
Kněz Leoš Ryška je neodmyslitelně 
spjat s Heřmanicemi, se zdejší farnos-
tí a  kostelem. Je ovšem také mužem 
mnoha profesí, ředitelem v Česku zcela 
výjimečné televize a  dokumentaristou, 
který se s kamerou vydává do nejchud-
ších míst světa.
Pane Ryško, máte v životě docela renesanční 
záběr. Jste zároveň knězem, televizním ředi-
telem, režisérem i  dokumentaristou. Vyne-
chal jsem ještě něco?
Snad jen to, že jsem ještě saleziánem. To zna-
mená knězem, jehož úkolem je starat se o bez-
prizorní mládež. Žiji v  komunitě saleziánů 
u Dona Boska v Moravské Ostravě.
Co to konkrétně znamená, starat se o  bez-
prizorní mládež?
Chodí k  nám děti z  neúplných rodin nebo 
s  nějakým handicapem. Pokud se takových 
dětí nikdo nevšímá, můžeme čekat problém. 
Je třeba se dětem věnovat, nabídnout jim 
vzdělání a  smysluplné trávení volného času. 
Často jim schází pocit lásky. Nejsou milová-
ny, neví, kam patří. Dítě potřebuje, aby ho měl 
někdo rád, aby mělo oporu. Do Dona Boska 
dochází denně hodně mladých lidí, zde v Ost-
ravě se staráme především o romskou mládež. 
Snažíme se je doučovat, vzdělávat, máme pro 
ně spoustu kroužků hudebních, sportovních 
a  podobně. Myslím, že tato práce má určitě 
smysl.
V Heřmanicích jste správcem římsko-kato-
lické farnosti již úctyhodných 22 let. Jak se 
vám v této roli v Heřmanicích působí?
Všem říkám, že mám farnost pro radost. 
V Heřmanicích žijí krásní lidé. Chodí do kos-
tela, pořádáme spoustu společných akcí. Pro 
mne je práce v  Heřmanicích vlastně relax. 
Místní lidé vše udělají sami, jenom to du-
chovní nechávají na mně. Nemusím se starat 

o  účetnictví, chodit po úřadech, psát matri-
ky… Jsem jenom pastýřem, otcem, který jim 
slouží. Z toho mám velikou radost. Jenom loni 
jsem měl v Heřmanicích 22 křtů, to je hodně. 
O  duchovní hodnoty mají stále větší zájem 
i mladí.
Samozřejmě se staráte také o místní heřma-
nický kostel svatého Marka. Lze říci, v jakém 
je nyní stavu?
Před 22 lety, když jsem do Heřmanic přišel, 
vypadal kostel velmi špatné. Byl poddolovaný, 
potřeboval stáhnout, aby už dále nepraskal. 
Na opravy chyběly farnosti peníze, na účtu 
bylo nějakých 180 tisíc korun. Ovšem, kostel 
se nakonec opravit podařilo. A  to exteriéry 
i  interiéry. Opravy stály spoustu peněz, ale 
heřmaničtí farníci byli velmi štědří, někteří 
darovali opravdu velké částky. A přispěli také 

lidé nevěřící, nepraktikující nebo husitského 
vyznání. Byli si vědomi toho, že kostel svatého 
Marka prostě k Heřmanicím patří.
Zdá se, že Heřmanice jako obec funguje. 
Loni jste zde dokonce obnovili i tradiční do-
žínky.
Ano, stalo se tak přesně po 50 letech. Dožínky 
na fotbalovém hřišti se staly velmi vydařenou 
akcí a  chceme v  jejím pořádání pokračovat. 
Ukazuje se, že lidé se chtějí družit. Jde možná 
o reakci na digitální svět, ve kterém nyní žije-
me. Lidé prostě chtějí být spolu.
Budou dožínky v Heřmanicích i letos?
Ano, budou v sobotu 17. srpna. Možná bude 
bohatší program než loni, pozvání dostalo ně-
kolik  kapel, ať se lidé mohou bavit.

/pokračování rozhovoru na str. 6/

Den Slezské. Slavnost městského obvodu v sobotu 25. května
Vážení občané,
městský obvod Slezská Ostrava připravil na sobotu 25. května tradiční Den 
Slezské. Letošní čtrnáctý ročník akce se uskuteční na Slezskoostravském 
hradě a v jeho bezprostředním okolí.
Program je připraven tak, aby se bavily všechny generace, nejvíce však jeho 
tvůrci mysleli na děti.
Letos začínáme již v 9.30 hodin, kdy nám na hradním nádvoří předvedou 
svá vystoupení děti a žáci slezskoostravských mateřských a základních škol. 

Své programy si nacvičují pečlivě a dlouho 
dopředu, takže se bude určitě na co dívat.
Děti se nebudou nudit během celého Dne 
Slezské. Mimo jiné na ně čekají Klaun Fíla 
s  maskoty, cirkusové šapitó, hrací centra, 
dílničky a  soutěžní cesta s  odměnou. Před 
hradem vyrostou kolotoče a  nafukovací 
atrakce. Jedinečnou specialitou Dne Slez-
ské je mezinárodní soutěž o nejlepší slezský

bigos. Ochutnávat tradiční slezské jídlo z  na-
bídky vařících kuchařských družstev může
každý z návštěvníků.
A  připraven je rovněž bohatý kulturní pro-
gram. Hlavními hvězdami se letos stanou
Dara Rolins a Janek Ledecký. Během slavností 
vystoupí také zpěvačka Tereza Mašková, sku-
pina Platonic nebo Gusta Vomáčka Worcestra.
Vstup, jako každý rok, je zdarma.

Všechny srdečně zveme.
Vedení městského obvodu Slezská Ostrava

Přesný program Dne Slezské 2019 na straně 12 a na webu www.slezska.cz

Leoš Ryška
Velký sen o náměstí v Heřmanicích
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LEOŠ RYŠKA. Muž mnoha profesí a heřmanický patriot. Foto/ Jan Král

Janek
Ledecký Tereza Mašková



Během uplynulých týdnů pokračovala 
veřejná setkání vedení obvodu s občany. 
Ta započala již v měsíci březnu. V obvo-
du Slezská Ostrava je na veřejná setkání 
vytipováno osm míst podle městských 
částí. Během setkání jsou občané infor-
mováni o tom, co se v jejich lokalitě při-
pravuje, na závěr je na programu diskuze.

Hotel Jan Maria
V pořadí čtvrté veřejné setkání vedení měst-
ského obvodu s občany se uskutečnilo v pon-
dělí 25. března v hotelu Jan Maria ve Slezské 
Ostravě. Hlavními body setkání se staly stav 
chodníků a  komunikací, parkování, stejně 
jako kanalizace a vodovody. Hovořilo se také 
o připravovaném hřišti v areálu MŠ Slívova.
Starosta Richard Vereš informoval o připra-
vovaných rekonstrukcích ulic Petřvaldská, 
Těšínská a  Na Jánské. Uvedl také, že Rada 
městského obvodu Slezská Ostrava vyslovi-
la v těchto dnech souhlas se záměrem města 
postavit v  blízkosti ZOO Ostrava parkova-
cí dům. Právě parkování návštěvníků zoo 
v  přilehlých ulicích je velkým problémem 
v této části Slezské Ostravy.
Ještě větším problémem je stav kanalizací, 
kdy splašky z domů z této oblasti jsou odvá-
děny přímo do řeky Lučiny. Vedení obvodu 
občany informovalo, že kanalizace je zále-
žitostí města, které čeká na finance od státu 
z  fondu na odstraňování důlních škod. Ka-
nalizace pak projde zásadní rekonstrukcí 
včetně odvodu odpadu do čističky. Na akci 
do slezskoostravského hotelu přišly dvě de-
sítky místních občanů.

Sokolovna Kunčice
První dubnové pondělí se zástupci vede-
ní obvodu setkali s  občany části Kunčice. 
Těch se v restauraci Sokolovna Kunčice sešlo 
zhruba 50. Starosta Richard Vereš v  úvodu 
prezentoval aktivity, které byly realizovány 
v  minulém období i  ty, které se plánují pro 
letošní rok.
Kromě plánovaných oprav chodníků (např. 
část ulic Frýdecké, Bártova nebo Štěpaňá-
kova) chystá město a  společnost Ostravské 
vodárny a  kanalizace rozšíření kanalizace 
a  rovněž výstavbu vodovodu (ul. Bártova). 
V  MŠ Frýdecká dojde k  rekonstrukci elekt-
roinstalace, odpadů a vody, otopné soustavy 
a oplocení školní zahrady.
V  rámci diskuse se především probíralo ži-
votní prostředí a  veřejný pořádek. Dalším 
problémem jsou výtluky, poničené chodníky 
a parkování hlavně v okolí nádraží. Místosta-
rostka MUDr. Hana Heráková upozornila 
na možnost hlásit tyto problémy na radnici 
telefonicky, další možností je využít aplika-
ci čistáOVA (www.cistaova.ostrava.cz). Tak 
jako v  jiných částech obvodu, i  obyvatelé 
Kunčic upozorňovali na stav zeleně.

