
www.moap.cz

PROSINEC 2018

ostravskevanoce

Masarykovo náměstí

Z a  p o d p o r y :P o ř á d á :

29.11.  Čtvrtek 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Sbor Ostravské učitelky 16.00 

Folklorní s. Veselky 17.00 

Ohňová show 18.00

Vánoční koledy 18.40 – 20.00

 

30.11. Pátek 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Marod 16.00 

Cimbal Classic 17.15

Crazy dogs 18.50 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

1.12. Sobota 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Loutkový svět 16.00 

Calata 17.20 

Wild Stick 18.30 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

2.12. Neděle 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Permoník 16.00

Rozsvícení ván. stromu  17.00

Markéta Konvičková 

Spirituál kvintet  18.30

Vánoční koledy 19.30 –20.00

3.12. Pondělí 
Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Pavel Čadek a Úcellová skup. 16.00

Roman Petr 17.00

Vadim & Co. 18.20 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

4.12. Úterý 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Přehlídka vánočních  

koncertů MŠ a ZŠ 16.00 

Kapela Nedivoč 16.45

Rangers 18.15 

Vánoční koledy 19.15 – 20.00

 

5.12. Středa 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Cirkus trochu jinak  

– Mikulášská 16.00 

Jaroslav Uhlíř 17.00 

Ohňostroj 18.00 

Lokomotiva + P. Vondráček 18.30  

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

6.12. Čtvrtek 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

5PAK 16.00 

Banda del caffe 17.20 

Rotary 18.30 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

7.12. Pátek 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Veselé Vánoce  

s Českým rozhlasem 15.00

Tři Vykřičníky 16.00

Petra Gobelová 17.00 

Homo Sapiens 18.30 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

8.12. Sobota 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Loutkový svět 16.00 

Acustrio Václava Fajfra 17.20 

David Stypka 18.40 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

9.12. Neděle 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Pop Academy 15.00

Cimbálová muzika 

Radegast 16.00 

René Matlášek 17.30 

Celeste Buckingham 18.50 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

10.12.  Pondělí 
Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Folklorní soubor Iršava 16.00 

Cimbálová muzika  

Cimbalbar 17.00 

Zbyněk Terner s kapelou 18.10

Vánoční koledy 19.00–20.00

 

11.12. Úterý 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Jan Kavka Trio  16.00 

Bosso Bos 17.20 

Cajon band 18.30

Vánoční koledy 19.30 –20.00

12.12. Středa 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Kaczi 16.00 

Kejklíř 17.00 

Šajtar 17.30 

Česko zpívá koledy  

– Nikol Samková 18.00 

Šajtar 18.20 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

13.12. Čtvrtek 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Shanghai Xinyi Folk  

Chamber Orchestra 16.00 

Ostravský smíšený sbor 17.00

Tomáš Kočko & ORCHESTR 18.30

Vánoční koledy 19.30 – 20.00

14.12. Pátek 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Pohádka o Mrazíkovi, Hopsalín 16.00 

Big BLAST! 17.30 

Ondřej Ruml s kapelou 19.00 

 

15.12. Sobota 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

ZPIT Strzecha 16.00

Folklorní soubor Iršava  

s pěveckým sborem 17.00

Wodzislavska Orkiestra  

Rozrywkova 18.00

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

16.12. Neděle 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Pop Academy 15.00

Cimbálová muzika Ohnica 16.00 

David Dave Vysloužil 17.15

Kejklíř 18.15

Light & Love 18.40 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

17.12. Pondělí 
Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Folklorní soubor  

Paskovjanek 16.00

Soubor Valašský vojvoda 17.20 

Folklorní s. Rozmarýn 18.20 

Vánoční koledy 19.20 – 20.00

 

18.12. Úterý 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Rudy Horvat Group 16.00 

4Fourband 17.20 

Sbor Cantabo 18.30

Vánoční koledy 19.10 –20.00

 

19.12. Středa 
Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Pavel Helan 16.00 

Boris Band Combination 17.15 

JazzCake 18.15

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

20.12. Čtvrtek 
Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Self Made 16.00 

Voxel 17.20 

Kapela Perutě 18.30 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

21.12. Pátek 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Blok Když draka bolí hlava 16.00 

Hradišťan 17.30 

Ohňová show 19.00 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

22.12. Sobota 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Ván.malování, Adolf Dudek  15.00 

Marian & 333 16.20 

Cimbálová muz. Radegast 17.40

Kejklíři Agripa 19.00 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

 

23.12. Neděle 

Vánoční koledy 10.00 – 16.00

Vánoční pohádka, Hopsalín 15.00 

BIG BAND!!! Ostrava 16.20 

Bum bum band 17.30 

Mirai 18.40 

Vánoční koledy 19.30 –20.00

www.ostravskevanoce.cz
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KALEIDOSKOPMezilidská komunikace – 
tváří v tvář bez internetu

Setkání na hranicích

V  polovině listopadu vyvrcholil 
v Dolní oblasti Vítkovic, v malém sále 
multifunkční auly Gong, projekt přes-
hraniční spolupráce základních škol 
z městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz a polské Ratiboři s ná-
zvem Mezilidská komunikace – tváří 
v  tvář bez internetu. Hlavním bodem 
závěrečného setkání bylo představení 
16 krátkých fi lmů natočených žáky 
v  průběhu realizace projektu. Téma 
všech natočených fi lmů bylo shodné 
– srovnání různých životních situa-
cí s  a  bez  mobilu, internetu, počítače, 
facebooku, hrozba kyberšikany apod. 
Filmy přímo na místě hodnotila od-
borná porota a autoři tří nejlepších si 
 odnesli věcné ceny v  podobě desko-
vých her. Vítězné video bude také uve-

řejněno v reportáži TV Polar, která se 
závěrečného setkání projektu účastnila.

