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Vážení spoluobčané, 
ráda bych Vás informovala o proběhlých 

a připravovaných aktivitách Rady Měst-
ského obvodu Svinov a úřadu Městského 
obvodu Svinov.

V minulém hlasateli jsme se zabývali 
činnostmi vztahujícími se k výstavbě nové 
mateřské školy na ulici Stanislav-
ského. Do výběrového řízení se přihlásilo 
celkem 10 společností. Jedna společnost 
byla vyloučena, všechny ostatní splnily 
zadané podmínky. Dle stanovených pra-
videl zadání byla vybrána společnost 
INTOZA s.r.o. Zahájení prací by mělo 
začít v měsíci červnu. Podařilo se nám 
získat dotaci z Fondu pro životní prostředí 
z Magistrátu města Ostravy na realizaci 
zahrady u této MŠ Stanislavského. O dal-
ším vývoji Vás opět budeme informovat.

Ve věci výstavby a financování MULTI-
FUNKČNÍ HALY - SVINOV probíhají 
jednání mezi zástupci Městského obvodu 
Svinov a Magistrátu města Ostravy. Toto 
zařízení by mělo sloužit nejen pro spor-
tovní účely, ale i pro společenské využití. 
Na Zastupitelstvu Městského obvodu Svi-
nov konaném dne 1.června 2016 byl zastu-
piteli odsouhlasen možný způsob financo-
vání v případě realizace výstavby tohoto 
zařízení. Překvapivá byla skutečnost, že 
oba zástupci za KDU-ČSL nepodpořili 
výstavbu tohoto zařízení. 

Většina obyvatelů Svinova využila 
nové nabídky společnosti OZO Ostrava ve 
věci odvozu zeleně a byly jim přistaveny 
k domu hnědé popelnice. Hnědá popel-
nice bude odvážena jednou za 14 dní dle 
stanoveného harmonogramu, který obdržel 
každý z občanů při předání popelnice. 
I nadále budou v ulicích fungovat kontej-
nery TD Svinov ve stanovených termínech. 
Ráda bych Vám poděkovala za dodržení 
všech pokynů při předávání popelnic, takže 
vše proběhlo v naprostém pořádku a bez 
komplikací.

V průběhu minulého období proběhlo 
několik schůzek zainteresovaných stran ve 
věci odkupu pozemků v oblasti vodního 
toku Mlýnka. Byl stanoven postup prací, 
společnost DIAMO dopracuje projekt. 

Vy všichni, kteří se pohybujete v pro-
storu před Svinovským nádražím jste si 
jistě všimli, že dlažba před nádražní budo-
vou je v nevyhovujícím stavu, je popras-
kaná a hrozí nebezpečí úrazu. Městskému 

obvodu Svinov se podařilo zís-
kat dotaci z Magistrátu města 
Ostravy na opravu dlažby 
přednádražního prostoru 
ve výši 2 000 tis. Kč. Oprava 
začne ihned pro provedení 
výběrové řízení na dodavatele. 

Výstavba hřiště pro děti 
a mládež na ulici Rošic-
kého je jedním z investičních 
záměrů Městského obvodu 
Svinov. Podařilo se nám zajistit 
finanční prostředky pro jeho 
výstavbu.  Magistrát města Ost-
ravy přispěl cca 1 300 tis. Kč. 
Zbývajíci finanční prostředky 
do celkové výše investičních 
výdajů tj. 2 900 tis. Kč. budou 
uvolněny z rozpočtu Městského 
obvodu Svinov. Na základě 
výběrového řízení je již vybrána 
společnost, která bude tuto 
investiční akci realizovat. V současné době 
probíhá jednání ohledně uzavření smlouvy 
mezi dodavatelem stavby a Městským 
obvodem Svinov. Stavební práce by měly 
začít v nejbližších dnech.