Tělocvična AGEL Koblov
V  pondělí 8. dubna se veřejné setkání s  ve-
dením obvodu konalo v  tělocvičně Střední 
zdravotnické školy AGEL v Koblově. Starosta 
Richard Vereš seznámil přítomné s plánova-

nou opravou ulice Antošovické, která bude 
rozdělena na tři etapy. Účastníkům setkání 
také představil podobu sportovní haly, která 
má vyrůst v  Koblově. „Na projekt nyní bu-
deme shánět finance,“ doplnil místostarosta 
Ing. Roman Goryczka. Halu mají v  dopo-
ledních hodinách využívat školy, případně 
sportovní oddíly a odpoledne bude sloužit 
veřejnosti.
Upravit se má veřejné prostranství v  lokali-
tě Lamař, podobně je v  plánu rekonstrukce 
ploch před MŠ Antošovická.
Na setkání přišlo zhruba pět desítek občanů 
z  Koblova a  Antošovic. Ti během diskuze 
s  vedením obvodu kritizovali zejména neu-
spokojivý stav budovy bývalé mateřské ško-
ly v  Antošovicích, pro kterou zatím obvod 
marně hledá využití. Velkým problémem 
některých místních lokalit je také nekvalitní 
kanalizace. Občané rovněž upozorňovali na 
obvyklé problémy v obvodě – problematické 
parkování zejména v oblasti koblovských je-
zer, nedodržování rychlosti nezodpovědný-

mi řidiči v  hustě osídlených oblastech nebo 
dostupnost a  návaznost městské hromadné 
dopravy.

Druhé kolo na podzim
Obdobně jako na dalších místech Slezské Os-
travy, kde se veřejná setkání konala, vedení 
obvodu přislíbilo, že se bude podněty občanů 
zabývat. Další dvě setkání /15.4. v  hasičské 
zbrojnici v Kunčičkách a 29.4. v obřadní síni 
slezskoostravské radnice/ se uskutečnila až 
po uzávěrce tohoto vydání.
Druhé kolo veřejných setkání je v  plánu na 
podzim. „Představíme občanům, co jsme 
během té doby již stačili udělat,“ vysvětluje 
starosta Richard Vereš.

/red/
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Každé pondělí v jiné části Slezské Ostravy 
Série setkávání s občany: Slezská, Kunčice, Koblov…

Podrobné prezentace ze setkání jsou k dispozi-
ci na webu městského obvodu www.slezska.cz 
v rubrice Informační rozcestník, kapitola Veřej-
ná setkaní.

Tělocvična AGEL

Hotel Jan Maria



Poděkování za náročnou práci a  přání 
dalších úspěchů. V  tomto duchu probí-
halo setkání vedení městského obvodu 
s  pedagogy slezskoostravských mateř-
ských a základních škol.
Pedagogové z  mateřských škol byli na slav-
nostní setkání pozváni do Kulturního domu 
Muglinov 3. dubna, pedagogové ze základních 
škol o den později.
„Budeme dělat vše proto, abyste měli co nej-
lepší podmínky pro práci,“ ubezpečil pedago-
gy starosta obvodu Richard Vereš. Místosta-
rosta Ing. Roman Goryczka jménem odboru 
školství a kultury popřál učitelkám a učitelům 
především hodně úspěchů do budoucna. „Pat-
ří vám veliký dík za vaši práci,“ zdůraznil.
Vedení obvodu rovněž v  rámci Dne učitelů, 
který se slaví každý rok 28. března, poděkova-
lo za práci ředitelům slezskoostravských škol 
na individuálním setkání.  Kromě pohoštění 
byly pro pedagogy připraveny v  muglinov-
ském kulturním domě i speciální pamětní hr-
níčky s nápisem Den učitelů 2019.

/red/

Setkání jubilantů v KD Muglinov
Dvě desítky slezskoostravských občanů 
se 11. dubna zúčastnily tradičního Se-
tkání jubilantů v  KD Muglinov, který or-
ganizuje dvakrát ročně městský obvod 
Slezská Ostrava. Na setkání byli zváni 
občané, kteří v první polovině letošního 
roku oslavili 80. a 85. narozeniny.
Jménem vedení městského obvodu srdečně 
přivítal přítomné starosta Richard Vereš. Osla-
vence rovněž přišli pozdravit místostarostky 
Dagmar Macháčková a MUDr. Hana Heráko-
vá a také členové komise pro občanské obřady 
a  záležitosti. Každý z  oslavenců dostal darem 
kytičku a flexi pas v hodnotě 300 korun. Jubi-
lantům přišli zahrát a  zazpívat žáci Základní 
umělecké školy Edvarda Runda ve Slezské Os-
travě. V sále bylo připraveno malé pohoštění.
Další Setkání jubilantů se uskuteční letos v říj-
nu a  pozváni na ně budou ti, kteří oslaví 80. 
a  85. narozeniny ve druhé polovině letošního 
roku.

/red/

Zápisy v základních a v mateřských školách Slezské Ostravy
Ve dnech 9. a 10. dubna se 
konaly zápisy do základ-
ních škol ve Slezské Ost-
ravě.
Nejvíce budoucích prvňáčků 
se přišlo zapsat do ZŠ Bohu-
mínská, celkem 87. Do ZŠ 
Chrustova přišlo k  zápisům 
34 děti, do ZŠ Škrobálkova 
v  Kunčičkách 31 dětí. Do 
muglinovské ZŠ Pěší přived-
li rodiče celkem 24 zájemců 
o  navštěvování této školy. 

Celkem se tak do slezskoostravských základ-
ních škol přihlásilo 176 dětí. Oproti loňské-
mu roku se počty zapsaných dětí notně na-
výšily. Loni se přišlo přihlásit do základních 
škol Slezské Ostravy 133 dětí.

Zápisy do MŠ
Zápisy do mateřských škol se budou konat 
v měsíci květnu, konkrétně 13. a 14. května 
vždy od 8 do 15 hodin. Podrobné informace 
k zápisu včetně kritérií přijetí vyvěsí jednot-
livé školy na webových stránkách a  veřejně 
dostupných vývěskách školy.

/red/
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Den učitelů ve Slezské Ostravě 
Poděkování pedagogům v KD Muglinov

PODĚKOVÁNÍ. V rámci Dne učitelů byli slezskoostravští pedagogové pozváni do KD Muglinov. Foto/ Jan Král

GRATULACE. Místostarostka Dagmar Macháčková blahopřeje jubilantům v muglinovském kulturním domě. Foto/ Jan Král

U ZÁPISU. Do základní školy na Bohumínské ulici se přišel přihlásit také 
budoucí prvňáček Jiří. Foto/ Jan Král
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Zprávičky ze škol

Noc s Andersenem Para sporty s paralympionikem

Svět techniky

Návštěva základní školy

V pátek 29. března se celá škola večer rozsví-
tila. Do školy se nahrnulo padesát zapálených 
čtenářů z 1. stupně, kteří si chtěli užít další ročník Noci s Andersenem, 
tentokrát věnovaný 70. výročí nakladatelství Albatros. Letošní noc jsme 
zahájili písničkou Marie Rottrové Díky, pane Andersene. Velkým zážit-
kem pro děti i učitele bylo předčítání pohádek známým hercem Stanisla-
vem Šárským, který i přes svůj pokročilý věk neztratil vůbec nic ze svého 
ikonického přednesu. Po přečtení známých pohádek Křesadlo a Pastýř-
ka a kominíček plnily děti  pohádkové úkoly rozmístěné v budově školy. 
Po večeři se nejmladší děti uložily k spánku, starší žáci pokračovali ve 
večerním programu Z pohádky do pohádky. Po splnění všech úkolů jsme 
společně zalezli do svých pelíšků. Nakonec i škola potemněla a usnula.

Mgr. Hana Moravcová, Mgr. Zuzana Kohútová

V pátek 22. března se k nám do základní ško-
ly na Bohumínské ulici dostavil organizační 
tým složený převážně ze studentů, kteří v Ostravě pomáhají s přípravou 
mistrovství světa v para hokeji. První hodinka v tělocvičně byla sportov-
ní. Mohli jsme si vyzkoušet hrát basketbal na vozíčku, chodit poslepu 
rovně i po schodech, dokonce jsme si mohli vyzkoušet jízdu na sledge 
hokejových saních, které byly mírně upraveny, aby mohly normálně jez-
dit i na suchu. Druhou hodinu následovala beseda s paralympionikem 
Tomášem Kvochem, který je člen sledge hokejové reprezentace ČR. Je to 
účastník dvou paralympiád a s para hokejem procestoval spoustu zemí 
světa. Mimo jiné nám vysvětil pravidla para hokeje, která jsou možná 
překvapivě stejná jako v normálním hokeji. Rád bych vás všechny pozval 
do Ostravar Arény, kde bude od 27. dubna do 4. května bojovat český tým 
o nejvyšší příčky z mistrovství světa v para hokeji a určitě bude potřebo-
vat naši podporu!

Jan Goj, žák 9. B

V  rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava“ jsme navští-
vili Dolní oblast Vítkovic – Malý svět techniky. Děti byly po příjezdu 
rozděleny do dvou skupin. Každá měla svůj program. Všechny děti byly 
nadšené a plné elánu při plnění všech zadaných úkolů. Velmi je zaujaly 
hry s cihlami a vodou. Nezanedbatelná byla i hra na hudební nástroje, 
hra na divadlo, obchod, a podobně. Po návštěvě děti své rodiče urputně 
žádaly, aby si tuto návštěvu mohly i s nimi znovu zopakovat.

