vedením PhDr. Miriam Prokešové napsal 
diplomovou práci na zajímavé téma. Můžete 
více říci o jejím obsahu?
Má práce se jmenuje „Vliv osobnosti matky na 
myšlení velkých pedagogů a filozofů.“ Musel 
jsem kvůli ní přečíst hodně biografií filozofů 
a také sledovat, kam se jejich filozofické směry 
ubíraly.
A ovlivnily tedy podle vás matky filozofy?
Myslím si, že matky filosofy ovlivnily výraz-
ně. Mým nejoblíbenějším filozofem je Sokra-
tes. Jeho matka byla porodní bába. Sokrates ve 
svých dílech porovnával, že stejně jako porod-
ní bába pouze pomáhá ke zrodu a sama život 
nedává, i  on jako filozof myšlenky nedává, 
jenom jako filozof svými otázkami pomáhá 
k jejich zrodu. Zabýval jsem se i takovými fi-
lozofy, jakými byli Schopenhauer, sv. Augus-
tin, Nietzsche nebo Marcel. Například Scho-
penhauer se zlobil na svojí matku, protože se 
nestarala o otce. A pak ve své filozofii tvrdil, 
že žena je vhodná akorát na výchovu dítěte, že 
je jakýmsi mezistupněm mezi dítětem a člo-
věkem neboli mužem. Neměl prostě rád svoji 
matku, a to promítl i do své filozofie.

Vraťme se od filozofie zpět k boxu. Jak vypa-
dá tréninková zátěž výkonného boxera?
Snažím se trénovat každý den v týdnu, kromě 
neděle. To si dávám volno, pokud tedy není 
zápas. Někdy trénuji i dvakrát denně, ráno bě-
hám, mám boxerský trénink, pak jdu do práce 
a po práci trénuji znovu.

Pokud vím, žijete celý život ve Slezské Ost-
ravě.
Ano, nyní bydlím na rozhraní Slezské Ostravy 
a Michálkovic, na základní školu jsem chodil 
do ZŠ Chrustova. Jsem typický Ostravák. Do 
Prahy, ani jinam, bych prostě nemohl. Pro 
mne je jedině Ostrava. Sice tady není nejlepší 
vzduch a  nějaké další věci, ale my Ostraváci 

máme něco do sebe a já bych jinde žít nechtěl. 
Nakonec, i  před každým zápasem si do slu-
chátek jako motivaci pouštím Jaromíra Noha-
vicu a jeho píseň Ostravo. Nic jiného.
Už v úvodu jste říkal, že kromě boxu vás také 
baví motorky…
Podobně jako když jsem viděl film Rocky 
a  hned jsem se chtěl stát boxerem, tak když 
jsem viděl film Odpadlík, věděl jsem, že chci 
Harley  Davidson. To mi bylo nějakých šest let.
Předpokládám, že maminka byla opět pro-
ti…
No, má strach, že spadnu. Přece jenom, je to 
maminka. Zrovna před čtrnácti dny jsem si 
svůj sen splnil a  Harley-Davison si koupil. 
Měl jsem předtím Yamahu, také choppera, ale 
Harley je Harley. Je to legenda.
Navštěvujete na motorce speciálně oblíbená 
místa?
Nejraději jezdím po Česku. Ovšem nejdelší 
vyjížďku jsem absolvoval loni s přítelkyní, se 
kterou jsem se poznal díky boxu. Startovala 
na předloňském mistrovství republiky a čás-
tečně žila v Řecku. Když jsme se seznámili, už 
do Řecka neodjela a zůstala tady se mnou ve 
Slezské Ostravě. Tak jsme si do Řecka udělali 
alespoň výlet na motorce. Tam i zpět jsme ujeli 
zhruba 5 000 kilometrů.
Boxujete za klub Boxing Ostrava se sídlem 
ve Slezské Ostravě. Nepřemýšlíte o změně?
To v  žádném případě, máme jedny z  nejlep-
ších podmínek v  republice. V klubu je vyni-
kající parta. Mými hlavními trenéry jsou Da-
libor Fröhlich a  Jiří Kotiba. Ti dva při mých 
zápasech stojí vždycky v  rohu, myslím si, že 
jsou dobré duo. Dovedli mne k titulu. Oddílu 
i jim bych chtěl moc poděkovat.

/red/

Mgr. Jan Mužík
 mistr ČR v boxu do 81 kg v roce 2017

 narozen v roce 1989

 absolvent Ostravské univerzity

 žije ve Slezské Ostravě

 obdivovatel chopperů, zvláště značky 
Harley–Davidson

 před zápasem se motivuje písní Ostravo
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Malá sousedská slavnost
Během sobotního dopoledne 12.  květ-
na ožilo muglinovské sídliště akcí Malá 
sousedská slavnost.