Do projektu Mezilidská komunikace 
– tváří v tvář bez internetu se v průbě-
hu roku 2018 zapojilo celkem 120 žáků 
a 14 pedagogů ze čtyř škol městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – 
ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Ma-
tiční a  ZŠaMŠ Ostrčilova a  ze  Szkoły 
Podstawowe nr w Raciborzu. Slavnost-
ní dopoledne v  Dolní oblasti Vítkovic 
navštívila také místostarostka městské-
ho obvodu Alena Pataky, ředitelé za-
pojených škol a zástupce poskytovatele 
dotace Euroregionu Silesa. V současné 
době je připravován další navazují-
cí projekt, který by se měl realizovat 
v  roce 2019 a zaměří se na zdravý ži-
votní styl.

KOUZLO OKAMŽIKU
Zavzpomínejte společně s námi na velkolepý příjezd svatého Martina na bílém 

koni s družinou na Svatomartinský jarmark na Masarykově náměstí. Vínu, jež 

v neděli 11. listopadu za zvuku bubeníků odevzdal do rukou faráře, bylo požeh-

náno a následným hromadným přípitkem všichni přítomní zpečetili úspěšný 

vinařský rok. 

Na podzimním víkendovém setkání 
v  Horním Hrozenkově, v  malebném 
údolí Vranča na úpatí Javorníků, ab-
solvovali pedagogové z  ostravských 
mateřských škol Varenská, Špálova, 
Ostrčilova a slovenské MŠ Klokočov 
dva úvodní semináře k  novému pro-
jektu Náš domov pro děti z mateřinek. 
První na téma environmentální výcho-
vy, jehož prostřednictvím získali účast-
níci od  lektora nové nápady, motivaci 
a kontakty na organizace, které posky-
tují školám a  pedagogům metodickou 
a materiální podporu v  rámci tématu. 

Druhý seminář byl spíše neformálním 
setkáním se speciálním pedagogem 
a diskutovalo se na téma inkluze, spo-
lečné strategie pro výchovně vzdělávací 
práci s dětmi, které vykazují nerovno-
měrný psychomotorický vývoj, či mají 
jakýkoli handicap.

Dalším úkolem setkání bylo navrh-
nout a vybrat společné logo projektu 
a podobu Cestovatelského deníku, kte-
rý bude každé dítě provázet všemi akti-
vitami projektu, a samo si bude zazna-
menávat, co vše prožilo. Všem zúčast-
něným pobyt přinesl i možnost předat 
si zkušenosti s kolegy nejen své školy, 
ale  i  mezinárodně, porovnat úskalí či 
výhody práce ve školství na Slovensku 
a Česku.“

Jarmila Karnovská, 
ředitelka MŠ Špálova

Z VAŠICH NÁZORŮ

Radnice naruby

Velkolepější adventní akce 
v centru města

Skončily volby a vytvořily se na rad-
nicích nové vlády. I naše radnice je 
naruby. Komunisté minulé čtyři roky 
byli ve vedení radnice a udělali hodně 
pro náš obvod. Revitalizované sídliště, 
zateplené školy a školky, krásná nová 
školní hřiště, nová parkovací místa, 
opravené ulice, krásné vánoční trhy, 
ozdravné pobyty pro děti atd. Voliči 
rozhodli, že to je málo a posadili na 

radnici ODS, která tu dlouhá léta vlád-
la, a podpořili je Piráti pod vedením 
nové starostky paní Ožanové. Obča-
nům slibujeme, že nové vedení budeme 
z opozice hlídat. Děkuji všem voličům, 
kteří nám dali hlas, a všem lidem v na-
šem obvodu přeji za KSČM krásné 
a pohodové prožití vánočních svát-
ků.

Vít Macháček, KSČM

Máme tady prosinec a poslední le-
tošní Centrum. Do vánoční pohádky 
se skvěle hodí příběh o rozsvícení vá-
nočního stromu, o tisícovkách světý-
lek v ulicích, stáncích a nezaměnitelné 
atmosféře. Moravská Ostrava a Přívoz 
se letos rozhodla nadělit návštěvníkům 
centra města větší, velkolepější, veselej-
ší a nesporně poetičtější adventní akce, 
včetně zpívání českých koled, dětského 
vláčku a řady atrakcí, které k  pravým 
Vánocům patří.

Proto vám všem chci za organizáto-
ry i za sebe osobně popřát, ať se vám 
splní, co si přejete. Ať prožijete nádher-
ný advent, ať jste na Vánoce tam, kde 
chcete a s kým chcete. Bavte a radujte 
se. Nakupujte. Taky rozjímejte, zastavte 

se a věřte třeba na zázraky. Všechno to 
existuje, když budete chtít… 

Letošní prosincové centrum města 
jsme zabalili do mnohem většího dár-
ku pro vás všechny. Velké díky patří 
všem organizátorům letošního určitě 
bohatšího a zajímavějšího programu 
Vánočních trhů, koncertů, bruslení na 
náměstí a dalších akcí. Přípravy trvaly 
skoro rok. Věřím, že se to vyplatilo, nic 
jsme neponechali náhodě. Přeji vám 
krásné Vánoce a na viděnou na Ma-
sarykově náměstí i Kuřím rynku, ale 
i kdekoli jinde. Užijte si letošní prosi-
nec naplno a nezapomeňte, že k Váno-
cům patří hlavně fantazie a plnění snů.

Petra Bernfeldová, 
hnutí občanů Ostravak

Projekt Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu (reg. č. CZ.11.4.12
0/0.0/0.0/16_013/0001358) je fi nancován z prostředků Fondu mikroprojektů 

2014–2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká re-
publika – Polsko.

Projektu Náš domov (CZ/FMP/11b/01/009), který je podpořen dotací z Fondu 
malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká re-
publika.

RADNICE OBVODU INFORMUJE

Uzavřený úřad
V  pondělí 31. prosince bude Úřad 

městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz uzavřen!

Provozní doba pošty
V  době vánočních svátků, od 24. do 

26. prosince bude pošta Ostrava 2 na 
hlavním nádraží v  Přívozu zavřena. 
V pondělí 31. prosince,  mohou zájemci 
poštu navštívit od 8 do 12 hodin a v úterý 
1. ledna 2019 bude opět zavřeno. 