Kolektiv MŠ Slívova

Třída Motýlků - předškoláků z  MŠ Koblov 
navštívila v  dubnu ZŠ Petřkovice, aby se na 
jedno dopoledne stala pravými školáky. Děti seděly v lavicích, počítaly 
a opakovaly abecedu. O přestávce na děti čekala sladká dobrota, perníček 
a čaj. Všem budoucím školákům se ve škole moc líbilo a „školní“ dopo-
ledne si moc užili.

Za kolektiv MŠ Koblov Martina Blahutová

ZŠ Chrustova ZŠ Bohumínská

MŠ Slívova

MŠ Koblov

Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ. Motýlci vyrazili na návštěvu. Foto/ archiv

BASKETBAL NA VOZÍČKU. Para sport ve školní tělocvičně. Foto/ archiv

HRY. Děti byly nadšené a plné elánu. Foto/ archiv

STANISLAV ŠÁRSKÝ. Známý ostravský herec četl dětem pohádky. Foto/ archiv
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Zprávičky ze škol

Návštěva v knihovně

Výlet za zvířátky

Maškarní ples

Jarní muzikohrátky
Děti z MŠ Jaklovecká pravidelně každý měsíc 
navštěvují knihovnu v  Muglinově. Vždy nás 
přivítají milé a usměvavé paní knihovnice, které pokaždé pro děti při-
praví nejen zajímavé povídání o knihách, ilustracích a  jejich autorech, 
ale čeká na ně také společné výtvarné tvoření. Ve zbývajícím čase si děti 
mohou v útulném koutku prohlížet dětské knihy a časopisy. Pokaždé si 
některou knihu vypůjčíme a společně čteme ve školce před spaním. Děti 
se vždycky na návštěvu knihovny moc těší. Chtěli bychom proto paním 
knihovnicím moc poděkovat nejen za krásné povídání a společné tvoře-
ní, ale především za jejich milý a vstřícný přístup.

Děti a učitelky MŠ Jaklovecká

V  pondělí 18. března děti  Zámostníčci ze 
třídy Žabiček a  děti z  MŠ Keramické vyrazi-
ly autobusem do nedaleké Studénky, aby tam 
navštívily Jarošův statek. Na statku pro ně byla 
připravena různá stanoviště, kde čekaly paní 
průvodkyně. Děti se tak postupně dostaly do stájí koní, kde si vyzkoušely 
práci farmáře. Učily se také hřebelcovat koně a čistit kopyta.
Po přestávce na svačinku se děti věnovaly tvoření velikonočního vajíčka 
z pilin. A pak už na ně čekali malí ušáci, tedy králíčci a morčátka, kteří 
si získali pozornost dětí svými hebkými kožíšky. Závěr projektového dne 
na statku patřil jízdě na koni. Odvážnější z dětí si vyzkoušely vyhoupnout 
se do sedla velkého koně, ostatní pak jezdily na malém poníkovi. Vět-
šina dětí tak vůbec poprvé zažila, jaké to je dívat se na svět z koňského 
hřbetu. Projektový den si děti báječně užily a určitě na něj budou dlou-
ho vzpomínat. Tato akce byla financována v  rámci Šablon II, Projektu 
Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní, Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za kolektiv MŠ Zámostní Bc. Anna Machová

MŠ Slívova pořádala maškarní ples, kterého 
se zúčastnily nejen děti z naší MŠ, ale i jejich 
sourozenci, rodiče, prarodiče a jejich kamarádi. Děti se aktivně účastnily 
přípravy i samotné výzdoby celého objektu MŠ. Skládaly vějíře, slepo-
valy ozdobné řetězy, vytvářely klauny. Celým radostným odpolednem 
nás provázely Myška Klárka a veverka Terka. Program byl bohatý, plný 
soutěží, tanců i kouzel. K dobré pohodě přispěly děti krátkým vystoupe-
ním. Do soutěží a tance se zapojili i rodiče, kteří s chutí své děti podpořili 
v jejich radovánkách. Nálada byla báječná a nikomu se nechtělo jít domů. 
Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na další společně strávené 
chvíle.

Kolektiv MŠ Slívova

Jaro jsme s  dětmi v  MŠ Komerční přivítali 
hudbou. A to ne ledajakou. V hudebním pás-
mu Jarní muzikohrátky se děti formou příběhu seznámily s netradiční-
mi hudebními nástroji, jako například indiánský šamanský buben. Na 
některé z nich si mohly také zahrát - paličkou rozezněly tibetské mísy 
a  společným bubnováním na africký buben djembe zahnaly poslední 
zbytky zimy.

Za pedagogy z MŠ Komerční Markéta Beloritová

MŠ Jaklovecká

MŠ Zámostní

MŠ Keramická

MŠ Slívova

MŠ Komerční

VÍTÁNÍ JARA. Děti zkoušely netradiční nástroje. Foto/ archiv

MEZI KNIHAMI. Pravidelně do knihovny. Foto/ archiv

JAROŠŮV STATEK. Děti zkoumaly svět z koňského hřbetu. Foto/ archiv BÁJEČNÁ NÁLADA. Program plesu byl bohatý, plný soutěží, tanců a kouzel. Foto/ archiv
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/pokračování rozhovoru ze str. 1/

Kdybyste měl v  Heřmanicích něco změnit, 
co by to bylo?
Moc mi v Heřmanicích chybí náměstí. To by 
totiž mělo být v každé správné obci. Aby si lidé 
měli kde sednout a  popovídat. Prostě pěkné 
místo. Náměstí by mohlo vzniknout před na-
ším kostelem. Zatím jsou zde jen asfalt a auta. 
Mohl zde vyrůst krásný park a v něm příjem-
né posezení. A to v sousedství farské zahrady, 
kterou letos otevřeme veřejnosti.
Myslíte farskou zahradu, která je za koste-
lem?
Ano. Právě na ní usilovně pracujeme. Dosta-
li jsme podporu z  města Ostravy, z  projektu 
FajnOVA. Na zahradě vzniká prostor pro děti 
i pro seniory. Už stojí altán, krb, k němu při-
bude velký koráb pro děti, stejně jako čítárna 
nebo dokonce mobilní kino. Jsem z přeměny 
farské zahrady nadšený.
Hodně lidí z Heřmanic si stěžuje na stav ži-
votního prostředí. Zaznamenáváte tyto stíž-
nosti také?
Víte, jsem stále překvapen, jak je v Heřmani-
cích krásně, a zejména u Heřmanického ryb-
níku.  Z  té krásy se až tají dech. Je jasné, že 

současné odtěžování blízké haldy s sebou nese 
i prach. Ale odtěžování jednou skončí, místo 
haldy budou zasazeny stromy a i v těchto mís-
tech bude hezky. Zůstalo nám zde dědictví 
po minulé době, musíme se s ním vypořádat.  
Již nyní žije v rybníku spousta ryb, vracejí se 
k němu ptáci, zvěř… Stačí si promluvit s míst-
ními myslivci.

S místními myslivci hodně spolupracujete.
Dokonce jsme před pěti lety obnovili Svatohu-
bertské mše, které se konají vždy na podzim. 
Do kostela přijdou trubači, myslivci v unifor-
mách, v liturgickém průvodu přinesou dary – 
koroptve, bažanty nebo zajíce… Je to zajíma-
vý návrat ke kořenům. Navíc obnovu starých 
zvyků navrhli sami myslivci. Mám radost, že 
jsou občané aktivní a vděční.
Chci se zeptat i na vaši roli zakladatele a ře-
ditele televize Noe. V Česku jde o zcela oje-
dinělý projekt.
V měsíci květnu oslaví televize Noe už 13 let. 
A  pořád musíme děkovat, protože se daří. 
Lidé jsou rádi, že mají nekomerční televizi bez 
reklam. Televize žije z  drobných darů, den-
ně nám přichází od diváků zhruba 120 tisíc 
korun. Český člověk je štědrý. Potřebujeme 

přibližně 4 miliony měsíčně, abychom moh-
li fungovat a růst. Může to znít neuvěřitelně, 
ale jde to. Máme sedm desítek zaměstnanců 
a nyní pobočku už i v Praze. Vysíláme z dru-
žice Astra 3B v HD, v DVBT-2 na celém území 
ČR a samozřejmě přes internet (www.tvnoe.cz).
Další vaší životní kapitolou je filmování 
v nejodlehlejších částech světa.
S  kamerou jezdívám do míst, kde něco bolí. 
Natáčím dokumenty, díky kterým získávám 
pro tato místa peníze. Procestoval jsem hod-
ně krajin, protože bolesti je na světě opravdu 
hodně. Dostal jsem se do Ugandy, kde je vel-
ký problém s  dětskými vojáky. To byla hod-
ně smutná mise. Natáčel jsem také v Zambii, 
Ugandě, Malawi, Papuy-Nové Guiney, Indii, 
Latinské Americe... V  těch nejchudších mís-
tech světa. Natáčel jsem děti i dospělé s nemo-
cí AIDS, závislé na drogách. Urazil jsem s ka-
merou tisíce kilometrů a viděl mnoho lidské 
bolesti. Přesvědčil jsem se, že pokud vytvoříte 
dokument, přidáte číslo konta a lidé jsou pří-
během zasaženi, pak jsou štědří a chtějí pomá-
hat. A to je důvod, proč takové filmy dělám.
Lze vaše filmy někde vidět?
Objevují se v  programové nabídce vysílání 
a  také ve videoarchivu televize Noe. Některé 
z nich odvysílala Česká televize.