Pro děti byla v okolí amfiteátru a prolézaček 
vytvořena stanoviště, kde si mohli malí i vět-
ší zasportovat, ale hlavně si užít zábavu. Po 

splnění všech dis-
ciplín si každé dítě 
odnášelo dárečky 

– holčičky měly nej-
větší radost z panen-
ky nebo plyšové žel-
vičky, kluci si často 
vybírali Ninja želvy.
Dospělí si pose-
děli u  čaje a  kávy 
a  ochutnávali dob-
roty, které většina 
zúčastněných sama 
přinesla. Došlo i  na 
zapisování recep-
tů. Dospělí si mohli 
z akce odnést pamá-

teční hrneček. Celé toto setkání a posezení se 
neslo v příjemné neformální atmosféře.
A  jak Sousedskou slavnost hodnotí sami 
účastníci? „Na Sousedské slavnosti se mi 
moc líbilo. Zasoutěžili jsme si a vyhráli krás-
né ceny. Vzala jsem s sebou i své kamarádky,“ 
hodnotila jedenáctiletá Janička.

„Přišla jsem s dětmi, protože se mi myšlenka 
sousedského setkání na sídlišti líbí. Bylo fajn 
popovídat si s  panem místostarostou Gory-
czkou o plánech na Slezské, ale i posedět se 
známými u kafíčka a u buchet, na což není 
ve všední dny tolik času. Dětem se na sou-
sedské také líbilo, zabavily se u  plnění úko-
lů a dostaly nakonec hezké dárky. Věřím, že 
v následujících letech bude mít akce stále vět-
ší odezvu, bude fajn, když se nás sejde zase 
více,“ řekla o  sobotním dopoledni Pavla M. 
z muglinovského sídliště.

Edita KozinováNA SÍDLIŠTI. Neformální posezení během sobotního dopoledne. Foto/ Edita Kozinová

Slezskoostravský uličník, část 10
Slezskoostravské noviny přinášejí de-
sátou část seznamu názvosloví ulic 
a náměstí na území městského obvodu 
Slezská Ostrava. Seznam poskytl novi-
nám Roman Doubravský, autor webu 
www.mapomol.cz. Seznam obsahuje 
celkem 541 názvů v  obvodě Slezská 
Ostrava.
Koksová (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle bývalé 
koksovny Terezie (později Petr Bezruč), u níž se 
ulice nachází.
Kolmá (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle polohy ulice 
vůči okolním ulicím a na rozdíl od vedlejší Šik-
mé ulice.
Komerční (Sl. Ostrava, Muglinov, r. 1945) - Po-
dle původního významu této komunikace, po 
které se dříve dopravovalo vytěžené uhlí k ná-
draží v Hrušově.
Konečného (Sl. Ostrava, r. 1953) - Jaroslav Ko-
nečný (1902-1944), dělník ze Sl. Ostravy, zatčen 
nacisty pro účast v ilegální organizaci KSČ, po-
praven ve Vratislavi.
Koněvova (Sl. Ostrava, Heřmanice, r. 1945) - 
Ivan Stěpanovič Koněv (1897–1973), ruský vo-
jevůdce a  sovětský maršál, osvoboditel Prahy 
v roce 1945.
Kopeční (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle polohy uli-
ce v terénu.

Kosá (Muglinov, r. 1945) - Podle kolmé polohy 
ulice.
Košická (Heřmanice, r. 1945) - Podle Košicko - 
bohumínské železniční dráhy vybudované v le-
tech 1866 - 1872.
Košňovského (Sl. Ostrava, r. 1951) - Emil Koš-
ňovský (1896–1943) horník ze Slezské Ostravy, 
zatčen nacisty pro ilegální činnost v KSČ, zemřel 
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Kotalova (Heřmanice, r. 1945) - Ludvík Kotala 
(1905–1942), horník z Heřmanic, zatčen nacisty 
za ilegální činnost v KSČ, umučen v koncentrač-
ním táboře v Mauthausenu.
Kovařovicova (Sl. Ostrava, r. 1952) - Karel Ko-
vařovic (1862–1920), český hudební skladatel, 
šéf opery Národního divadla v Praze.
Kramolišova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Čeněk Kra-
moliš (1862–1949), český prozaik z  Valašska, 
okresní školní inspektor a kronikář.
Kranichova (Sl. Ostrava, r. 1945) - Jan Kranich 
(1870–1932), přírodovědec, spoluzakladatel Pří-
rodovědecké společnosti v  Moravské Ostravě, 
profesor na učitelském ústavu ve Slezské Ostra-
vě.
Krouského (Kunčice, r. 1945) - Jan Krouský 
(1814–1876), český vlastenec, spisovatel, posla-
nec zemského sněmu, mecenáš umění.