Vítání občánků
Městský obvod pravidelně pořádá 

slavnostní vítání občánků. Akce se mo-
hou zúčastnit rodiče, jejichž dítě má 

trvalý pobyt na území našeho obvodu. 
Pro děti narozené v  uplynulých měsí-
cích se koná vítání občánků v sobotu 
19. ledna 2019. Ti, kteří neobdrželi pí-
semnou pozvánku, se mohou přihlásit 
do 4. ledna na oddělení matriky a ohla-
šovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 602 782 095 nebo 
599 442 812. Pro děti, které se zúčast-
ní vítání občánků, je připraven dárek 
a pamětní listina. 

Aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včet-

ně videozpravodajství a facebooku. Na 
všech těchto informačních kanálech vás 
informujeme o aktuálním dění v našem 
obvodu, ale nejen to. Naleznete zde na-
bídku volných bytů i nebytových prosto-
rů, pozvánky na nejrůznější akce i ofi -

ciální tiskové zprávy. Ve videozpravodaj-
ství se kromě aktualit můžete seznámit 
s činnostmi jednotlivých odborů úřadu 
a zhlédnout záběry z již proběhlých akcí. 
Název facebookové stránky je Měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
a videozpravodajství funguje na hlavní 
straně webových stránek www.moap.cz, 
a naleznete ho i na www.youtube.cz 
a sledovat ho můžete i na svých televiz-
ních přijímačích, a to každý den v 9.30, 
15.30 a 21.30 hodin na 59. kanálu ve vy-
sílání regionální TV stanice LTV plus. 

Chcete mít aktuální přehled o kul-
turním, sportovním a společenském 
dění v centru Ostravy? Navštivte 
nový webový portál s kalendářem 
akcí konaných v Moravské Ostravě 
a Přívozu www.kamvcentru.cz!

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 729 29 Ostrava, 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Kontaktní centrum: 844 121 314
Spojovatelka:  599 444 444, 

599 442 991

Tit. Jméno Příjmení
název odboru
funkce

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava

T

 

+420 599 442 000 
M

 

+420 000 000 000 

E dlouheprijmeni@ostrava.cz 

Andělský jarmark
Jarmarky již odpradávna patří k blí-

žícím se vánočním svátkům. Tradicí se 
stal též v ZŠ s  MŠ Ostrčilova! Každo-
ročně tak tuto dobu těsně před Vánoci 
dětem, rodičům a návštěvníkům školy 
zpříjemňuje vše, co k  jarmarku patří. 
V  letošním roce,  6. prosince od 14.30 
do 17.30  hodin, se návštěvníci mo-
hou těšit na  Andělský jarmark. Škola 
bude vyzdobena andělskými motivy, 
samozřejmě nesmíme opomenout 
ani čerta a Mikuláše, na které mohou 
děti při procházce školou narazit. Při-
praveny budou vánoční dílny, kde si 
všichni budou moci vyrobit a posléze 
i odnést nějakou tu vánoční dekora-
ci.  Celé odpoledne bude doplněno 
řadou vystoupení a galerií Caff é, kde 
si návštěvníci mohou prohlédnout vý-
tvarná díla našich žáků. 

 Vánoce jsou již tradičně spojeny 
i s charitou, a proto jsme se i my roz-
hodli, podpořit sbírku Dobrý anděl. 
Každý dětský návštěvník, který projde 
stanovišti uvedenými na andělské kar-
tě, svým činem přispěje na tuto sbírku!

Tereza Vráblová

Technika nás vážně 
baví!

Také naše Mateřská škola Šafaříkova 
patří mezi ty, které se zapojily do 
programu na podporu vzdělávání 
a talent managementu v oblasti 
technických a přírodních věd na 
území statutárního města Ostravy. 
V projektu Začínáme od nuly se 
snažíme „nastartovat“ cílenou 
podporu technického vzdělávání 
a podílet se tak na rozvoji technické 
gramotnosti předškolních dětí, a to 
mimo jiné i prostřednictvím exkurzí. 
Ty bezesporu patří k  nejzajímavějším 
formám odhalování nejrůznějších 
technických tajemství a divů. Nejstarší 
předškoláci tak měli možnost získat 
odpovědi na své zvídavé otázky 
v  reálném prostředí výzkumných 
laboratoří Fakulty elektrotechniky 
a informatiky VŠB-TUO, nebo 
společnosti JOB AIR Technic na 
mezinárodním Letišti Leoše Janáčka 
v Ostravě. Dozvěděli se, jak fungují 
roboti nebo obyčejná závora na 
parkovišti před obchodním domem, 
co je to EKG… Děti překvapilo velké 
množství drátů, strojků, kamer a světel, 
se kterými studenti pracovali. Ti  byli 
naopak trochu překvapení zájmem 
tak malých dětí o elektrotechniku. 
Stejně nadšené byly děti i v obrovských 
hangárech na letišti, kde viděly 
opravu letadla. Neméně zajímavá byla 
i návštěva Planetária Ostrava, kde 
poznávání technických zázraků bylo 
obohaceno úžasnou projekcí pohádky 
o tom, jak zvířátka letěla do vesmíru. 

Náš projekt pomalu vrcholí. Díky 
fi nanční podpoře statutárního města 
Ostravy jsme obohatili život dětí 
v  mateřské škole a zajímavou formou 
jim pootevřeli vrátka do světa vědy 
a techniky. A nadšené reakce dětí 
nás přesvědčují, že seznamování 
s technikou rozhodně není nuda!