/red/

Leoš Ryška
 narozen v roce 1963 v Šenově

 22 let knězem v Heřmanicích

 před 13 lety založil TV Noe

 dokumentarista, režisér

 posluchač především vážné hudby

Heřmanické dožínky

Heřmanické dožínky
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Sdílená kola mají svá stanoviště i ve Slezské Ostravě
Město Ostrava i letos podpořilo systém 
sdílených kol. Novým dodavatelem je 
společnost Nextbike.
Modrá jízdní kola městského typu s nízkým 
nástupem jsou vybavena třemi rychlostní-
mi převody a každé z nich má v přední části 
praktický košík. Cyklostojany jsou k dispozi-
ci nejen pro bikesharingová kola, ale můžou 
je využívat také majitelé vlastních kol. Pro-
voz systému bude ukončen 15. prosince.
Základní sazba je ideální pro občasné jízdy. 
Prvních 15 minut je zdarma, poté se účtuje 
20 Kč za prvních 45 minut jízdy a následují 
intervaly po 30 minutách za 20 Kč. Denní vý-
půjčka stojí 150 Kč. Město Ostrava bude pro 
zachování ceny příznivé pro uživatele platit 
provozovateli Nextbike za každou výpůjčku 
kola necelých 10 korun (9,50 korun s DPH).

V  rámci našeho obvodu si kola 
můžete zapůjčit na těchto mís-
tech - radnice Slezská Ostrava, 
Slezskoostravský hrad, loděnice, 
Keltičkova (hřiště), náměstí Jurije 
Gagarina, Na Burni (pod haldou 
Ema), Nejedlého (Přírodovědecká 
fakulta OU), ZOO, Michálkovic-
ká (VŠ podnikání), Kranichova 
(koleje Jana Opletala), sídliště Ka-
menec, Hladnovská (gymnázium), 
Švédská (COOP), Na Druhém (KD 
Muglinov), točna Koblov, Antošo-
vická (AGEL), Most Miloše Sýkory 
(památník).

/red/

Více na www.nextbikeczech.com

Skupina AGEL otevírá v Koblově Vyšší odbornou školu zdravotnickou
Trvalý nedostatek nelékařského zdra-
votnického personálu se rozhodla řešit 
skupina AGEL vlastními silami. A to nejen 
v  rámci středoškolského, ale nově i vyš-
šího odborného vzdělávání.
Kromě AGEL Střední zdravotnické školy, kterou 
provozuje skupina od roku 2017, nově startuje 
AGEL výuku také na vyšší odborné škole, která 
bude sídlit v Koblově a první studenty přivítá už 
2. září 2019.
„Po úspěšných dvou letech provozování střední 

zdravotnické školy jsme se rozhodli posunout 
vzdělávání v  oblasti zdravotnictví ještě dále 
a nabídnout možnost studia i zájemcům o vyšší 
odborné vzdělání. Jak se za dva roky ukázalo, zá-
jem o studium i práci ve zdravotnictví mladí lidé 
mají, a my jsme rádi, že to můžeme být právě my, 
kdo jim teoretické i praktické vzdělání v tomto 
prestižním oboru může nabídnout,“ říká před-
seda představenstva společnosti AGEL MUDr. 
Aleš Herman, Ph.D.
Prvním oborem, jehož studium budou moci zá-

jemci na vyšší odborné škole již v nadcházejícím 
školním roce absolvovat, je obor Diplomovaná 
všeobecná sestra v denní formě tříletého studia. 
Podmínkami přijetí je přitom úspěšně složená 
maturitní zkouška a úspěch u přijímacího řízení, 
které proběhne na konci června. Přihlášky mo-
hou zájemci o studium zasílat do 31. května 2019.

„Otevření Vyšší odborné školy je splnění dalšího 
cíle, kterým chceme do českého zdravotnictví 
přinést plnohodnotné a  kvalitní zdravotníky. 
Zároveň jde o přidanou hodnotu pro naše vlast-
ní studenty, kteří mohou po dokončení střední 
školy plynule pokračovat v  prostředí jim zná-
mém,“ říká Ing. Vladimír Janus, ředitel AGEL 
Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy.
AGEL Střední zdravotnická a Vyšší odborná ško-
la sídlící v Ostravě-Koblově je vybavena moderní 
technikou a odpovídá nejnovějším trendům po-
třebným pro moderní výuku. Díky návaznosti 
na zdravotnická zařízení, která provozuje sku-
pina AGEL, škola realizuje nadstandardní pra-
xi a současně je schopna nabídnout všem svým 
studentům pracovní uplatnění v  průběhu i  po 
ukončení studia. Výhodou studia na zdejších 
školách je navíc také stipendijní program skupi-
ny AGEL, do kterého se mohou studenti zapojit.

/red/

NOVINKA. Starosta Richard Vereš testuje sdílená kola 
u slezskoostravské radnice. Foto/ Jiří Till

ŠKOLA V KOBLOVĚ. Skupina AGEL provozuje školu v Koblově v budově, kterou si pronajímá od městského obvodu. Foto/ JK

Slezskoostravský uličník, část 20
Slezskoostravské noviny přinášejí dvacátou část 
seznamu názvosloví ulic a náměstí na území měst-
ského obvodu Slezská Ostrava. Seznam poskytl 
novinám Roman Doubravský, autor webu www.
mapomol.cz. Seznam obsahuje celkem 541 názvů 
v obvodě Slezská Ostrava.
Pod Lanovkou (Muglinov, r. 1945) - Podle polohy 
ulice. Vedla tudy lanová dráha mezi dolem Terezie 
ve Slezské Ostravě a dolem Ida v Hrušově.
Pod Trianglem (Heřmanice, r. ~1965) - Podle po-
místního názvu.
Pod Výtahem (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle polohy 
ulice pod bývalým výtahem na haldu.

Podborčí (Sl. Ostrava, r. 1942) - Podle místního 
názvu čtvrti (původně Podboří). Ulice se nachází 
v blízkosti lesa Borku.
Podélná (Hrušov, r. 1956) - Ulice protíná podélně 
osadu finských domků.
Podílní (Sl. Ostrava, r. 1945) - Podle domů zakou-
pených v podílech v kolonii Zvěřina.
Podolí (Muglinov, r. 1945) - Podle pomístního 
názvu.
Podsedliště (Koblov, r. 1978) - Podle pomístního 
názvu. Ulice vede pod bývalou selskou usedlostí.
Podvojná (Muglinov, r. 1945) - Podle charakteru 
zástavby tvořené dvojdomky.

Podzámčí (Sl. Ostrava, r. 1999) - Název odpoví-
dá umístění ulice v terénu pod slezskoostravským 
zámkem.
Podzemní (Kunčičky, r. 1945) - Podle silného ile-
gálního odboje za II. světové války v této oblasti.
Polní osada (Kunčičky, r. 1942) - Původně polní 
cesta, podél níž byla později vystavěna osada (2. 
pol. 19. st.).
Pomezní (Muglinov, r. ~1957) - Podle polohy 
ulice na hranici mezi Muglinovem, Hrušovem 
a Heřmanicemi.
Poslední (Hrušov, r. 1956) - Podle polohy ulice na 
okraji Hrušova.



1. Kostel sv. Václava s okolím patřil v minulosti k magickým místům „staré Ostravy“. Blízká kolej kláštera 
redemptoristů vydala v roce 1947 o „Starém kostele sv. Václava, knížete a mučedníka“ drobný spisek, ve kte-
rém připomíná historii kostela. Uvádí v něm i všeobecně známý, málo uváděný fakt, že kostel obklopoval od 
nejstarších dob hřbitov, který byl užíván až do zrušení v roce 1827. Po jeho likvidaci, následkem vyrovnání 
terénu a vydláždění, se okolí kostela zvýšilo natolik, že dlažba uvnitř kostela se ocitla pod jeho úrovní. Proto 
dnes máme při vstupu do chrámu pocit, jakoby kostel klesl do země. Zrušením hřbitova, jehož existenci 
až do novodobých rekonstrukcí a úprav Kostelního náměstí připomínal kříž z roku 1826, postavený jako 
připomínka památky zde pohřbených ostravských občanů, došlo k rozšíření volné plochy v tomto prostoru.