V rámci zpracovaného projektu 
„Revitalizace zeleně na vybraných 
plochách městské části Ostrava –
Svinov“ byly vytypovány čtyři oblasti ve 
Svinově, které byly zahrnuty do tohoto 
projektu. Jsou navržena opatření týkající se 
ošetření stromů s cílem zajistit stabilizaci 
stávající zeleně proti poškození klima-
tickými a povětrnostními vlivy (lokální 
redukce korun stromů, odborné řezy korun 
stromů, arboristické vazby v korunách 
stromů, výsadba nových stromů, kácení 
stromů atp.). Rada Městského obvodu 
rozhodla, že prvním místem kde bude pro-
vedeno odborné ošetření bude Veřejné 
pohřebiště Ostrava- Svinov na ulici 
Ostravské. Na základě žádosti zaslané na 
Komisi pro životní prostředí na Magist-
rát města Ostravy se nám podařilo získat 
finanční prostředky z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na uvedený účel 
ve výši necelých 300 tis. Kč., což pokryje 
finanční potřebu ve výši 80 %. Celková 
hodnota provedených prací činí cca 
360 tis. Kč. 
V současné době je vypsána soutěž na výše 
uvedené práce. Ihned po vyhodnocení nabí-
dek budou požadované práce zahájeny. 

Myslíme si, že toto pietní místo si zaslouží, 
aby bylo vždy upraveno a aby nehrozilo žádné 
nebezpečí důsledku nesprávného ošetření 
převážně již vzrostlých stromů.

I nadále probíhají práce týkajíci se „Rekon-
strukce kanalizace a vodovodů Svinov“. 
Všechny nás, kteří v té oblasti bydlíme, trápí 
hluk, prach, případně bláto. V některých 
ulicích je již veškeré potrubí uloženo v zemi, 
některé ulice se právě rekonstruují. Převážná 
část plánovaných prací bude realizována 
v letošním roce. Vzhledem k finanční nároč-
nosti oprav dotčených komunikací probíhají 
jednání ohledně způsobu a výše financování.

Radě MOb Svinov byla předložena  archi-
tektonicko –urbanistická studie bytového 
domu „Jižní svahy“ , který by měl být 
umístěn na ul. Psohlavců. Samotný objekt je 
třípodlažní a využívá svažitosti terénu. Jedná 
se o komunitní dům, ve kterém bude 15 bytů 
o rozloze 44,4 m2, tyto budou určeny přede-
vším pro seniory 60+. Rovněž je zde umístěna 
společenská místnost. Byty i společenské pro-
story mají bezbariérové výstupy do zahrady. 
V současné době jedná Rada Městského 
obvodu Svinov o variantním řešení umístění 
tohoto domu pro seniory.

Vážení občané, ráda bych Vás tímto 
pozvala na Svinovskou pouť, která se 
bude konat v sobotu 18. června 2016. 
Rovněž bych ráda popřála dětem zají-
mavě prožité prázdniny a Vám dospě-
lým příjemnou dovolenou. 

červen 2016www.svinov.ostrava.cz   posta@svinov.ostrava.cz

Slovo starostky
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Zájezd do Častolovic a Letohradu

Májové setkání seniorů

Turnaj osvobození ZOO Lešná
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Komise pro občanské záležitosti 
připravila zájezd pro svinovské ob-
čany do krásného koutu východních 
Čech – Častolovic a Letohradu.

Tento zájezd byl celý prosluněný- nád-
herné počasí, dobrá nálada, úžasný zámek 
Častolovice. Prošli jsme se zahradou, která 
je plná květin, krásných zákoutí a na závěr 
jsme se setkali s paní majitelkou zámku 
Dianou Stenbergovou.

Další zastávkou bylo městečko 
Letohrad - které v r. 2015 získalo oce-

nění nejkrásnějšího historického města 
Královehradeckého kraje. Zde jsme na-
vštívili muzeum řemesel – prohlédli jsme 
si zajímavé expozice různých řemeslných 
dílen od krejčího, ševce, sýraře a mnoha 
dalších, zavzpomínali na své předky, u kte-
rých jsme mnohé exponáty viděli.

Domů jsme se vrátili unaveni a plni 
dojmů a zážitku.

Radmila Jančíková
předsedkyně komise 

pro občanské záležitosti

Snad už ani nemusím představovat. Tři 
roky uplynuly od realizace nápadu, jak zno-
vu nastartovat činnost dětského pěveckého 
sboru ve Svinově. K původním dvěma sku-
pinkám na ZUŠ Bílovecké a ZŠ Rošického, 
které začaly pracovat pod vedením Marie 
Malinové a Mgr. Lenky Šklubalové přibyla 
třetí na ZŠ Bílovecké 10, jejíhož vedení se 
ujala Mgr. Jiřina Hrbáčová. Společným úsi-
lím se nám podařilo vytvořit těleso, které 
už si dokázalo vydobýt určitý respekt, a to 
nejen na „domácí půdě“. 