Albina Šteffk  ová 
a Lenka Šebestíková

Sluníčko zachází, 
berušky odchází… 
Je již tradicí, že v  období Dušiček 

zveme děti MŠ Lechowiczova na Dý-
ňování, kde si spolu s rodiči vydlabou 
a přírodninami ozdobí dýni, která nám 
pak svítí na světýlkové cestě při louče-
ní s  beruškami. A  tak jsme se v  úterý 
6. listopadu sešli v  pozdním odpoled-
ni na školní zahradě na akci Sluníčko 
zachází, berušky odchází. Vzácným 
hostem při krátké scénce byla beruš-
ka z  Anglie, která děti naučila nový 
taneček a přivezla svíticí náramky pro 
všechny děti. Poté si každý vyzvedl 
svou malou berušku, se kterou jsme 
se za doprovodu Mravenčí ukolébavky 
vydali na procházku s lampiony večer-
ním sídlištěm. Po návratu už na zahra-
dě mateřské školy čekala světýlková 
cesta, která nás dovedla až k chaloup-
kám jednotlivých tříd, kde děti uložily 
berušky k zimnímu spánku. 

Šárka Králová
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Starostkou městského obvodu se stala Zuzana Ožanová
Na ustavujícím Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz byla starostkou obvodu zvolena Ing. Zuzana Ožano-
vá, lídr hnutí ANO 2011. Rada obvodu má devět členů, hnu-
tí ANO 2011 má čtyři zástupce, Česká pirátská strana tři 
a ODS dva členy. Starostka obvodu Ing. Zuzana Ožanová bude 
zodpovědná například za strategický rozvoj, interní audit 
a fi nanční kontrolu, krizové řízení, vztahy k veřejnosti, silniční hos-

podářství či stavební řád. Hnutí ANO bude mít v radě ještě Mgr. Ale-
nu Pataky, která bude jako místostarostka zodpovědná za sociální 
věci, školství, mládež, tělovýchovu a kulturu. Radními za hnutí ANO 
2011 budou Petr Veselka a Mgr. Petr Kuś. Za Českou pirátskou stra-
nu bude místostarostou Ing. David Witosz zodpovědný za dopravu, 
komunální služby, stavební investice a hospodaření s byty a neby-
tovými prostory a dalším místostarostou Ing. Rostislav  Řeha, který 

se zaměří na informační systémy, životní prostředí, veřejné zakázky 
a otevřenou radnici. Neuvolněným radním bude JUDr. Lukáš Jansa, 
jenž se bude věnovat oblasti veřejného prostoru a architektury. 
Za ODS bude místostarostkou Ing.  Valentina  Vaňková, bude mít 
v gesci rozpočet a fi nanční hospodaření a rovněž hospodaření 
s nemovitým majetkem. Radním za ODS bude Bc. Ladislav Jodlov-
ski.

Po studiu 
na VŠB v  obo-
ru dopravní 
a manipulač-
ní technika 
jsem pracovala 
ve vedoucích 
funkcích ve 
státní správě 
a samosprá-

vě. V  minulých volebních obdobích 
jsem byla postupně zastupitelkou 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, radní obvodu i místostarost-
kou. V  roce 2017 jsem byla zvolena 
poslankyní a nyní je pro mě ctí, že 
mohu začít pracovat pro obvod jako 
starostka Moravské Ostravy a Přívozu. 
Věřím, že díky možnosti působení ve 
sněmovně budu moci prosazovat zájmy 
města Ostravy. Svůj volný čas věnuji 
především rodině, relaxaci na chatě 
a houbám.

V  nově zvolené funkci budu zod-
povědná například za strategický 
rozvoj, interní audit a fi nanční kon-
trolu, krizové řízení, vztahy k  veřej-
nosti, silniční hospodářství či sta-
vební řád. Zastávám názor, že poli-
tiku lze dělat transparentně, poctivě 
a že lze měnit zaběhnuté věci tak, aby 
byly v  souladu s  celkovým rozvojem 
běžného života. 

Milé čtenářky, čtenáři, 
spoluobčané,
v  pondělí 5. listopadu jsem byla na 
ustavujícím Zastupitelstvu městské-
ho obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz zvolena starostkou obvodu, což je 
pro mě čest. Velmi si vážím projevené 
důvěry. Funkci starostky přijímám 
s pokorou a přesvědčením, že společ-
ně přispějeme ke spokojenému životu 
v našem městském obvodu.

Na pozici starostky budu působit jako 
neuvolněná, což znamená, že nadále 
budu zastávat post poslankyně hnutí 
ANO. Věřím, že budu mít díky tomu 
i příležitost lépe prosadit zájmy naše-
ho centrálního ostravského obvodu, 
respektive i města Ostravy. Na druhé 
straně si uvědomuji, že se nebudu moci 
povinnostem starostky naplno věnovat 
celý pracovní týden, tudíž se vzdávám 
plné fi nanční odměny a za funkci sta-
rostky centrálního obvodu se zhruba 
36 tisíci obyvatel budu pobírat odměnu 
ve výši třiceti procent celého platu. 

Věřím, že společnými silami se nám 
bude dařit náš městský obvod dále 
rozvíjet. Jsem přesvědčena, že v našem 
společném zájmu je zvyšovat péči o ži-
votní prostředí, bezpečnost a pořádek, 
pokračovat v řešení dopravy a zejmé-
na parkování v obvodu,   soustředit se 
na modernizaci sídlišť, škol a dětských 
hřišť. V sociální oblasti pak budeme 
usilovat o rozvoj spolupráce s nestátní-
mi neziskovými organizacemi s cílem 
zvyšovat kvalitu a dostupnost sociál-
ních služeb zejména pro seniory a zdra-
votně handicapované občany a další. 
K jednotlivým oblastem se v  následu-
jících vydáních zpravodaje postupně 
vyjádří všichni noví místostarostové 
obvodu.

A nyní mi již dovolte popřát vám 
všem příjemné prožití nejkrásněj-
ších svátků roku – Vánoc. Zastavte se 
a v klidu si v kruhu svých rodin a přátel 
vychutnejte už adventní období, k  je-
hož výjimečné atmosféře jistě přispějí 
i tradiční vánoční trhy, které jako kaž-
dý rok nádherně rozzářily náš obvod. 
A přeji nám všem, abychom do nového 
roku vstoupili společně tou správnou 
nohou.