Krupova (Muglinov, r. 1945) - Jan Krupa (1897–
1944), zámečník z  Michálkovic, zatčen nacisty 
za ilegální činnost v odbojové organizaci Lvice, 
popraven ve Vratislavi.
Křížkovského (Muglinov, r. 1945) - Pavel Kříž-
kovský (1820–1855), český hudební skladatel, 
sbormistr, katolický kněz.
Kubicova (Heřmanice, r. ~1965) - Albert Kubica 
(1905-1943), dělník Vítkovických železáren, za-
tčen nacisty za ilegální činnost v KSČ, umučen 
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Kubínova (Heřmanice, r. 1959) - Alois Kubiena 
(1902-1942), dělník z Heřmanic, zatčen nacisty 
za ilegální činnost v KSČ, popraven ve Vratislavi.
Kuchnova (Kunčičky, r. 1945) - Vladislav 
Kuchno (1901-1943), horník z  Kunčiček, za-
tčen nacisty za ilegální činnost v KSČ, popraven 
v Berlíně-Plötzensee.
Kulibinova (Hrušov, r. 1945) - Alexandr Ivano-
vič Kulibin (1798 — 1837), ruský důlní inženýr, 
etnograf a  básník. Syn slavného samouka me-
chanika Ivana Petroviče Kulibina (1735–1818).
Kulturní (Hrušov, r. 1963) - Ulice vedla k teh-
dejšímu místnímu kulturnímu domu.

Ostrava snižuje dluh
Mezinárodní ratingová agentura Moo-
dy´s opět zvýšila Ostravě ocenění.
Ratingovou známku změnila městu z  A1 sta-
bilní na A1 pozitivní, což je nejvyšší možné 
ohodnocení, jaké může mít město v rámci naší 
republiky. Za poslední tři roky se jedná o třetí 
zlepšení ratingu. „Agentura Moody´s  dlou-
hodobě oceňuje naše kontinuální snižování 
zadluženosti a  tvorbu rezerv. Letos dluh měs-
ta snížíme opět o  téměř půl miliardy korun," 
uvedla náměstkyně primátora Iveta Vozňáko-
vá, která má na starosti oblast financí a rozpoč-
tu.

/red/

Slezská lilie 2018. Máme se na co těšit!
Osmý ročník mezinárodního křesťan-
ského festivalu Slezská lilie, tentokrát 
se zaměřením na rodinu a děti, proběh-
ne od 8. do 10. června.
Festival jsme letos rozšířili o páteční Večer na-
dějí zaměřený na mládež. Na jevišti před ka-
tedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy 
přivítáme 8. června například rock gospelový 
sbor Fusion Trojka Ostrava. V sobotu 9. červ-
na se mimo jiné v kostele sv. Václava setkáme 
s Markem Orko Váchou a na hlavním podiu 
před katedrálou uzavře Noc lilie muzikál Jesus 
Christ Superstar v podání Národního divadla 

moravskoslezského. Nedělním Dnem andělů 
v  kostele v  Kunčičkách 10. června nás prove-
de selesián P. Libor Všetula a Chválová kape-
la od sv. Filipa a  Jakuba ze Zlína. Třešničkou 
na dortu pak jistě bude koncert Pavla Helana. 
Na nedělním programu je od 12 hodin rovněž 
přednáška Leoše Ryšky a  Darka Sputa Faráři 
na cestách.
Kompletní festivalový program naleznete na 
stránkách www.slezskalilie.cz

Pavel Siuda 
Biskupství ostravsko-opavské



1. Při dnešní občanské vybavenosti rodin mobilními dopravními prostředky si jen obtížně 
dokážeme představit, s jakými problémy se museli potýkat naši předchůdci při cestování 
mezi Ostravou a Karvinou. Ještě na přelomu 19. a 20. století bylo spojení mezi těmito 
městy složité a obyvatelé obcí i poblíž Orlové, kteří chtěli navštívit Ostravu, museli nejpr-
ve k dopravě využít služeb Košicko-bohumínské dráhy a v Bohumíně přesednout na trať 
Severní dráhy, která je pak dopravila do Ostravy. Cestování bylo náročné na čas i peníze 
a ti, kteří si nemohli dovolit z finančních důvodů tuto cestovní kombinaci, museli do Os-
travy pěšky. O tom, jaké byly možnosti cestování v Ostravsko-karvinském revíru v roce 
1920, podává informaci schématický plán sítě úzkorozchodných tramvajových drah.
2. Tento letitý problém byl aktualizován průmyslovým rozvojem Ostravy na počátku 
20. století. Nedostatečné komunikační spojení na území Ostravsko-karvinského revíru 
muselo být již z praktických důvodů řešeno, a východisko bylo nalezeno ve vybudování 

úzkorozchodné dráhy 
v úseku Ostrava – Karviná. Návrh projektu místní dráhy s tratí dlouhou 20 kilo-
metrů měl řadu předností – trať byla vedena celým Ostravsko-karvinským reví-
rem a v její blízkosti se nacházelo 14 uhelných šachet, což usnadňovalo přepravu 
osazenstva jednotlivých dolů. Navíc toto spojení vylepšilo dopravní situaci mnoha 
okolních obcí. Po zvážení všech těchto faktorů byla vydána městu Ostrava koncesní 
listina, která v původní verzi počítala se stavbou tratě na parní pohon, což bylo 
záhy revidováno a pohon přeměněn na elektrický. Historickým dnem, kdy byla na 
trati Ostrava – Karviná zahájena osobní doprava /později i nákladní/ se stal 6. du-
ben 1909. Netrpělivě očekáváné využití tohoto nového dopravního spoje mnohoná-
sobně předčila skutečnost – ve druhém roce provozu bylo na této trati totiž přepra-
veno přes jeden milion cestujících! Tramvajová linka č. 11 se tak stala po dlouhou 
dobu nejvytíženější a nejekonomičtější místní tratí v Ostravě, což potvrdila i další 
léta. V  roce 1949, kdy proběhly oslavy 40 let trvání tratě, bylo konstatováno, že 