Vrcholem letošního školního roku byla 
dvě vystoupení: 28. 5. na Múziádě v Nové 
Karolině a hned následující den 29. 5. na 
festivalu Moravskotřebovské arkády. Na 
Múziádě jsme účinkovali vedle mnoha 
dalších souborů základních uměleckých 
škol z celého Moravskoslezského kraje 
a Svinovu jsme rozhodně ostudu neudělali. 

Moravskotřebovské arkády jsou tradič-
ním festivalem, v rámci kterého probíhá 
nedělní přehlídka pěveckých sborů. Na le-
tošní ročník bylo přihlášeno 12 sborů nejen 
z okolí Moravské Třebové, ale také např. 
z Jihlavy, Nového Jičína nebo Orlové. 
Vystoupení se nám podařilo, počasí rovněž 
a celodenní program jsme si kromě sko-
tačení na dětském hřišti, nákupu nutných 
sladkostí a sledování ostatních vystupují-
cích zpestřili ještě návštěvou alchymistické 
laboratoře na zámku Moravská Třebová. 
Zlato se nám sice vyrobit nepodařilo, ale 
i ty ostatní pokusy byly velmi zajímavé. 
A co, my přece máme zlato v hrdle! :-). 
Spokojení a plní zážitků jsme se cestou 
autobusem prozpívali až domů. Už se těší-
me na příště.

Marie Malinová 

Letos v květnu se stejně jako každý 
předchozí rok konala na naší škole doprav-
ní soutěž Mladý cyklista. Nejdříve naši žáci 
pilně trénovali jízdu zručnosti, dopravní 
předpisy, nové dopravní značky a zdra-
vovědu, aby se pak mohli utkat se svými 
spolužáky ve školním kole. Další týden – 
6. května se nejlepší žáci porubských škol 
se svými učiteli dostavili na naši školu změ-
řit síly v okrskovém kole pro Porubu, kde 
naše týmy získaly v obou kategoriích zlaté 
medaile a postoupily do okresního kola pro 
město Ostravu. 13. května se naši šikovní 
cyklisti zúčastnili okresního kola dopravní 
soutěže na dopravním hřišti v Ostravě-
Hrabůvce na ZŠ A. Kučery. Museli prokázat 
všestranné dovednosti a vědomosti. Žáci 
starší kategorie po půldenním zápolení 
obsadili 6. místo a žáci mladší kategorie 
vyhráli 2. místo. Oběma týmům gratulu-
jeme a těšíme se na další ročník Mladého 
cyklisty.

Mgr. Petra Bystroňová

Zájezd do Častolovic a Letohradu

Velké „turné“ Zvonoklíčku

Dopravní soutěž „Mladý cyklista“

Splatnost poplatku za komunální odpad: do 30. 6. běžného roku
Výše poplatku: 498 Kč na osobu a kalendářní rok

Více informací na tel. čísle 844 12 13 14 nebo 
e-mailu komunalniodpad@ostrava.cz.       

Upozornění pro občany Blahopřání 
jubilantům
Do dalších let hodně zdraví,lásky 

a spokojenosti v kruhu svých nejbližších 
Vám přeje komise pro občanské záležitos-
ti a zastupitelé městského obvodu Svinov.

Duben
Venclová Alenka                                                    
Žídková Marie                                                       
Onderka Miroslav                                                 
Drastich Zdeněk                                                    
Holaňová Ida                                                         
Gavendová Anna                                                   
Miková Věra                                                         
Haderka Zdeněk                                                   
Dendis Ludvík

Květen
Paučírová Zdeňka
Kalužová Cecilie
Šafaříková Alena
Sasinová Marie
Gurinová Miluška
Madrová Vlasta
Fiala Petr
Vrbková Vlasta

Červen
Matějová Jiřina
Koczyová Milada
Hlavicová Drahomíra
Kajfošová Vlasta
Palupová Zdeňka
Michalíčková Jarmila
Kaňa Lubomír
Hrdinová Ludmila
Moravcová Libuše
Čelustková Marta
Hrbáčová Zdeňka
Sukop Oldřich     
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Exkurze 
na Wigymu

Zahrada pro 
zdraví, krásu 
i užitek

V rámci přírodovědných praktik 
jsme se dne 5. května 2016 zúčastnili 
exkurze na Wichterlově gymnáziu, kde 
jsme měli možnost vyzkoušet si různé 
pokusy a měření s přístroji Wernier, 
které ve škole nemáme.