Zuzana Ožanová (ANO),
starostka 

Ing. Zuzana 
Ožanová, 
starostka, hnutí ANO 2011, 
48 let, vdaná, 1 dítě

JUDr. Lukáš Jansa, 
člen rady, Česká pirátská strana, 
41 let

Jsem společní-
kem advokátní 
kanceláře Jansa, 
Mokrý, Otevřel 
& partneři a čle-
nem Pracovní 
komise Legisla-
tivní rady vlády 
ČR. Ve volbách 
jsem kandido-
val bez politické 

příslušnosti za Českou pirátskou 
stranu. V  následujícím období budu 
zastávat funkci neuvolněného rad-
ního pro oblast veřejného prostor 
a architektury, přičemž této oblasti 
se věnuji více než 15 let. Kromě toho 

mám rád cestování, hory, umění, diva-
dlo, fotografování, svobodnou a aktivní 
společnost.

V  centrálním obvodu Ostravy chci 
bojovat za zajímavou moderní ar-
chitekturu, zástavbu proluk, promy-
šlenou kultivaci veřejného prostoru 
úpravou veřejných prostranství, a to 
nejen umísťováním kvalitních soch, 
ale také pořízením nového mobiliá-
ře, jako jsou lavičky, odpadkové koše, 
květináče, stojany na kola a další.  Jed-
nou z  cest k  tomuto cíli je otevřená 
veřejná diskuze, zapojení odborníků 
a také soutěže s  kvalitně defi novaným 
zadáním a obsazenými hodnotícími 
porotami. 

Mgr. Petr Kuś, 
člen rady, hnutí ANO 2011, 
30 let, svobodný, bezdětný

Celý můj život 
je spjat zejména 
s  Moravskou Os-
travou, kde jsem 
se narodil a žiji, a 
kterou miluji. Bez  
nadsázky mohu 
říci, že ji pova-
žuji za prioritu. 

Studoval jsem na Matičním gymnáziu 
a poté jsem nastoupil na právnickou 
fakultu. Po studiích jsem začal praco-
vat pro Energetický regulační úřad, 
kde jsem začínal jako právník oddě-
lení sporných a schvalovacích řízení, 
následně jsem dostal nabídku praco-
vat přímo pro vedení úřadu v odboru 

II. instance, kterou jsem přijal, a kde 
pracuji i v  současnosti. Jsem také čle-
nem expertního týmu Ministerstva 
vnitra ČR, kde se podílím na tvorbě 
balíčku nových zbrojních zákonů. Ve 
volném čase se věnuji různým spor-
tům, k těm nejoblíbenějším patří spor-
tovní střelba, dále turistika a jízda na 
horském kole. 

V  rámci mé činnosti v  radě obvodu 
bych se chtěl zasadit o řešení jeho běž-
ných problémů, které spatřuji zejména 
v  čistotě veřejných prostranství a také 
v bezpečnosti. Budu podporovat smys-
luplné projekty, které zlepší život v ce-
lém našem obvodu.  

Mgr. Alena Pataky, 
3. místostarostka, hnutí ANO 2011, 
58 let, vdaná, 1 dítě

Moje pracovní 
kariéra byla vel-
mi různorodá, 
každou profesi či 
povolání jsem vy-
konávala s plným 
nasazením, každá 
mě něco naučila 
a posouvala dál 
ve znalostech 
a zkušenostech. 

Pracovala jsem v oblasti bankovnictví, 
ve stavebnictví, jako obchodní zástup-
ce, řídila jsem fi rmu, pak jsem pra-
covala pro stát v  sociální oblasti jako 
referentka, vedoucí oddělení i vedoucí 
odboru. Posledním zaměstnáním byla 
pozice sociální pracovnice na Magist-
rátu města Ostravy. V  průběhu půso-
bení v sociální oblasti jsem vystudovala 
vysokou školu v  oboru sociální peda-
gogiky. V  předchozím volebním ob-
dobí jsem byla členkou Zastupitelstva 
městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, členkou komisí rady obvodu 
– sociální a pro obnovu Přívozu. Na 
magistrátu jsem byla členkou komise 
sociální, zdravotní a pro rovné příle-
žitosti. V současné době jsem členkou 
sociálního výboru Rady KÚ Moravsko-
slezského kraje. Svůj volný čas věnuji 
rodině a přátelům. Mám ráda kulturu 
obecně, ale preferuji divadlo a hudbu, 
přečtu si dobrou knihu a nejraději od-
počívám v teple u moře.

Mé životní a pracovní zkušenosti, 
obor, který jsem vystudovala, i moje 
volnočasové zájmy a aktivity jsou dob-
rým předpokladem pro výkon funkce 
místostarostky, která má v  gesci so-
ciální oblast, kulturu a volnočasové 
aktivity. Chci se svojí prací podílet 
a být součástí při řízení našeho obvodu 
a dělat vše tak, aby občané byli spoko-
jeni a chtěli v Moravské Ostravě a Pří-
voze dále žít a aktivně se zapojovat do 
rozvoje obvodu.

Petr Veselka, 
člen rady, hnutí ANO 2011, 
55 let, ženatý, 3 děti 

Přes třicet let 
žiji v  městském 
obvodu Mo-
ravská Ostrava 
a Přívoz. Od roku 
2009 podnikám 
jako fyzická oso-
ba, mým obo-
rem je převážně 
zprostředkování 
obchodu. V  mi-

nulém volebním období jsem byl jak 
obvodním, tak městským zastupitelem. 
Jako radní městského obvodu bych 
rád podpořil projekt participativního 
rozpočtu. Rád bych se také zaměřil 

na zmapování parkovacích míst v  na-
šem centrálním obvodu. Velké parko-
vací plochy jsou naplánovány, ale na 
každém sídlišti či ulici se jistě najdou 
i místa, kde by bylo možno parkování 
rozšířit. Bydlím na sídlišti Šalamouna 
a vím moc dobře, že každé jednotlivé 
místo se počítá. Podporuji také rozšíře-
ní rezidenčního stání na sídlištích na-
šeho obvodu. Velmi si vážím návštěvní-
ků našeho města, ale prioritně by měli 
mít možnost parkování ve svém okolí 
občané, kteří zde bydlí, a podnikatelé, 
kteří zde mají své fi rmy. Jako radní ob-
vodu a zastupitel města podpořím dob-
ré projekty pro náš obvod. 