2. Uvolněná lokalita poblíž centrálního náměstí byla záhy 
využita pro výstavbu, což vedlo ke vzniku svérázné části 
Ostravy s obchodním a společenským zázemím. Pamětníci 
počátků obchodního podnikání uváděli, že na prastaré do-
pravní tepně vedoucí z Velké ulice přes horní část Hlavního 
náměstí do Kostelní ulice, bylo v první polovině 19. stole-
tí komerční podnikání v  rukou ostravských obchodníků 
a skromný obchodní obrat odpovídal tehdejším potřebám 
obyvatel. Velkým konkurentem „kamenných obchodů“ byly 
totiž výroční trhy, kterých se konalo hned několik. Na nich 
bylo možno zakoupit vše, co obyvatelé Ostravy ke svému 
nenáročnému životu potřebovali. K zásadnímu obratu došlo s rozvojem těžby v uhelných dolech a pracovní 
činnosti ve Vítkovických železárnách, kdy za prací začali dojíždět dělníci z Haliče. S nimi přicházeli i pod-
nikaví Židé, kteří se zde etablovali a  svou příznačnou aktivitou postupně zatlačovali do pozadí tradiční 
obchody a obchodníky. Svými nabytými živnostmi obsadili i Velkou ulici s podloubím a haličtí přistěhovalci 
uvyklí z domova na způsob obchodování v židovských „kvelbech“, v prostředí, kde se dokázali bez problémů 
dorozumět, dávali obchodům a hostincům ve Velké ulici přednost. V tomto „gründerském“ období rozmachu 
obchodního podnikání se tradiční obchody a živnosti udržely jen díky zavedeným fi rmám. Publikace vydaná 
k 20. výročí hospodářské samostatnosti uvádí, že v tomto období byly v Ostravě tři obchody s koloniálním 

zbožím a se sortimentem železářským čtyři /Kudělka, Kremer, Dorasil a Josef Panic/, střižní zboží reprezentovaly fi rmy V. Kamay, Grünwald Stalmach 
a Spitzer. Ve městě dosud působili soukeníci, prýmkaři a voskaři. Z barvířů byl nejznámější Helbich, proslulý prodejem plátna s modrobílými vzory. Obchod 
s klobouky byl v rukou fy. Breyer /Leopold Bronner/ a Raška, činní byli i knihkupci Solný a Prokisch. Na této zajímavé fotografi i je patrný blok domů s ob-
chody, které až do vybourání stály proti kostelu sv. Václava /dnes parkoviště/. Masivní reklamní návěští fi rmy Ruprechta Šafraty /čp. 10/14/, poněkud tlačí 
do pozadí obchodního kolegu s obdobným sortimentem zboží Antonína Panitze /čp.15/, fi rmu, která patřila do staršího horizontu ostravského obchodního 
podnikání. Počátky tohoto obchodu totiž sahají až k roku 1864, kdy v Kostelní ulici č. 2 v domě s podloubím, v tmavé klenuté místnosti, zřídil Josef Panitz
/Panic/ obchod s tzv. osadnickým zbožím, železem a barvami. Oblíbený obchod se solidní obsluhou dosáhl značného obratu na prodeji lamp v době, kdy se 
na Ostravsku zavádělo petrolejové osvětlení. Také čilý stavební ruch ve městě se neobešel bez služeb této fi rmy a byla značná poptávka po železářském zboží, 
rozmanitém nářadí, kamnech i sporácích. Zanedlouho, okolo roku 1874, po adaptaci domu a skladu, začal 
Josef Panitz v domě čp. 15 v novém obchodě, naproti kostela sv. Václava, novou etapu podnikání. Obchodní 
strategie fi rmy s orientací na železářství a prodej barev se nezměnila ani po roce 1901, kdy Josef Panitz svůj 
znamenitě zavedený obchod předal nejstaršímu synovi Antonínu Panitzovi.
Ten kromě tradičního sortimentu zboží rozšířil nabídku o  žádané zboží soustružnické, řezbářské, pro-
vaznické a kartáčnické. Dobová relace charakterizovala Panitzovou fi rmu takto: „…přestože p. Panitzův 
obchod jest v ulici Kostelní, nyní tak málo frekventované, přece jen lze pozorovat, že před závodem páně 
Panitzovým jest stále živo. Nejživěji ve dny nedělní a tržní, kdy venkované přijdou do města a podle starých 
tradic navštěvují okolí starého kostelíku svatováclavského a při něm i závod páně Panitzův, v něm vždy 
potřebují něco pro domácnost a hospodářství si nakoupit, tu železné a plechové zboží do kuchyně, tu řetězy 
a součástky vozů, pluhů, náčiní a nástroje pro hospodářství, tu semena luční a zahradní, nebo strojená 
hnojiva…“ /Zlatá kniha o Ostravsku a Slezsku/.
3. S každou demolicí domu ze starší zástavby města odchází také kus neopakovatelné historie „staré Ost-
ravy“. Patřily k ní i domy, které byly součástí Kostelní ulice, a vstupovalo se do nich od dnešního Minikina. 

Nárožní dům s podloubím na snímku vlevo/, byl domem 
se šenkovním právem, ve 2. polovině 19. století v něm byl 
lokál Josefa Lihotského „pro lepší třídu publika“. Tento vy-
hlášený podnik byl známý jako hostinec „u Vinného hroz-
nu“ /též U Hroznu/. Na počátku 90. let 19. století v něm 
měla středisko nejen Občanská beseda, ale bylo v něm i německé „Kasino“. V sále se hrála divadelní předsta-
vení a konaly četné přednášky a schůze. K nejpamátnějším patřila přednáška Dr. Emila Holuba, který zde 
28. března 1881 hovořil krátce o životě tří rodin černých obyvatelů Jižní Afriky z kmene Hotentotů, Křováků 
a Bautů a poté v širším záběru o životě Matabelů-Zulů. Dobový tisk tehdy referoval „…že v místnostech 
restaurace bylo přeplněno a v závěru se konal koncert hornické kapely“. Dodejme, že celý výtěžek ze vstup-
ného byl věnován nově připravované rakousko-uherské výpravě do nitra Afriky. Také vedlejší dům čp. 8 na 
Kostelní ulici měl v historii Ostravy nemalý význam. Byl pamětníkem počátků „vinařského impéria“ Adolfa 
Rotha, velkoobchodníka s vínem, jehož „Veřejná obchodní společnost“ úspěšně podnikala od roku 1887, kdy 
v něm manželé Rothovi otevřeli pivní a vinný šenk se dvěma místnostmi v přízemí. V říjnu 1919 Adolf Roth 
zemřel a ve fi remním podnikání úspěšně podnikala jeho žena a synové. Historii rodu A. Rotha, jednoho 
z prvních obchodníků s vínem v Moravské Ostravě se zabývala Blažena Przybylová /Ostravská radnice, 
duben 2011/. Jednopatrový dům s podloubím zanikl po demolici v roce 1964.
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Rozvoj Ostravy ovlivnilo obchodní podnikání

Podle dobového tisku, vlastních poznámek a zdrojů Archivu města Ostravy připravil Česlav Piętoň.

Historie
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Pocta výtvarnici, která milovala folklor 
Etudy Evy Šrámkové ve Slezskoostravské galerii

Práce výtvarnice Evy 
Šrámkové /1932 – 
2011/ vystavuje Slez-
skoostravská galerie 

od 21. března do 3. května. Eva Šrámková, 
rodačka z Opavy, prožila podstatnou část 
svého života v Ostravě. Od roku 1953 pů-
sobila jako výtvarnice propagačního od-
dělení VŽKG, později v Krátkém filmu Os-
trava. Její hlavní náplní však byl folklor. Ten 
zachycovala ve svých kresbách v  mnoha 
podobách.

„Milovala tanec, spontaneitu, která jej pro-
vází, a energii, jež z něj sálá. Měla obrovský 
dar zachytit okamžik a  vystihnout v  něm 
vše podstatné. Její kresby vznikaly živelně, 
z  vnitřního přetlaku a  z  touhy tvořit,“ říká 
kurátorka výstavy Gabriela Pelikánová.
Eva Šrámková, poté, co v roce 1968 zveřejni-
la v  deníku Nová svoboda článek o  pracov-
ních táborech v SSSR, měla zákaz publikač-
ní činnosti. Naplno mohla pracovat zase až 
po roce 1989, kdy například vedla rubriku 
Folklorní inspirace v Nové svobodě. Díky ní 
spolupracovala s řadou folklorních souborů 
ze Slezska nebo z Valašska.  V 90. letech ješ-
tě stihla připravit několik výstav, například 
také do foyeru Nové radnice. Později se stáh-
la kvůli nemoci do ústraní. 
Na vernisáži 21. března ve Slezskoostravské 
galerii měla krátkou řeč také sestra výtvar-
nice, známá ostravská architektka Milena 
Vitoulová. „Jsem trochu dojatá. Děkuji všem 
příchozím a děkuji také za to, že jsme dostali 

příležitost uspořádat 
výstavu v  těchto krás-
ných prostorách,“ kon-
statovala Milena Vi-
toulová. Vernisáž výs- 
tavy nazvané Etudy 
Evy Šrámkové Folklor/
Tanec, obohatil svým 
tanečním vystoupe-
ním ostravský folklor-
ní soubor Hlubinka.

/red/

Svět zvířat očima 
Ludvíka Kunce
Na květen připravila Slezskoostravská 
galerie výstavu známého ostravského vý-
tvarníka, ilustrátora, publicisty a  terénní-
ho biologa Ludvíka Kunce.
Ludvík Kunc vystudoval obor knižní ilustrace 
a užitá grafika se specializací na kresbu a mal-
bu zvířat na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze. Na svých akvarelech a perokres-
bách zachycuje především divoká zvířata v je-
jich přirozeném prostředí. Inspirací mu byla 
jeho účast v  projektu, který pomáhal vrátit 
rysa ostrovida do evropských lesů. Autora za-
jímá i chování zvířat v zajetí. Dlouho pracoval 
v ZOO Ostrava, kde se věnoval chovu velkých 
šelem. ZOO používala mnoho let jeho kresbu 
rysa jako své logo. Ludvík Kunc napsal osm 
knih a svými ilustracemi doplnil dalších více 
než tucet knih jiných autorů. Na přírodopis-
ných projektech spolupracoval s bratislavskou 
televizí, ostravským rozhlasem, řadou muzeí 
a Českým svazem ochránců přírody.
Výstava, která potrvá do 14. června, je dár-
kem k  autorovým 85. narozeninám. Verni-
sáž za účasti autora se koná v úterý 14. květ-
na v 17 hodin.