překvapující údaj o počtu přepravených osob z počátku trvání tratě je údajem historickým, a že dnes jednoho milionu přepravovaných osob na trati 
Ostrava – Karviná je dosahováno každý měsíc v roce. Tehdejší vedení uvedlo, že za 40 let trvání a provozu bylo přepraveno asi 200 milionů osob! 
Na pohlednici „Mor. Ostrava. Nádraží místní dráhy Mor. Ostrava–Karvin.“, kterou vydal Jan Frisch, je patrné umístění čekárny výchozí stanice na 
Antonínově náměstí poblíž městského divadla okolo roku 1909.
3. Na pohlednici „Moravská Ostrava. Národní divadlo moravskoslezské“ 
nakladatele A. Perouta je patrná tehdejší zastavěnost Antonínova náměstí. 
Záběr umožňuje orientaci, upřesňuje umístění čekárny i směr tramvajových 
kolejí, které byly vedeny za zadním traktem divadla. Trať po překonání mostu 
nad Ostravicí pokračovala na Zárubek, Hranečník, Radvanice, Petřvald Děl-
nický dům, Petřvald Březiny, Orlová, Karviná Jindřichova kolonie, Karviná 
pivovar, Karviná nádraží. Součástí místní dráhy u výchozí stanice v Moravské 
Ostravě bylo nákladové nádraží, ke kterému vedla z hlavní tratě vedlejší ko-
lej, ta končila v areálu Strasmannova pivovaru. Nákladové nádraží tvořily tři 
objekty, přijímací budova, skladiště zboží a nákladní rampa. S jistou dávkou 
představivosti ho můžeme lokalizovat do volného prostoru před hlavní výstav-
ní pavilon na Černé louce a Divadlo loutek.
4. Někteří z dosud žijících pamětníků, kteří využívali služeb místní dráhy Ostrava – Karviná v účelně zařízených osobních vozech vyrobených kop-
řivnickou Tatrou ve Studénce, vzpomínají, že kromě rychlé a bezpečné přepravy do zaměstnání, poskytovala jízda na trati i příjemný zážitek. Tram-
vajová souprava poháněná spolehlivým systémem firmy Siemens-Shukert z Vídně totiž projížděla malebným, mírně zvlněným krajem s mnohými 
zákruty v zalesněných křivkách. Plných šedesát procent tratě tvořily oblouky a jen nepatrná část vedla po rovině. Časté bylo i stoupání a klesání, 
a největší spád činil 35 stupňů.  Pohlednice „Polská Ostrava“ nakladatele Jana Frische, která prošla poštou v roce 1920, zobrazuje krajinný výsek se 
Slezskou Ostravou. V popředí je patrný železniční most přes Ostravici, po kterém projíždí osobní vůz Ostravsko-karvinské dráhy. Vedení tratě po 
dnešním území Slezské Ostravy nebylo dlouhé a zahrnovalo vlastně jen dvě stanice – Zárubek a Hranečník. V této souvislosti se někteří badate-

lé domnívají, že tento fakt byl příčinou odstoupení Polské 
Ostravy od původní smlouvy mezi městy Moravská Ostra-
va a Polská Ostrava, které se měly podílet na předpoklá-
daných stavebních nákladech stejným dílem. Pravidelná 
doprava ve dvacetiminutových intervalech mezi Ostravou 
a  Radvanicemi a  rychlá přeprava ve čtyřicetiminutových 
intervalech mezi Ostravou a Karvinou, výhodné přepravní 
tarify a další individuální výhody, které byly poskytovány, 
to vše nezůstalo bez odezvy a obyvatelé karvinského revíru 
začali jezdit do Ostravy za nákupy častěji než do Těšína.

Úzkorozchodné systémy tratí na Karvinsku byly postupně likvidovány v souvislosti s výstavbou sídlišť a změn ve způsobu přepravy obyvatel autobu-
sy. K jejich etapovému rušení docházelo v tomto regionu od roku 1961. V roce 1967 došlo k zániku zbytku tratě č. 11 z Hranečníku na Jindřichovu 
osadu, a tak trať, která kdysi patřila k nejlepším v ostravském dopravním systému, definitivně zanikla. Dnes její existence patří nejen historii, ale 
také k nezapomenutelné Ostravě.
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Ostrava – Karviná, tramvajová linka číslo 11

Dle dobových publicistických zdrojů, vlastních poznámek a fotografií sestavil Česlav Piętoň