Ing. David Witosz, 
1. místostarosta, Česká pirátská strana, 
37 let

Ing. Valentina Vaňková, 
2. místostarostka, ODS, 
58 let, vdaná, 2 děti

Po studiu na 
VŠE v Praze jsem 
prošla několika 
z a m ě s t n á n í m i 
včetně soukro-
mého podnikání. 
V současné době 
pracuji jako ve-
doucí oddělení ka-
pitálových účastí 

a sdruženého nákupu Magistrátu města 
Ostravy. V  minulých volebních obdo-
bích jsem byla členkou Zastupitelstva 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a také členkou kontrolního a fi -
nančního výboru a členkou komisí rady 
městského obvodu. Své zkušenosti určitě 
využiji ve své nové funkci místostarostky 
v gesci rozpočtu a fi nančního hospoda-
ření a hospodaření s nemovitým majet-

kem, včetně jeho nabytí a prodeje mimo 
bytů a nebytových prostor. Svůj volný čas 
věnuji především rodině a koníčkům. 
Miluji moře a v zimě lyžování, ráda čtu 
a věnuji se ručním pracím.

Mojí prioritou je dělat svoji práci tak, 
aby občané považovali Moravskou Os-
travu a Přívoz za dobré místo k životu, 
k práci i k zábavě. Rovněž se chci po-
dílet na efektivním řízení městského 
obvodu a nastartovat jeho ekonomický 
rozvoj, podpořit dostavbu centra no-
vými byty a veřejnými či kulturními 
institucemi. Určitě budu prosazovat 
zapojení občanů do tvorby rozpočtu 
i do aktivit pořádaných tímto obvo-
dem, protože aktivní účast na správě 
veřejných věcí je mnohem lepší než na-
dávat u piva nebo na facebooku. Spo-
lečně to dokážeme.

Když jsem jako 
dítě přijížděl au-
tobusem značky 
Ikarus do Ostra-
vy, pamatuji si, 
jak mě vždy na 
frekventované uli-
ci Rudné přivítal 
komín Strakáč a 
neopakovatelný 

ostravský dým. Následně jsme projeli 
srdcem rozžhavených Vítkovic na auto-
busové nádraží velkolepých rozměrů a já 
vystoupil ve městě Julese Verna. A proto 
není divu, že magnetismus Ostravy měl 
na mě takový vliv, že jsem se přestěhoval 
do jejího centra, kde již více než 15 let žiji. 

Zde jsem vystudoval inženýrskou 
geodézii na VŠB-TU a   v rámci své 

praxe navštívil kdejaká místa občanovi 
jinak nepřístupná. Tyto znalosti města, 
společně se silným životním poutem 
k němu, mě dovedly až na radnici, kde 
budu řešit problémy obvodu v otáz-
kách dopravy – zejména parkování –, 
investic, správy bytového a nebytového 
fondu, jakožto i technických služeb. 
A protože zastávám názor, že kvalita 
města je ukryta v mnoha drobných de-
tailech, budu se ve své funkci zaobírat 
věcmi pro někoho možná přízemními. 
Dlažbou počínaje přes úklid ulic až po 
lepší propojení centra jak dovnitř, tak 
ven. A to vše jsou nemalé výzvy, které 
si ve funkci místostarosty kladu za cíl 
a jejichž prostřednictvím chci příští 
čtyři roky pomáhat zlepšovat život ob-
čanů v tomto obvodu, městě.

Ing. Rostislav Řeha, 
4. místostarosta, 
Česká pirátská strana, 
45 let, ženatý, 2 děti

Narodil jsem se 
v Havířově, kde 
jsem také prožil 
dětství. Můj prv-
ní pořádný kon-
takt s  Ostravou 
nastal až v  době 
mých studií na 
VŠB. Ale kontakt 
to byl o to inten-

zivnější. Potkal jsem při studiu svou 
ženu a nakonec jsem se do Moravské 
Ostravy přestěhoval a 18 let už žiju na 
sídlišti Šalamouna. 

Začínal jsem pracovat jako progra-
mátor, následně jsem byl několik let 
jednatelem v herní společnosti Altar 
a pak jsem se začal věnovat naplno in-
formačním technologiím. Zde jsem si 

prošel v podstatě téměř všemi oblastmi, 
naposledy jako databázový specialista 
v nadnárodní fi rmě. O politiku jsem 
se dlouho zajímal jen jako občan a její 
obraz mě dost odrazoval, než jsem se 
v roce 2013 dostal k České pirátské stra-
ně. Tady jsem našel aktivní lidi, s nimiž 
jsme měli hodně společného, a kteří 
byli ochotni své názory v reálné politice 
i prosazovat. V těchto posledních ko-
munálních volbách v Ostravě jsem byl 
garantem hned několika částí našeho 
programu – principů otevřené radnice 
a kvalitního životního prostředí. A ve 
stejných oblastech bych nyní rád tento 
náš program realizoval na radnici Mo-
ravské Ostravy a Přívozu. A pevně vě-
řím, že se nám v obou oblastech podaří 
náš obvod posunout zas o něco dále. 

Bc. Ladislav Jodlovski, 
člen rady, ODS, 
45 let, ženatý, 3 děti

Po absolvování 
gymnázia jsem 
v  roce 1991 na-
stoupil na Úřad 
městského ob-
vodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, 
kde jsem nej-
prve působil na 
úseku místního 
h o s p o d á ř s t v í 

a dopravy a později jako správce výpo-
četní techniky. Od druhé poloviny de-
vadesátých let pracuji v oblasti IT, kde 
jsem postupně vystřídal několik pozic. 
V  současnosti jsem pátým rokem za-
městnán jako analytik datových skladů 
v bankovnictví. Během své profesní ka-

riéry jsem dálkově absolvoval studium 
informatiky na Fakultě elektrotechniky 
a informatiky VŠB-TUO. Mým největ-
ším koníčkem je kromě rodiny zejména 
literatura. 