Studenti gymnázia si spolu s vyu-
čující pro nás připravili 5 stanovišť, na 
kterých nám ukázali práci s měřicími 
přístroji a následovně jsme si vše 
mohli vyzkoušet sami – vodivost v ka-
palinách, měření teploty svíčky, třecí 
sílu, grafy pohybu a odpor v cívce. Na 
úplný závěr nám paní profesorka uká-
zala výboje v plynech. Byli jsme velmi 
překvapeni, jakou barvou některé 
plyny svítí.

Určitě to byla zajímavá zkušenost. 
Především jsme rádi, že jsme si mohli 
vyzkoušet práci s přístroji. 

Veronika Jirušová, 9. A,  
ZŠ a MŠ O.-Svinov

V rámci naplňování specifických cílů 
ročního prováděcího plánu naší ma-
teřské školy se snažíme vzdělávání dětí 
rozvíjet přirozenou cestou. Rozvíjíme 
pracovní návyky a manuální zručnost 
dětí. Na zahradu mateřské školy jsme 
si pořídili tři vyvýšené záhonky. Díky 
pracovníkům technického dvoru, kteří 
nám ve velmi krátké době přivezli kva-
litní zeminu, jsme mohli začít s pěsti-
telskými pracemi. Za přispění rodičů, 
kteří nám pomohli obstarat sazenice 
a semínka, se děti pod dohledem učite-
lek pustily do sázení jahod, rajčat, ředk-
viček, pažitky, kedlubnů, máty a mnoho 
dalšího. Pak už bylo na dětech samých, 
jen dobře zalévat.  Nyní již s úžasem 
společně sledujeme, jak se naší za-
hrádce daří. Sklidili jsme  první jahody 
a moc se těšíme na další bohatou úro-
du. Tyto smysluplné činnosti vedou 
děti k zájmu o přírodu, vidíme konkrét-
ní výsledky a máme z toho i užitek.

Stejně tak průběžně sledujeme 
změny na okrasné skalce, keřích rybí-
zů, malin a borůvek a také to, jak nám 
zkrášlují prostředí květinové truhlíky 
na parapetech oken. 

Jana Bailová,
MŠ Rošického

V tomto kalendářním roce jsme získali 
prostředky z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, oblast školství, k realizaci pro-
jektu pod názvem Škola vážně i nevážně 
2016. 

V projektových aktivitách jsme se 
zaměřili na zkvalitnění výuky přírodověd-
ných a technických předmětů, čtenářskou 
gramotnost, dramatickou výchovu, zruč-
nost v informačních technologiích a se-
známili se s tradicemi a zvyky, které jsou 
specifické pro místo, kde žáci žijí a navště-
vují školu.

22. března 2016 proběhl ve školní dru-
žině projektový den „Vítání jara“. Paní vy-
chovatelky společně s dětmi školní družiny 
a mateřských školek vynesly „Mařenu“, 
která symbolizuje konec zimy, vhodily 
ji do Porubky a přivítaly jaro. Děkujeme 
svinovským dobrovolným hasičům, kteří 
přispěli k úspěšné realizaci této akce.

Dne 18. dubna 2016 se konal v naší 
škole projektový den „Země 2016“. Žáci 
3.-5. ročníku se seznámili s problematikou 
lesa, druhy dřevin a jejich zpracováním, 
alchymisté 9. ročníku zaujali diváky, 
mladší spolužáky, připravenými chemic-
kými pokusy, vzpomněli si také na pohád-
ku o Popelce a třídili místo hrachu a čočky 
kovové hobliny a písek. Na dalších stano-
vištích si formou soutěží upevnili znalosti 
z ekologie, přírodovědy, první pomoci 
a vyzkoušeli si i svou tělesnou zdatnost 
nutnou k pobytu v přírodě.

„Po stopách Karla IV.“ a „Přehlídka 
školních divadel“ jsou další dvě aktivity, 
které se úspěšně uskutečnily v květnu a o 
nichž se zmiňujeme v dalších článcích. 

Na podzim zakončíme tento projekt 
výstavou o Karlu IV., která bude instalo-
vána v budově 

Bíloveká 10 a zrealizujeme soutěž 
v počítačové prezentaci 2016, téma pre-
zentací zaměříme na Ostravsko. Soutěže 
se zúčastní kromě žáků naší školy i žáci 
partnerských škol.