Věra Vahalíková

Pozvánka na Klavírní recitál Igora Ardaševa
Beethovenova Měsíční sonáta, Dvořá-
kův Valčík A dur, Prokofjevovy Prchavé 
vidiny nebo Čajkovského Velká klavírní 
sonáta G dur. To vše, a mnohem více, 
zazní v  obřadní síni slezskoostravské 
radnice.

Městský obvod Slezská Ostrava představí 
českého klavírního virtuosa Igora Ardaše-
va. Tento brněnský rodák patří k nejtalen-
tovanějším evropským klavíristům mladé 
generace. Je laureátem několika meziná-
rodních klavírních soutěží a  má za sebou 
bezpočet úspěšných recitálů, koncertních 
vystoupení i  řadu znamenitých nahrávek. 
K  těm nejzajímavějším patří snímek čtyř-
ruční verze Janáčkovy předehry Žárlivost 
realizovaný s  Rudolfem Firkušným nebo 
nahrávky Dvořákových Slovanských tanců 
a Smetanovy Mé vlasti ve verzi pro čtyřruč-
ní klavír, vzniklé ze spolupráce s jeho život-
ní i uměleckou partnerkou Renatou.
Koncert konaný za finanční podpory statu-
tárního města Ostravy se uskuteční v  ob-
řadní síni slezskoostravské radnice dne 
14. května 2019 v 19:00 hodin.
Vstupenky v ceně 100 Kč si můžete zakoupit 
od 30. dubna 2019 ve Slezskoostravské ga-
lerii (úterý až pátek od 10:00 do 17:00 hodin, 
polední přestávka od 11:30 do 12:30).
Dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 
599 410 426 nebo 599 410 081.

Kultura

FOLKLOR/TANEC. Vernisáž prací Evy Šrámkové obohatil tancem ostravský folklorní soubor Hlubinka. Foto/ Jan Král
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Lanade                    centrum

7.5.   Ženská cykličnost - beseda
13.5. Imunita dětí z pohledu celostní

medicíny - přednáška
15.5. Bylinkový workshop s ochutnávkou

17.5. Workshop Tajemství a síla 
pánevního dna 

19.5. Ostravský kompot - tvořivé
workshopy v rámci festivalu v Trojhalí

20.5.  Workshop Masáže miminek
21.5. Barefoot workshop - výroba

barefoot sandálů
22.5. Beseda s fyzioterapeutem na téma

chodidla, chůze a  zdravé obouvání

Více informací k chystaným akcím 
a rezervace na www.lanade.cz 

nebo tel. 605 27 34 81

Lanade,z.s., Zámostní 22, Slezská O.

Gravidjóga a předporodní příprava
Pravidelné Lekce jógy pro dospělé,

děti a rodiče s dětmi
Feldenkraisova metoda

Květnové přednášky a workshopy

pohybové a vzdělávací centrum
nejen pro rodiče a děti

Volby do Evropského parlamentu 2019
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, ve dnech 24. a  25. května 2019 
proběhnou na území České republiky volby do 
Evropského parlamentu. Samotné hlasování 
bude probíhat v době od 14:00 do 22:00 hodin 
v pátek dne 24. 5. 2019 a od 08:00 do 14:00 ho-
din v sobotu dne 25. 5. 2019. Oznámení o době 
a místě konání voleb bude zveřejněno na úřed-
ní desce nejpozději do 15 dnů přede dnem vo-
leb, tj. do 9. května 2019. Všem voličům budou 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hla-
sovací lístky.
Vzhledem k  tomu, že chceme voličům usnad-
nit výkon jejich volebního práva, zveřejňujeme 
přehled volebních okrsků pro volby do Ev-
ropského parlamentu, včetně jejich číslování 
a umístění volebních místností.
Voliči, kteří se ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu nebudou zdržovat v místě trvalého 
pobytu, mohou požádat o  vydání voličských 
průkazů. Předložení voličského průkazu a do-
kladu totožnosti opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k  hlasování 
v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky. O  voličský průkaz může volič po-
žádat i písemně, nejpozději však do 17. 5. 2019. 
Písemná žádost o  vydání voličského průkazu 
zaslaná poštou musí být opatřena úředně ově-
řeným podpisem. Žádost je možné zaslat také 
v elektronické podobě prostřednictvím vlastní 
datové schránky. Osobně je pak možné o vydá-
ní voličského průkazu požádat u zdejšího úřa-
du až do 22. 5. 2019 do 16.00 hodin. Voličské 
průkazy pro volby do Evropského parlamentu 
budou vydávány od 9. 5. 2019, a to na ohlašovně 
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, Tě-
šínská 35, kancelář č. 3, v úředních hodinách 
v  pondělí a  ve středu od 8.00 do 11.30 hodin 
a od 12.30 do 17.00 hodin, ve čtvrtek od 8.00 do 

11.30 hodin a od 12.30 do 14.30 hodin. Volič-
ský průkaz bude vydán voliči osobně nebo jej 
lze rovněž vydat osobě, která se prokáže plnou 
mocí k převzetí voličského průkazu; tato musí 
být opatřena úředně ověřeným podpisem voli-
če. Taktéž pokud o to volič požádá, zašle úřad 
voličský průkaz na adresu, kterou volič uvede 
v žádosti, a to do vlastních rukou.

Dále bychom Vás chtěli informovat o  změně 
názvu a umístění volebních místností.
Ve volebním okrsku městského obvodu Slez-
ská Ostrava č. 19023, kde občané ulic Adam-
cova, Garbova (pouze dům č. 673/27), Habro-
vá, Hormistrů, Podzámčí (pouze č. 2092/77), 
Hranečník (část k.ú. Slezská Ostrava), Jakub-
ská, Josefova, Jan Marie, Lučinská, Michalská, 
Pastrňákova (část k.ú. Slezská Ostrava), Po-
čáteční, Podborčí , Podílní, Příjezdná, Skladní, 
Střelná, Šenovská (část k.ú. Slezská Ostrava), 
Špitální, Štablova, Těšínská (č. or. 177 – 224), 
U Garáží, U Pavlíny, Vrchní, Zárubecká, Zvě-
řinská, budou volit (stejně jako u  konání pře-
dešlých voleb) ve volební místnosti „Terminál 
Hranečník“, ul. Počáteční bez č. p., Slezská 
Ostrava (služebna Městské policie Ostrava) 
a ve volebním okrsku městského obvodu Slez-
ská Ostrava č. 19024, kde občané ulic Aloisina, 
Čtvercová, Garbova (bez č. 673/27, patří VO 
19023), K  Salmovci, Košňovského, Kovařovi-
cova, Kramolišova , Matuškova, Na Hlásce, Na 
Jezerce, Na Souvrati, Na Srázu, Pošepného (část 

k.ú. Slezská Ostrava), Slívova, Sněžná, U Jámy, 
U Tratě budou volit v objektu „Mateřské ško-
ly“, ul. Slívova 631/11, Slezská Ostrava.
O všech těchto změnách budou voliči informo-
váni v  letáku, který obdrží spolu s  volebními 
lístky domů. Ostatní místa a  sídla volebních 
okrsků se nemění a zůstávají stejná jako u mi-
nulých voleb. V případě pochybností voliče, ve 
které volební místnosti může volit nebo v sou-
vislosti s  dotazy ohledně vydání voličského 
průkazu, se prosím obracejte na zaměstnanky-
ni, zařazenou do ÚMOb Slezská Ostrava:

Pavlína Volná 
referentka agendy ohlašovny a matriky 
tel. č. 599 410 078, pvolna@slezska.cz

Bližší informace k organizaci voleb budou po-
skytovány těmito zaměstnanci, zařazenými do 
ÚMOb Slezská Ostrava:

JUDr. Pavlína Švubová 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
tel. č. 599 410 082, psvubova@slezska.cz

Mgr. Karin Třaskošová
vedoucí oddělení civilněsprávních činností
tel. č. 599 410 446, ktraskosova@slezska.cz

Přijďte podpořit své kandidáty.
Mgr. Karin Třaskošová

vedoucí oddělení civilněsprávních činností
odboru vnitřních věcí

1.5. Zahájení veteránské sezóny, Slezskoostravský hrad.
1.5. Den pro zoologické zahrady, ZOO Ostrava.
4.5. FC Heřmanice Slezská – SK Hranice, Divize E, od 16.30 hod.
4.5. TJ Sokol Koblov – Hlubina B, městský fotbalový přebor, od 16.30 hod.
4.5. Výměnná burza sazenic, Botanická zahrada Ostravské univerzity, Na souvrati 12, 8 – 12 hod.
4.5. Den pro šelmy, ZOO Ostrava.
5.5. Skautská neděle v zoo, ZOO Ostrava.
7.5. Jak se žije rysům a jiným šelmám v Beskydech, přednáška v ZOO Ostrava od 16.hod.
5.5. Chovatelská burza. Holubi, králíci, drůbež, okrasné ptactvo, 6 – 9 hodin. Středisko chovatelů, 

Nejedlého ulice. Burzy každou neděli také 12., 19. a 26. 5.
11.5. Malá sousedská slavnost ve vnitrobloku sídliště Muglinov. Setkání sousedů s programem pro 

děti. Vstup zdarma. Pořádá TriComUnity o.p.s. 9.30-12.00 hodin.
11.5. Běh pro Paměť národa, Slezskoostravský hrad, od 10.30 hod.
11.5. My Day, Den pro pěvce, ZOO Ostrava.
14.5. Svět zvířat očima L. Kunce, vernisáž ve Slezskoostravské galerii, od 17 hod.
14.5. Klavírní recitál I. Ardaševa, slezskoostravská radnice, od 19 hod.
17.5. Majáles Ostrava, Slezskoostravský hrad.
18.5. FC Heřmanice Slezská – HFK Olomouc, Divize E, od 17 hod.
18.5. Jiskra Hrušov – FC Slavia Michálkovice, městský fotbalový přebor, od 17 hod.
18.5. TJ Sokol Koblov – TJ Vítkovice-Svinov, městský fotbalový přebor, od 17 hod.
18.5. Den s RBP, ZOO Ostrava.
25.5. Den Slezské, Slezskoostravský hrad, 9 – 22 hod.