Považuji se za lokálního patriota a již 
léta se angažuji v  místní politice. Jed-
nou z mých priorit je rozvoj občas po-
někud opomíjeného Přívozu a zejména 
obnovení investiční výstavby v centru. 
Centrální obvod by měl být výkladní 
skříní a skutečným srdcem Ostravy 
a pevně věřím, že jeho rozvoj bude pro-
bíhat raketovým tempem. Mým vzo-
rem v tomto směru jsou polské Katowi-
ce. Budu se snažit, aby občané mohli 
být na náš obvod hrdi.
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Fifejdský pětiboj 55+

Svoz bioodpadu v Ostravě 
v zimě nekončí

Podzimní dílničky

Centrum pomoci

Hvězdné nebe nad hlavou

Prevence rizikového chování

Nové hřiště v Ostrčilce

Pomůžeme vám s tíživou životní situací

Charitní Tříkrálová sbírka 2019 

Mistryně ČR ve vzpírání družstev!

Občanské sdružení Seniors zve spo-
luobčany ostravského centrálního ob-
vodu ve věku 55+ k  účasti ve Fifejd-
ském pětiboji. Bojovat se bude v koší-
kové, fl orbalu, šipkách, běhu s raketou 
a golfu snag. Akce se uskuteční díky 

podpoře městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz v  pátek 14. prosince 
v badmintonové hale TJ Ostrava v ulici 
Varenské. Vstup do haly pouze v sálové 
obuvi! Více na: www.1.ms-seniors.cz 
a telefonu 773 564 628.

Od 1. prosince až do konce břez-
na následujícího roku bude bioodpad 
v Ostravě svážen jen jednou měsíčně. 
O termínech zimních svozů budou 
uživatelé biopopelnic informováni 
jak formou letáků zaslaných koncem 
listopadu přímo do schránek, tak na 
webových stránkách společnosti OZO 
Ostrava.

Na webových stránkách společnos-

ti OZO Ostrava jsou kromě jiného 
uvedeny také informace o sběrných 
dvorech a o tom, jaký odpad, v  jakém 
množství a kdy zde mohou Ostravané 
bezplatně odevzdat. V  sekci Aktuality 
naleznou také upozornění na případné 
úpravy provozní doby, například v sou-
vislosti se státními svátky apod. 

Více na www.ozoostrava.cz. 

Ve čtvrtek 8. listopadu měly děti 
z  červené a zelené třídy MŠ Blahosla-
vova podzimní tvoření se svými rodiči 

a sourozenci. A jelikož jsme správná 
barevná mateřská školka, tak se tyto 
dílničky konaly ve žluté třídě. Na úvod 
děti své rodiče mile překvapily ukázkou 
tanečků a říkadel s podzimní tematikou 
a pak už se vyráběly papírové dýně, so-
vičky z kaštánků nebo lístečkoví skřítci. 
U jednoho stolečku se dokonce tvořilo 
z keramické hlíny, kterou nám poskytla 
hodná maminka, výtvarnice a sochařka 
paní Kynčlová.

Začátkem listopadu bylo v  centru 
Ostravy otevřeno nové Centrum po-
moci onkologickým pacientům s  ná-
zvem OVAHELP. V  ulici Kostelní 22, 
kde je sídlo tohoto centra, budou pra-
videlně probíhat tematické přednášky, 
speciální cvičení, zájmové činnosti 
a lidé zde najdou i spoustu informací 
a především podporu, aby na nemoc 
nebyli sami. První akcí bude setká-
ní s  lékárnicí Helenou Zvarikovou 

v  pondělí 3. prosince od 17.30 hodin. 
Hovořit se bude o péči o tělo ve zdra-
ví i v nemoci. Centrum je členem Ligy 
proti rakovině. Více informací na www.
ovahelp.cz

Díky fi nančním prostředkům z  roz-
počtu Moravskoslezského kraje probíhá 
na Základní škole Matiční série školení 
pro pedagogy, jejichž prostřednictvím 
dochází ke zvýšení kompetence těchto 
pracovníků pro zajištění dlouhotrvají-
cí, soustavné a smysluplné prevence ri-
zikového chování žáků školy. Obsahem 

seminářů, které přispějí ke zvýšení bez-
pečnějšího prostředí pro žáky i zaměst-
nance v  této organizaci, jsou témata 
šikany, kyberšikany a komunikace žáka 
a učitele. Důležitost těchto aktivit je 
dána stále se opakujícími rizikovými 
projevy chování u žáků ve školách, jak 
mimo jiné vyplývá z Výroční zprávy 

o činnosti školního ombudsmana, kte-
rou dne 18. října 2018 zveřejnilo Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR.

V letošním roce investoval měst-
ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
mimo jiné i do rekonstrukce hřiště 
u ZŠ a MŠ Ostrčilova. Sportoviště do-
stalo nový umělý povrch, opraveny 
byly tribuny i zpevněné plochy v  okolí 
mateřské školy. Vybudováním nového 
parkoviště v  ulici Slavíčkově se vyřeši-
lo také zásobování školní jídelny. Akce 
v hodnotě 11,7 milionu korun byla do-
končena na podzim.

INFORMUJEME

V  polovině října uskutečnila MŠ 
Dvořákova dlouho plánovaný výlet, je-
hož hlavním cílem bylo umožnit rodi-
čům strávit čas s jejich dětmi i dalšími 
rodinnými příslušníky v podzimně  la-
děné přírodě. Ve smluvený čas už na 
nás čekal v Bělském lese pan myslivec, 
který představil sebe i svou činnost pro 
les. Pro děti měl připravené povídání 
o lesní zvěři, ochraně lesa, výstavku pa-
roží i vycpaných trofejí, předvedl střel-

bu z pušky a děti se mohly naboso projít 
po různých typech kůží a nefunkčními 
nábojnicemi trefovat namalovanou 
lišku. Pokračovalo se v poznávání věcí 
hmatem, které byly schovány v  pytlíč-
cích, se závěrečným vyhodnocením. 
Vyvrcholením společného odpoledne 
pak byl táborák s  opékáním špekáčků 
a ochutnáváním jablečného štrúdlu, 
který upekly děti ze třídy Sluníčko. 