Historie



Již 13. ročník Jazz Open Ostrava
Jazzmani míří také mezi seniory na Kamenec
Boris Urbánek, jeden z  nejznámějších os-
travských hudebníků, pořádá ve dnech 
2. až 8. června již 13. ročník mezinárodního 
festivalu Jazz Open Ostrava. Ten se z velké 
části koná ve Slezské Ostravě, letos do-
konce bude Urbánek v rámci festivalu kon-
certovat i v Domově pro seniory Kamenec.
Jazz Open Ostrava začne 2. června koncertem 
slovenského zpěváka Petera Lipy v Hudebním 
klubu Pjetka na Havlíčkově nábřeží. Blues-
man Lipa tak oslaví v Ostravě své 75. naroze-
niny. Speciální koncert je na programu v úte-
rý 5. června v Domově pro seniory Kamenec. 
Vystoupí na něm Boris Urbánek spolu se zpě-

vačkou Markétou Komárovou. „Chtěli jsme 
zahrát také lidem, kteří se běžně na naše kon-
certy z nějakých důvodů nedostanou. Koncert 
se bude za pěkného počasí konat na zahradě, 
v  opačném případě ve společenském sále. Se-
niorům zahrajeme jazzové evergreeny,“ říká 
Urbánek o výjimečném projektu.
Ve středu 6. června, opět v  klubu Pjetka, mo-
hou návštěvníci festivalu slyšet „jazzové junio-
ry“, uskupení The Abs a The Jazzake, většinou 
pocházející z  líhně Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě.
Část festivalu se koná i  v  klubu Parník, kam 
tentokrát 7. června zavítá Ivan Mládek se svým 

Banjo Bandem. „Málokdo si uvědomuje, že 
Mládkova hudba vychází z  dixielandu, kte-
rý zněl na parnících v  kolébce jazzu v  New 
Orleansu,“ upozorňuje Urbánek.
Festival vrcholí 8. června závěrečným koncer-
tem na Slezskoostravském hradě. Představí se 
zde Emil Viklický s  Berenikou Kohoutovou, 
dále mimořádný ostravský bubeník a  sklada-
tel Dalibor Mráz, který si přizval rovněž mi-
mořádné rumunské a italské hudebníky. Závěr 
bude patřit americko-francouzskému seskupe-
ní Electro Deluxe.  „Dobývají všechna koncert-
ní pódia, když jsem viděl jejich živé vystoupení, 
okamžitě jsem je pozval do Ostravy,“ popisuje 
Urbánek sedmičku hudebníků, patřících podle 
něj k absolutní špičce svého žánru.
Mezinárodní festival Jazz Open Ostrava se za 
třináct let svého trvání stal stálicí programu 
ostravských kulturních akcí. „Těšíme se výraz-
né podpoře statutárního města Ostrava a také 
ministerstva kultury, za což jsme samozřejmě 
velmi rádi,“ uzavírá Boris Urbánek.

/red/

Na jedenáctém ročníku hudebního festivalu 
SORFEST vystoupí Arakain, Traktor i Limetal
Hudební festival Slezskoostravský Rock-Fest - SORFEST 2018 se koná v sobotu 
2. června na Slezskoostravském hradě na třech hudebních scénách od pravého 
poledne až do půlnoci. Na festivalu se vystřídá 18 kapel.

„Tradiční letní hudební open air festival Os-
travska nabídne žánrově bohatou přehlídku 
rock-metalových interpretů. Nebudou chybět 
mladé talentované formace, ale i špičky domá-
cí hudební i zahraniční scény,“ uvádí za pořa-
datele slezskoostravský zastupitel Ing. Marcel 
Pažický.
Připomíná, že součástí festivalu jsou také zají-

mavé akce v  rámci doprovodného programu 
na Loděnici pod hradem, kde bude umístěna 
třetí hudební festivalová scéna. Ta bude pro ná-
vštěvníky zcela zdarma. Její součástí se stanou 
sportovně outdoorové aktivity a  atrakce pro 
děti, mládež i dospělé. Uskuteční se také finále 
mezinárodní hudební soutěže Líheň.
Na festivalu mimo jiné vystoupí skupiny Ara-

kain, Traktor, Limetal, De-
bustrol nebo Plexis.
Mládež do 15 let má vstup 
zdarma, ovšem pouze s do-
provodem dospělé oso-
by s  platnou vstupenkou. 
Více na www.sorfest.cz

Akce je pravidelně podpo-
řena dotačními programy 
Moravskoslezského kraje, 
statutárního města Ostrava, 
městským obvodem Slez-
ská Ostrava z  grantového 
programu Nadace Landek 
a společností HSF System.