Slezská žije

Den dětí na Landeku
V  sobotu 1. června na Den dětí ožijí v  Landek 
Parku v Ostravě-Petřkovicích tajemné a mýtické 
bytosti – landecká paní, landecký rytíř, bílý pes, 
vodníci atd. Pro děti bude připravena stezka na 
téma Landeckých pověstí s  několika stanovišti, 
na kterých budou postupně plnit různé úkoly, a 
na konci pak na ně možná čeká landecký poklad. 
Akci pořádá spolek Balónek, více informací o akci 
na www.den-deti-na-landeku.cz.

Rodina v centru Ostravy
Ve čtvrtek 16 května od   10 do 19 hodin se 
koná Rodina v centru Ostravy! Celodenní 
sportovně-kulturní akce v Komenského 
sadech u památníku. Program pro celou 
rodinu, koncert skupiny Felix Teleke a 
skupiny Marow. Vstup zdarma. Pořádá RKC 
Chaloupka z.s.

Krátce
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Č. VO Ulice spadající pod volební okrsek Název VO Sídlo VO
19001 Všechny ulice v Antošovicích Hasičská zbrojnice Antošovice, 

Antošovická 84/381
19002 Všechny ulice v Koblově Mateřská škola Koblov, 

Antošovická 55/107
19003 Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, Šimonova, Žižkova, Pechalova, Bohumínská (část Hrušov), 

Plovárenská, Husitská, nám. J. Fučíka, Augustinkova, Kulibinova, Kamasova, Mašíkova, Moravcova, 
Stará cesta, Na Valu, Daňkova, Kulturní, Verdiho, Riegrova, Divišova, Pod Haldami, Albertská, K Šachtě

Bývalé pracoviště 
ÚMOb Slezská Ostrava

Hrušov, Riegrova 1/3

19004 Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Plechanovova, Pláničkova, Keramická, V Koutech, 
Muglinovská, Vančurova

Mateřská škola Muglinov, 
Keramická 230/8

19005 Žalmanova, U dolu, Borodinova, Bažantí, Na Liščině, K Důlkům, Kanczuckého, Na Vrchu, Technická, 
Na Vyhlídce, Vývozní, Podélná, Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, Sodná (část k.ú. Hrušov), 
Orlovská (část Hrušov), Kotalova (pouze dům č. 304/ 2)

Mateřská škola Hrušov, 
Na Liščině 689/12a

19006 Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, Mexická, Sklářova, U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, 
Bohumínská (část k.ú. Muglinov), Na Tvrzi, Sprašová, Otova, Petra Karla, Hladnovská (část Muglinov, 
od č.or.109 –výše)

Dům s pečov. službou Muglinov, 
Hladnovská 757/119a

19007 Komerční (část Muglinov-pouze č.or.22, 22A, 25, 31), Křížkovského (pouze č. or. 1 – 56), Na Úrovni, 
Vdovská, Velkostranní, Nad Ostravicí ( část k.ú. Muglinov), Bukovanského ( část k.ú. Muglinov), 
Na Mundlochu, Dudova

Kulturní dům Muglinov, 
Na Druhém 358/4

19008 Betonářská, Ciorova, Hladnovská (pouze č.or. 73-108, bez č.or.78), Komerční (část k.ú. Muglinov – pouze 
č.or.26, 28, 30, 33, 43, 45), Křížkovského (pouze č. or. 62, 64, 66, 68), Lepařova, Muklova, Na Druhém, 
Pěší, Před Lanovkou (pouze č. or. 2,4,6,8), U Kapličky, Volná, Švédská (pouze od č.or.46 – do č.or. 85), 
Ervína Tenglera, Josefa Dobeše

Kulturní dům Muglinov, 
Na Druhém 358/4

19009 Dílčí, Fojtská, Kosá, Krupova, Na Úbočí, Nízká, Podolí, Staré Podolí, Pod Lanovkou, Před Lanovkou 
(pouze č. or. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,1 7, 19, 21 a č. or. 23), Podvojná, Připojená, U Sídliště, Úpadní, 
V Hruškovém sadu, Švédská-(pouze č.or.20,22 a 24 až 45), Želazného, Hladnovská (pouze č.or.55 až 
67+č.or.78

Základní škola Muglinov, Pěší 66/1

19010 Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, Sodná (část k.ú. Muglinov a Slezská Ostrava), 
V Korunce, K Lesu, Lachova, Gvužďochova, Bořivoje Čelovského, Slávky Budínové, Kastelána Heřmana, 
Měsíční, Orlovská (pouze č.or.791/40)

Základní škola Sl. Ostrava, 
Chrustova 1418/24

19011 K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, Kladivova, Gruntovní, Vrbická (od č. or. 85- výše), 
Najzarova, Kubicova, U Vlečky, Nad Vodárnou, Nad Dvorem, K Maliňáku, Orlovská (část Heřmanice, 
č.or.137 až 359), Sýkorova, Požární, Dostálova, Kabarova, Záblatská, Žebrákova, Travná, Na Strži, 
K Oskárce, Kubínova, Koněvova (od č. or. 47 - výše), Nad Stavy, V Remízkách, Heřmánková, 
Pampelišková

Kulturní dům Heřmanice, 
Vrbická 133/151

19012 Domažlická, Motýlová, Na Bučině, Ohradní, Pod Trianglem, Stožámí, Zachalupní, Zákopní, Fišerova 
(část k.ú. Heřmanice), Poštulkova, Pětiletky, Katajevova, Vrbická (pouze od č. or. 1 – 84), Švejdova, 
Brigádnická, Václavíkova, Údernická, Ochmanova, Košická, Banášova, Zvonková

Kulturní dům Heřmanice, 
Vrbická 133/151

19013 Bohumínská (pouze č. or. 53,55,57,58,59,60,61,63,63a,64,65, 67,68,72), Dědičná Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

19014 Nad Ostravicí (pouze k.ú. Slezská Ostrava), Bukovanského (pouze k.ú. Slezská Ostrava), Bronzová, 
Bohumínská (č.or.71,73,77, 98), U Domova, Komerční (část k.ú. Slezská Ostrava č.or. 1-23A), 
část k.ú. Muglinov č. or. 2,4,6

Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

19015 Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám. J. Gagarina, Na Kamenci, Bohumínská (č.or.14, 25, 40, 42, 44, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 54, 56), Jeronýmova (bez domu č.1155/13), Seidlerovo nábř., U Staré elektrárny 
(pouze od č. or. 22 – výše)

Základní škola Sl. Ostrava, 
Bohumínská 1082/72

19016 Dobrovolského, Hladnovská (část k.ú. Slezská Ostrava pouze č. or. 1-40), Hubertova, Hýbnerova, 
Chittussiho, Jaklovecká (část k.ú. Slezská Ostrava č. or. 2A, 4, 7 až č. or. 32), Jeronýmova (pouze dům 
č. 1155/13-rohový dům x Zámostní), Kmetská, Kopeční, Kranichova, M. D. Rettigové, Mahenova, 
Mastného, Michálkovická (pouze č. or. 1-87), Na Pěčonce, Okrajní, Olbrachtova, Příbramská, Rundova, 
Vedlejší, Zámostní (bez č. 1930/23, patří VO 19022)

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, 
Chittussiho 983/10

19017 Hladnovská (pouze č. or. 49 a 52), Holečkova, Jaklovecká (část. k.ú. Muglinov – č. or.37- a výše + dům k.ú. 
Sl. Ostrava č. 991/6), Jakuba Korty, Keltičkova (od č. or. 47- výše), Klikova, Lanová, Nejedlého, Koksova, 
Michálkovická (od č. or. 108 -139, 151, 159), Mojžíškové, Mírná, Na Vizině, Skalácká, 
Švédská (pouze č. or. 1 - 19, 21, 23), U Hájenky, Únorová

Ostravská univerzita Sl. Ostrava, 
Chittussiho 983/10

19018 Stromovka, Bernerova, Kasární, Heřmanická, Kepkova, Nová Osada, Obrovského Klub důchodců Sl. Ostrava, 
Heřmanická 1857/19A

19019 Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova (č. or. 1 – 46), 
V Korunce (pouze dům č. 168/2-rohový dům x Koněvova 168/1)