Blanka Svobodová

Odpoledne s rodiči

V  druhé polovině listopadu dokon-
čili pracovníci Technických služeb 
Moravská Ostrava a Přívoz instalaci 
světelné výzdoby centrálního obvodu. 
A letos budou Vánoce ještě zářivější! 
V ulicích přibyly nové světelné vánoční 
prvky a těšit se můžete nejen na nasvět-
lené kašny, ale i na hvězdné nebe nad 
hlavou v ulici Solné a nasvícené stromy 
v Husově sadu.

Máte pro-
blémy s  dlu-
hy, řešíte 
otázku ne-
v h o d n é h o 
bydlení či 
nemáte prá-
ci? Obraťte se 
na Centrum 

sociálních služeb Ostrava. Tato orga-
nizace je v současné době realizátorem 
projektu zkráceně nazvaného Motivač-
ní programy. Projekt poskytuje podpo-
ru a pomoc lidem sociálně vyloučeným 
a lidem ohroženým sociálním vylouče-
ním, kteří by se rádi naučili pracovat se 
svou aktuální tíživou situací. Projekt 

pomáhá prostřednictvím tří programů. 
Díky programu Podpora v bydlení je 

lidem poskytována pomoc a opora při 
hledání nového bydliště, dále program 
zajišťuje poradenství při výběru bytu 
a při řešení  povinností, které s  sebou 
bydlení přináší. Program Práce s dluhy 
je schopen pomoci lidem, kteří chtějí 
řešit svou dluhovou situaci. Speciálně 
vyškolený pracovník dokáže v  tom-
to programu pomoci při komunikaci 
s  věřiteli, nastavit splátkový kalendář, 
pomoci se žádostí o prominutí penále 
či realizovat osobní bankrot. Posled-
ní program Příprava na zaměstnání 
je specifi cký  intenzivní podporou 
při  hledání zaměstnání, brigády, ve-

řejné služby či zprostředkování rekva-
lifi kace. Pracovník v  tomto programu 
nabízí kariérové poradenství, dále také 
pomoc při zpracování životopisu a mo-
tivačního dopisu. Projekt motivační 
programy je plně připraven pomoci 
také s vaší tíživou životní situací. Více 
na tel. č.: 608  814  628 nebo e-mailu: 
ewartova@css-ostrava.cz

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_02
6/0003719 – „Motivační programy“ je 
fi nancován z Evropského sociálního 

fondu.

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do 
nového roku budou ve dnech 1. až 
14. ledna opět přicházet do ostravských 

domácností tři králové, aby přinesli dary 
v podobě tříkrálových kalendářů a cuk-
ru jako poděkování přispěvatelům za 

podporu pro lidi v  nouzi. Právě k  nim 
totiž prostřednictvím poskytovaných 
sociálních a zdravotních služeb Chari-
ty Ostrava tato pomoc plyne. Tradiční 
celorepublikovou Tříkrálovou sbírku 
pořádá již podevatenácté Charita Čes-
ká republika. A ta ostravská přidává 
ještě na svátek Tří králů – 7. ledna – od 
14 hodin na Alšově náměstí v  Ostra-
vě-Porubě Tříkrálový punč a teplý čaj 
pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za 
podporu služeb pro lidi v nouzi. Více 
o využití Tříkrálové sbírky na webu Cha-
rity Ostrava: www.ostrava.charita.cz.

Skutečně zdravá škola
Mateřská škola Špálova se stala 

10. listopadu držitelem bronzového 
certifi kátu Skutečně zdravá škola, který 
je odměnou za celoroční  práci s obmě-
nou jídelníčku, výběrem používaných 
potravin a proměnou pohledu dětí 
i jejich rodičů na stravování.

Skutečně zdravá škola s  bronzovým 
oceněním nabízí dětem sezónní po-
krmy vyrobené minimálně ze 75 % 
z  čerstvých surovin. Zapojuje rodiče 
a děti do zlepšování školního stravová-
ní a prožitku v jídelně prostřednictvím 
Akční skupiny pro zdravé stravování. 
Poskytuje dětem možnost vzdělávacích 
aktivit v oblasti přípravy pokrmů. Vy-
užívá zelinářské zahrady a bylinkové 
zahrádky ve vlastní kuchyni, organi-
zuje pro děti návštěvu farem v  okolí. 
Respektuje potřeby strávníků se spe-
cifi ckou dietou tím, že jim v jídelně 

umožní ohřátí z  domu doneseného 
dietního pokrmu. Při úklidu používá 
ekologicky šetrné čisticí prostředky 
a splňuje spousty dalších kritériií. Více 
na http://www.skutecnezdravaskola.cz/ 
nebo webu školy: www.ms-spalova.cz.

Karnovská Jarmila, 
ředitelka MŠ Špálova

Historicky první titul mistryň repub-
liky ve vzpírání juniorek vybojovaly 
v říjnu čtyři ostravské závodnice klubu 
TJ Sokol Moravská Ostrava 1. Nejlepší 
závodnicí posledního kola ligy se stala 
Marie Kubíková, medailistka z letošní-
ho ME do 15 let v Itálii. Spolu s ní tvo-
řily ostravské družstvo další úspěšné 
reprezentantky Eliška Malcharcziková, 
Karolína Kozlová a Viktorie Wrzecion-

ková. Tyto nejlepší juniorky začínají 
doplňovat i družstvo žen, tak se snad 
Ostrava v budoucnu dočká dalších ti-
tulů i mezi ženami, které jsou v historii 
českého vzpírání nejúspěšnější. Ženské 
družstvo čeká v dalších letech generač-
ní obměna a vypadá to, že se jí nemu-
síme bát. 

Radim Kozel, trenér