Mgr. Iveta Komorášová

Po stopách Karla IV. 
– projektové dny

Při plánování prvního projektového 
dne jsme přemýšlely, jak dětem přiblížit 
osobnost Karla IV. a zároveň je naučit 
i něco ze školních kompetencí. Rozhodly 
jsme se vyzkoušet spolupráci dvou ročníků 
– třetího a sedmého, a to zejména při spo-
lečném čtení. Projektového dne se účast-
nilo 40 žáků. Ve smíšených skupinách se 
nejdříve zamýšleli nad osobou dobrého 
panovníka. Jaké má povinnosti? 

Co musí panovník dělat, aby jeho 
země prosperovala? Jak se musí na svou 
roli panovníka připravovat? To jsou ně-
které z otázek, na které žáci odpovídali. 
Po společném sdílení následovalo čtení 
dvoustránkového textu o životě a díle 
Karla IV. Toto čtení probíhalo ve dvojici 
– sedmák se třeťákem četli střídavě text 

a po každém odstavci plnili úkoly v pracov-
ním listě. Všichni sedmáci se svého úkolu 
rádce a průvodce zhostili na výbornou. 
Přála bych vám ten pohled do třídy, kde 
sedí 40 dětí, hlavy skloněné nad prací, 
třídou se nese jen tichý šepot!

Nabyté informace si žáci vizualizovali 
pomocí krátkého videa a prezentace s fot-
kami. V posledních dvou hodinách si žáci 
sami volili téma své další práce. Vybírali 
si jeden ze sedmi úkoly (např. Nakresli 
časovou osu a na ni vyznač nejdůležitější 
události ze života Karla IV.; Sestav rodo-
kmen Karla IV. a jeho manželek; Napiš 
Karlovi IV. dopis, ve kterém vyjádříš svůj 
obdiv k němu). Jedním z úkolů bylo napsat 
oslavnou báseň o Karlovi IV. Jak si s tímto 
úkolem poradil Denis Pščolka ze sedmého 
ročníku, můžete posoudit sami…

Na závěr jsme se vrátili k úvodní aktivitě 
a přemýšleli jsme, zda Karel IV. splňuje 
naše kritéria pro dobrého panovníka. 
Jednohlasně jsme se shodli, že ano. Shodli 
jsme se na tom, že KAREL JE KING!

Škola vážně i nevážně 2016

Když Kája přišel, byla to tady velká díra.
Naštěstí zde zřídil harmonii všeho míra.
Ty nejkrásnější stavby postavit nechal,
ba ani most či zeď nevynechal.
Vzdělání si taktéž velmi vážil
a s papežem pražské arcibiskupství zažil.
Stal se z něj ten nej císař,
byl to taky fajn písař.

Diplomat byl, jak se slušelo a patřilo,
jemu a Čechám se pořád jenom dařilo.
Wau, ten chlap čtyři manželky měl!
Jak jsem již naznačil, sepsal pár hezkých děl.
Svůj život si plně užíval,
i když na zápal plic už umíral.
Prostě to byl dobrák od kosti
a učinil svému životu za dosti.

Umřel, protože neměli černá auta
a taky že před spaním nedělal čtyři salta.
Právem se mu přezdívalo „Otec vlasti“,
starat se o ni se rovnalo té nejkrásnější slasti.
Po něm na trůn nastoupily pouhé náhražky,
někteří byli horší než lecjaké vyrážky.
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Akce byla schválená k realizaci v rámci 
programu revitalizace Moravskoslezského 
kraje v roce 2015. Projekt řeší kompletní od-
kanalizování ZŠ Bílovecká 1, bytového domu 
Polanecká 68 a nádvoří, kde bude zřízeno 
parkoviště. Součástí stavby je rekonstrukce ka-
nalizace v křižovatce ulic Bílovecká a Polanecká. 
Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. 
Náklady stavby činí dle projektové dokumen-
tace pro provádění stavby 8.308 tis. Kč vč. 
DPH. Náklady hradí v plné výši ministerstvo 
financí, které rovněž zajišťuje výběrové řízení 
na zhotovitele. Městský obvod Svinov zpraco-
val v dubnu 2016 dle metodiky Ministerstva 
financí Č zadávací dokumentaci pro výběrové 
řízení a předal všechny požadované doklady 
včetně přepracovaného rozpočtu na cenovou 
úroveň 2016. Dne 8. 6. 2016 obdržel městský 
obvod oznámení ministerstva financí o přípravě 
zadání veřejné s názvem „Revitalizace centra 
městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 
za účelem odstranění negativních vlivů důlní 
činnosti z minulosti“ a žádost o zaslání návrhu 
na 1 člena hodnotící komise a jeho náhradníka. 
Akce je zařazena mezi priority pro realizaci 
v roce 2016 v rámci revitalizace Moravského 
kraje a je reálný předpoklad, že bude v letošním 
roce konečně zahájena.