/red/
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ELECTRO DELUXE. Americko-francouzské jazzové seskupení se chystá na Slezskoostravský hrad. Foto/ archiv

LIMETAL. Populární ostravská formace se stane jednou z hvězd festivalu 
na Slezskoostravském hradě. Foto/ Jan Král

Zrádné lásky 
Milana Krajča

V  červnu a  červenci 
vystavuje ve Slezsko-
ostravské galerii svoji 
malířskou a  sochař-

skou tvorbu posledních let slovenský 
akademický malíř Milan Krajčo.
Autor získal odborné vzdělání na Vysoké 
škole výtvarných umění v Bratislavě v od-
dělení krajinářské a figurální tvorby. Věnu-
je se malbě, kolážím, keramice i sochařské 
tvorbě. Jeho hlavním inspiračním zdrojem 
je žena, ale realizoval i  několik interiérů 
kostelů (Trnové, Vlčince), hotelů (Diplo-
mat Bratislava), lázní (Rajecké Teplice) 
i  soukromých rezidencí (Ugljan, Chorvat-
sko).
Výstava nazvaná Zrádné lásky bude zahá-
jena vernisáží 31. května v 17.00 hodin za 
přítomnosti autora. O  díle Milana Krajča 
na ní promluví jeho kurátor Mgr. Milan 
Mazúr, ředitel Galérie výtvarného umenia 
v Žilině. S autorem se můžete setkat také 
v  sobotu 9. června v 19 hodin na komen-
tované prohlídce, která bude součástí Ost-
ravské muzejní noci.
Výstava potrvá ve Slezskoostravské gale-
rii do 20. července.

Věra Vahalíková



Mladí basketbalisté BK NH Ostrava 
mistry republiky
V průběhu měsíce dubna se nejmenší 
naděje ostravského basketbalového 
klubu NH staly mistry republiky v mini-
žákovských kategoriích U11, U12 a U13.
Na turnajích konaných v Hradci Králové, ne-
dalekém Novém Jičíně a v Praze nenašli mladí 
basketbalisté žádného přemožitele. Slezskou 
Ostravu reprezentovali hráči Daniel Prchal ze 
ZŠ Chrustova a Daniel Šnaur ze ZŠ Bohumín-
ská v kategorii U11.Na začátku května se ani 
ti úplně nejmladší z kategorie U10 (Saša Krob 
ze ZŠ Bohumínská, Michael Stonawski, Šimon 
Janák a Alex Subý ze ZŠ Chrustova) a také De-
nis Kudela, který ve Slezské Ostravě bydlí, ne-
ztratili a společně se svým týmem, kam patří i 
Daniel Prchal a Daniel Šnaur, vyhráli okresní 
přebor sezóny 2017/2018.
Mladým mistrům (oběma Danielům) byla 
položena otázka, jaký mají další sportovní cíl? 
Oba shodně odpověděli: „Dostat se do NBA, 
reprezentace nebo hrát extraligu za NH.“ Jejich 
dobrou reprezentaci ocenili i ředitelé škol, kte-
rým se „baskeťáci“ pochlubili pohárem Mistrů 
republiky za sezónu 2017/2018.
Basketbalový klub NH Ostrava, pořádá celo-
ročně náborové a propagační akce zaměřené 
na popularizaci basketbalu, s cílem přivést 
děti a mládež k pravidelnému sportování. Více 
informací o působení klubu najdete na www.
bknhostrava.cz.

Marek Stuchlý
BK NH Ostrava z.s.

Slezskoostravské noviny • červen 2018 • strana 10

MISTŘI DANIELOVÉ. Daniel Prchal s ředitelem ZŠ Chrusto-
va Radimem Motyčkou /nahoře/ a Daniel Šnaur s ředitelem 
ZŠ Bohumínská Markem Sládečkem. Foto/ archiv

1.6. Den dětí, ZOO Ostrava.
2.6. Slezskoostravský RockFest, Slezskoostravský hrad od 12 hod.
2.6. Jiskra Hrušov – TJ Slavoj Rychvald, městský fotbalový přebor, od 17 hod.
2.6. TJ Sokol Koblov – TJ Sokol Hrabová B, městský fotbalový přebor, od 17 hod.
3.6. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
8.6. Slezská žije pro děti - večerní komentovaná prohlídka ZOO od 19.00 hodin, 

ZOO Ostrava. Pořádá TriComUnity o.p.s. 
Nutnost rezervace na dobosova@chaloupkaostrava.cz

8.6. Jazz Open Ostrava 2018, mezinárodní hudební festival, 
Slezskoostravský hrad od 19 hod.

8.-10.6. Slezská lilie, kostel sv. Antonína z Padovy, Ostrava – Kunčičky, www.slezskalilie.cz
9.6. Ostravská muzejní noc, komentovaná prohlídka ve Slezskoostravské galerii, 

od 19 hod.
9.6. TJ Sokol Koblov – FC Vratimov B, městský fotbalový přebor, od 17 hod.
9.6. FC Heřmanice Slezská – SK Šenov, krajský fotbalový přebor, od 17 hod.
10.6. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
13.6. Letní kino ve Slezské Ostravě, areál Gymnázia Hladnov, po 20. hod.
13.6. TJ Sokol Koblov – TJ Sokol Krásné Pole, městský fotbalový přebor, od 17 hod.
16.6. Srnčí hody, fotbalové hřiště Ostrava – Heřmanice, ul. Na Strži, od 12 hod.
16.6. Den Policie ČR, Slezskoostravský hrad.
16.6. Jiskra Hrušov – TJ Sokol Pustkovec, městský fotbalový přebor, od 17 hod.
16.6. Den pro včely a medobraní, ZOO Ostrava.
17.6. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
20.6. Letní kino ve Slezské Ostravě, areál Gymnázia Hladnov, po 20. hod.
23.6. Den pro lemury, ZOO Ostrava.
23.6. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, břehy řeky Ostravice mezi loděnicí a Mostem 

M. Sýkory, více na www.rozmarneslavnostiostravice.cz/2018
23.6. Country fontana, Slezskoostravský hrad.
24.6. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. 