Základní škola Sl. Ostrava, 
Chrustova 1418/24

19020 Červenkova, Klímkova, Lichá, Michálkovická (od č. or. 140 – 232), Miloše Svobody, Na Jánské (od č. or. 
1 – 25), Na Josefské, Na Najmanské (od č. or. 58 – výše), Na Rakovci, Obvodní, Uhlířská, Vozačská

Vysoká škola Sl. Ostrava, 
Michálkovická 1810/181

19021 Bernátkova, Čs. armády (část k.ú. Slezská Ostrava), Deputátní, Dianina, Fišerova (část k.ú. Slezská 
Ostrava), Helákova, Chladná, Justina, Kolmá, Konečného, Marešova, Na Jánské (od č. or. 26 – výše), 
Na Juřince, Panská (část k.ú. Slezská Ostrava), Petřvaldská (část k.ú. Slezská Ostrava),Pikartská (část 
k.ú. Slezská Ostrava), Šachetní, Šikmá, Šmilovského, Štěpničkova (část k.ú. Slezská Ostrava), Topolová, 
Trnkovecká (část k.ú. Slezská Ostrava), Tvardkova, Zakončená

Vysoká škola Sl. Ostrava, 
Michálkovická 1810/181

19022 Bohumínská (pouze č. 145/1), Hradní, Hřivnáčova, Keltičkova (od č. or. 1 – 46), Klášterní, Na Baranovci, 
Na Bunčáku, Na Burni, Na Františkově, Na Najmanské (od č. or. 1 – 57), Na Závadě, Občanská, 
Pod Výtahem, Podzámčí (bez č. 2092/77), Prokopská, Sázečská, Těšínská (od č. or. 1-116), Trojická, 
U Staré elektrárny (od č. or. 1 – 16), Vilová, Vlčkova, Zámostní - pouze dům 1930/23, Na Šestém

ZUŠ Sl. Ostrava, 
Keltičkova 137/4

19023 Adamcova, Garbova (pouze dům č. 673/27 ), Habrová, Hormistrů, Podzámčí (pouze č. 2092/77), 
Hranečník (část k.ú. Slezská Ostrava), Jakubská, Josefova, Jan Marie, Lučinská, Michalská, Pastrňákova 
(část k.ú. Slezská Ostrava), Počáteční, Podborčí , Podílní, Příjezdná, Skladní, Střelná, Šenovská 
(část k.ú. Slezská Ostrava), Špitální, Štablova, Těšínská (č. or. 177 – 224), U Garáží, U Pavlíny, Vrchní, 
Zárubecká, Zvěřinská

Terminál Hranečník Sl. Ostrava, 
Počáteční (bez č.p./č.o.)

19024 Aloisina, Čtvercová, Garbova (bez č. 673/27, patří VO 19023), K Salmovci, Košňovského, Kovařovicova, 
Kramolišova , Matuškova, Na Hlásce, Na Jezerce, Na Souvrati, Na Srázu, 
Pošepného (část k.ú. Slezská Ostrava), Slívova, Sněžná, U Jámy, U Tratě

Mateřská škola Sl. Ostrava, 
Slívova 631/11

19025 Bořivojova, Frýdecká ( část k.ú. Kunčičky), Holvekova, Kaniokova, Kuchnova, 
Lihovarská (část k.ú. Kunčičky), Listopadová, Májová, Na Rampě (pouze k.ú. Kunčičky), Nástupní, 
Pekařská, Pernerova, Podzemní, Rajnochova, Rudná ( část k.ú. Kunčičky), 
Římanova (pouze část k.ú. Kunčičky), Škrobálkova, Šupkova, Velichova, Zdaru

Základní škola Kunčičky, 
Škrobálkova 300/51

19026 Brusova, Dolejšího, Chamrádova, Lorišova, Mezi domky, Nadační, Osadní, Polní Osada, Pstruží, Říjnova, 
Stavovská, Střádalů, Těsná, Třebízského, Vratimovská ( část k.ú. Kunčičky), Výhradní

Základní škola Kunčičky, 
Škrobálkova 300/51

19027 Celé Kunčice DD se školou a ZŠ Kunčice, 
Jeseninova 31/4

Volební okrsky pro volby do Evropského parlamentu 2019 ve dnech 24. a 25. května
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■ Pedikúra Modrý Pavilon Lenka Florová 
přemístěna na adresu Michálkovická 226. 
Tel.: 731 414 439.

Inzerce

DEN
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DEN
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Slezskoostravský hradSlezskoostravský hrad

25. 5. 201925. 5. 201925. 5. 2019
9:00 – 22:00 hodin9:00 – 22:00 hodin

Pořadatel akce

Generální
partner akce

vstup

ZDARMA

JANEK LEDECKÝ
DARA ROLINS
TEREZA MAŠKOVÁ
PLATONIC

více na www.slezska.czvíce na www.slezska.cz

• Cirkusové šapitó

• Klaun Fíla s maskoty

• Soutěž ve vaření bigosu

• Gusta Vomáčka Worcestra

• Celodenní program pro děti

• Kolotoče, nafukovací atrakce

DEN SLEZSKÉ 25. 5. 2019DEN SLEZSKÉ 25. 5. 2019DEN SLEZSKÉ 25. 5. 2019
PROGRAMPROGRAMPROGRAM

Slezskoostravský hrad 9:00 – 22:00 hodinSlezskoostravský hrad 9:00 – 22:00 hodin

HLAVNÍ SCÉNA
 9:30 Vystoupení dětí mateřských škol Vystoupení dětí mateřských škol Vystoupení dětí mateřských škol
 10:10 Úvodní slovo vedení městského obvodu Úvodní slovo vedení městského obvodu Úvodní slovo vedení městského obvodu
 10:25 Vystoupení žáků základních škol Vystoupení žáků základních škol Vystoupení žáků základních škol
 10:40 Step aerobik kroužku SVČ Step aerobik kroužku SVČ Step aerobik kroužku SVČ
 10:55 Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů
 11:15 Klaun Fíla a bublinková show s Mimoněm Klaun Fíla a bublinková show s Mimoněm Klaun Fíla a bublinková show s Mimoněm
 12:00 My little Pony – program pro děti My little Pony – program pro děti My little Pony – program pro děti
 13:00 Skupina Acoustica Skupina Acoustica Skupina Acoustica
 14:00 Vyhlášení soutěže Slezský bigos Vyhlášení soutěže Slezský bigos Vyhlášení soutěže Slezský bigos
 14:30 Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů Parkour show – vystoupení parkouristů
 14:45 Klaun Fíla a žonglérská show se slonem Alfonsem Klaun Fíla a žonglérská show se slonem Alfonsem Klaun Fíla a žonglérská show se slonem Alfonsem
 16:00 Skupina Turbo Skupina Turbo Skupina Turbo
 17:00 Cryo show s profesory Fredem a Georgem – program pro děti Cryo show s profesory Fredem a Georgem – program pro děti Cryo show s profesory Fredem a Georgem – program pro děti
 17:50 Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up
 18:30 Markéta Konvičková s kapelou Markéta Konvičková s kapelou Markéta Konvičková s kapelou
 19:30 Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up
 19:40 Mažoretky MINIES SVČ Mažoretky MINIES SVČ Mažoretky MINIES SVČ
 19:50 Capoeira – ukázky bojového umění Capoeira – ukázky bojového umění Capoeira – ukázky bojového umění
 20:00 Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up Taneční vystoupení Beat up
 20:40 Skupina Desmod Skupina Desmod Skupina Desmod

DOPROVODNÝ PROGRAM0 – 19:00 Celodenní výuka klaunských dovedností v  Celodenní výuka klaunských dovedností v  Celodenní výuka klaunských dovedností v 
u dobu konání akce stánky s občerstvením

HLAVNÍ SCÉNA
 9:30 Vystoupení žáků základních škol
 10:00 Úvodní slovo vedení městského obvodu
 10:10 Vystoupení dětí mateřských škol
 10:30 Mažoretky Minies, Pom-pomy Neonky, Hooping
 10:45 Parkour show
 11:15 Klaun Fíla a žonglérská show s maskoty
 12:00  Wikiho show se Šmouly – Šmoulí sen
 12:45  Parkour show
 13:00  Klaun Fíla a žonglérská škola s maskoty
 13:45  Vyhlášení soutěže Slezský bigos
 14:00  Wikiho bublinková šmoulí diskotéka
 15:15  Skupina PLATONIC
 16:30  Tereza Mašková s kapelou
 17:30  Taneční vystoupení Beat up
 17:35  Bubenická show Kuby Kupčíka a Kubabandu
 18:00  Skupina Gusta Vomáčka Worcestra
 19:30  Taneční vystoupení Beat up
 19:45  Dara Rolins s tanečnicemi
 20:30  Taneční vystoupení Beat up
 21:00  Janek Ledecký s kapelou

DOPROVODNÝ PROGRAM
 9:00 – 18:00 Dílničky pro děti
 9:00 – 14:00 Mezinárodní kulinářská soutěž ve vaření bigosu
 10:00 – 19:00 Celodenní výuka klaunských dovedností v šapitó
 10:00 – 20:00 Skákací hrady, nafukovací atrakce, kolotoče pro děti i dospělé
 10:00 – 17:00 Parkour workshop
 10:00 – 17:00 Soutěžní cesta pro děti „Z pohádky do pohádky“
 11:00 – 17:00 Malování na obličej

Partneři: 