Středisko chovatelů, Nejedlého ulice.
26.6. Chemie na hradě, Slezskoostravský hrad.

Slezská žije

Letní kino ve Slezské Ostravě
Rodinné a  komunitní centrum Chaloupka 
letos opět pořádá letní kino ve Slezské 
Ostravě. Po úspěšné loňské spolupráci 
s  Gymnáziem Hladnov jsme pro vás opět 
připravili letní promítání ve dvou termínech. 
Již nyní si připravte deky a dobrou náladu. 
Počasí, zázemí, občerstvení a filmy pro vás 
připravíme my. Ve středu 13. 6. se můžete 
těšit na akční film Liga spravedlnosti, kde 
se bok po boku utkají Batman, Superman, 
Wonder Woman proti katastrofě, která hrozí 
Zemi. Druhý film Zabiják & bodyguard, 
kdy nejlepší bodyguard na světě dostane 
nového klienta, nájemného vraha, a  jak to 
všechno dopadne zjistíte ve středu 20.  6. 
večer. Začínáme vždy po 20. hodině v areálu 
Gymnázia Hladnov a vstup je zdarma.

Edita Kozinová

Tátafest
Zábavné sportovní a kulturní odpoledne pro 
celou rodinu se koná v neděli 17. června na 
Masarykově náměstí v Ostravě od 14.00 do 
18.00 hodin. Pořádá Rodinné a komunitní 
centrum Chaloupka z.s.

Krátce

Vzácní lemuři mongoz 
mají druhé mládě
Po necelém roce se v zoologické za-
hradě ve Slezské Ostravě narodilo 
druhé mládě vzácného lemura mon-
goz. 

Mládě, které je v péči své matky, je letos 
zatím jediným narozeným mládětem toho-
to kriticky ohroženého madagaskarského 
primáta v evropských zoo. I loňská samička 
byla jediná. Obě mláďata jsou tak velikou 
nadějí pro posílení populace v Evropě, která 
čítá sotva 50 jedinců, a pro zachování toho-
to lemura pro příští generace.
Mládě přišlo na svět 31. března. Porodila 
jej 14letá samice, která mládě zdárně od-
chovává. Před tím porodila ještě dva samce 
(v roce 2011 a 2012), takže má už dostatek 
zkušeností, aby i svého čtvrtého potomka 
úspěšně odchovala. Její loňská dcera je také 
s nimi, a pozorováním matky s mládětem 
získává cenné zkušenosti pro budoucnost.
Čtyřčlennou rodinu vzácných lemurů mo-
hou návštěvníci ostravské zoo pozorovat na 
ostrovní expozici pod výběhem žiraf a dal-
ších afrických kopytníků v blízkosti expozi-
ce Mokřady. Mají zde k dispozici množství 
vzrostlých stromů, bylinné i keřové patro, 
slunná a i stinná místa.

Šárka Nováková, ZOO Ostrava

Co se děje v ZOO



Udělat radost jídlem
Dětský domov Úsměv 
a Školní jídelna ve Slez-
ské Ostravě se zapojil 
do soutěže Zdravá 5, 
kterou vyhlásil obchod-
ní řetězec Albert. V sou-
těži měly děti, jako kaž-
dý rok, za úkol vymyslet 
a  připravit zdravou sva-
činku, letos byl úkol 
obohacen i  o  sociální 
rozměr. Svačinku měly 
děti někomu věnovat 
a udělat mu tím radost.
Měli jsme několik nápadů, 
ale docela jasnou volbou se 
stal Domov pro seniory Ka-
menec.
Na svačinku jsme připravili zdravé banáno-
vé muffiny – bez mouky a bez cukru. Pro ty, 
kdo zrovna nemilují sladké, jsme ještě přidali 
mrkvovo-petrželovou pomazánku. Protože se 
jmenujeme Dětský domov Úsměv, svačinku 
jsme samozřejmě naaranžovali do velkého 
úsměvu.

Čekalo nás velmi vřelé přivítání. I  my jsme 
měli nachystáno malé občerstvení a  dárečky. 
U svačinky jsme si pak povídali a stihli jsme 
toho probrat opravdu hodně! Dozvěděli jsme 
se, že senioři si ve volném čase také rádi kuch-
tí a pořádají taky takový malý kroužek vaření. 
Probrali jsme změny v  tehdejším a  dnešním 
školství, podívali jsme se do prostor, kde trá-

ví senioři svůj volný čas, seznámili 
jsme se se zvířátky, která chovají. 
Nakonec nám někteří i ukázali, jak 
vypadá jejich pokoj, a  povyprávěli, 
jak se jim zde bydlí.
Našim úkolem v soutěži bylo udělat 
radost jídlem, ale i my jsme nakonec 
ze setkání měli radost.

Bc. Eva Chodurová 
ředitelka zařízení
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Část akcí probíhá v rámci projektu OS-
TRAVÁCI PÍŠOU DĚTEM, finančně 
podpořeném SMO, městským obvodem 
Slezská Ostrava.

Projekt STO LET SPOLU 1918-2018 
finančně podpořený SMO.

HLADNOVSKÁ 49, MUGLINOV
Hravá autoškola, test pro děti, červen 
během půjčování.
Školní strašidlo, výtvarná dílna pro děti, 
pondělí 11. června od 14 do 16 hod.
Hvězdy českého filmu, tematická výstava, 
červen během půjčování.
Toulky Ostravou, výstava knih, červen 
během půjčování.
Klub Hladnýsek, setkání knihovnického 
klubu pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče, pondělí 18. června od 15 do 16.30 
hod.
Lovci perel, hra pro všechny děti, červen 
během půjčování.
Nebojíte se? Nabídka strašidelných knih 
pro děti, červen během půjčování.
Čtenářská výzva, nabídka knih, červen 
během půjčování.
hladnovska@kmo.cz, tel.: 599 522 200 / 602 191 200

HEŘMANICE, VRBICKÁ 133
Barevní ptáčci, výtvarná dílna, úterý 
5. června během půjčování.
Umíš číst v mapě? Vědomostní test pro děti, 
červen během půjčování.
Hrajeme si společně, zábavné odpoledne 
pro děti, červen během půjčování.
Knihy pro radost, výstavka knih, červen 
během půjčování.
Doplňovačka, kvíz pro děti z knih Zuzany 
Pospíšilové, červen během půjčování.
hermanice@kmo.cz, tel. v úterý 603 386 675

HOLVEKOVA 44, KUNČIČKY
BAVÍME SE UČENÍM!!! Projekt finančně 
podpořený Nadací Agrofert.
Bavíme se učením - výstava mapující prů-
běh projektu podpořeného Nadací Agrofert, 
červen během půjčování.
Dámský čtenářský klub, třetí setkání Dám-
ského čtenářského klubu, středa 20. června 
od 8.30 do 10 hod.
Závan ostravské nostalgie, tematický test 
pro dospělé, červen během půjčování.
Čtenářská výzva, výstavka knih k projektu 
Databazeknih.cz, červen během půjčování.
Kdo si hraje, nezlobí, stolní hry, hlavolamy, 
puzzle aj., červen během půjčování.
Prokličkuj se Ostravou, zábavný tematický 
turnaj, červen odpoledne během půjčování.
Tvořílci, výtvarná dílna, metodou quilling 
vyrábíme berušky, červen od 13 do 15 hod.
Naše krásné město, soutěžní test o Ostravě, 
červen během půjčování.
O beruškách a o broučcích, čteme si z kní-
žek Zuzany Pospíšilové, čtvrtek 21. června 
během půjčování.

kuncicky@kmo.cz, tel.: 599 522 216

Knihovny

SVAČINKA. Děti soutěžily a chystaly občerstvení. Foto/ archiv

PROVOZ ZAHÁJEN. Centrum Lanade ve Slezské Ostravě. Foto/ archiv

Týden respektu k porodu
V třetím květnovém týdnu se ve Slezské 
Ostravě konal festival Týden respektu 
k  porodu Ostrava určený těhotným že-
nám, maminkám i  tatínkům. Akce pro-
bíhala současně v mnoha českých i za-
hraničních městech, v rámci Světového 
týdne respektu k porodu.
Na festivalu proběhly za podpory porodních 
asistentek, dul,  terapeutek a  lektorek jógy 
přednášky, workshopy a  diskuse na téma tě-
hotenství, porod a kontaktní rodičovství. Bylo 
možné navštívit ukázkové lekce jógy pro rodi-
če s dětmi a  jógy pro těhotné, naučit se vázat 

miminko do šátku nebo zdarma konzultovat 
dotazy s laktačními poradkyněmi a dulami.
Festivalem byl zahájen provoz centra Lanade 
na Zámostní ulici, určeného maminkám s ma-
lými dětmi a jejich rodinám. Centrum má na 
programu vzdělávací akce nejen pro maminky 
s  dětmi, ale i  širší veřejnost a  pohybové akti-
vity jako jsou lekce gravidjógy, lekce jógy pro 
dospělé i  děti  a  oblíbené jógy pro maminky 
s dětmi.

Jana Dudová 
Lanade, z.s.

Frézování komínů

Vložkování komínů
Kontroly a čištění spal. cest

Tel: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz
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M E Z I N Á R O D N Í 
KŘESŤANSKÝ
FEST I VA L
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MYSLIVECKÝ SPOLEK – OSTRAVA HEŘMANICE 
 

pořádá tradiční akci 

SRNČÍ HODY 
 

Akce se koná 16.6.2018 od 12:00 hodin 

na fotbalovém hřišti TJ v Ostravě Heřmanicích, 

ul. Na Strži. 
ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ, ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY, PIVO NA ČEPU 

ŽIVÁ HUDBA 

 

SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI Z HEŘMANIC 

 

           