Oldřich Dolák
pracovník investic, dotací

Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé 
mladých hasičů.

 Jménem našeho kolektivu, bych Vás 
rád informoval o celoroční činnosti, které 
se s dětmi v hasičském kroužku věnujeme. 

Již několik let po sobě se nám daří roz-
šiřovat naši členskou základnu, nejen co 
do počtu dětí, ale i v počtu proškolených 
vedoucích, instruktorů a rozhodčích. V le-
tošním roce čítá náš kolektiv 55 členů, ve 
všech věkových kategoriích, od přípravky 
až po dorostence. Nejmladších dětí v ka-
tegorii přípravka máme registrováno 16, 
mladších žáků 22, starších žáků 12 a doros-
tenců 5. Vedoucích, kteří se o mladé hasiče 
po celý rok starají, máme proškoleno 6 a k 
tomu se k nám letos připojili také 3 in-
struktoři. Ve sboru máme rovněž dva nové 
rozhodčí požárního sportu mládeže.

V letošním soutěžním ročníku jsme se 
zapojili do celoroční hry Plamen a soutěže 
dorostu, zúčastnili jsme se závodů zařa-
zených do seriálu Ostravské ligy mládeže 
a také několika mimoligových pohárových 
soutěží. Celkově jsme se zúčastnili 15 zá-
vodů, včetně domácího ligového kola, po-
řádaného na nově upravené trati v areálu 
svinovské hasičárny.

Mimo zvyšování fyzické kondice při 
nácviku disciplín požárního sportu, se 
v hasičském kroužku s dětmi věnujeme 
také vzdělávání a výchově v oblasti preven-
ce požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 
sebeochrany při nebezpečných činnostech 

a rizikových projevech chování, zdravově-
dy a ochrany životního prostředí. V rámci 
této činnosti jsme se v letošním roce opět 
zapojili do celostátní výtvarné a literární 
soutěže Požární ochrana očima dětí, eko-
logické akce Ukliďme svět, podzimního 
sběru žaludů, pomáhali jsme při dárcovské 
akci Den proti rakovině a i letos získalo 
několik našich členů odznak odbornosti, 
a tak máme mezi sebou další mladé pre-
ventisty, strojníky a záchranáře. 

Dále jsme se v tomto ročníku zúčast-
nili exkurze do Elektrárny v Třebovicích, 
uspořádali jsme tradiční Závěrečnou 
pro děti a jejich rodiče, pečení perníčků, 
Mikulášskou besídku, víkendové soustře-
dění a další kolektivní akce. Nejen pro děti 
z hasičského kroužku jsme, ve spolupráci 
s ostatními členy sboru, Základní a mateř-
skou školou, Základní uměleckou školou 
a dalšími dobrovolnickými organizacemi 
a sdruženími ze Svinova, pomohli uspořá-
dat Pálení čarodějnic a Dětský den. Jako 
každoročně jsme i letos odvedli spoustu 
práce na údržbě technických prostředků 
a pomůcek pro naši činnost i na zvelebová-
ní a úklidu hasičské zbrojnice.

Na závěr svého příspěvku bych chtěl po-
děkovat všem sponzorům a organizacím za 
jejich podporu a pomoc při opravách a ná-
kupu nových pomůcek, výzbroje a výstroje 
mladých hasičů a samozřejmě také děkuji 
všem rodičům a rodinným příslušníkům, 
kteří nám svěřují své ratolesti. Věřím, že 

se nám podaří vychovat z nich, když už 
ne profesionální, nebo dobrovolné hasi-
če, alespoň spoluobčany, kteří si budou 
umět poradit při mimořádných událostech 
a budou umět v těchto situacích pomoci 
i ostatním. A to by mělo být naším hlavním 
společným cílem. Také proto nás těší, že 
se pravidelně hlásí naši členové ke studiu 
hasičských oborů jak na školách středních 
(v Karviné, v Hranicích na Moravě apod.), 
tak i na Fakultě bezpečnostního inženýrství 
VŠB-TU Ostrava.

Ještě mi zbývá milá povinnost pozvat 
Vás všechny a hlavně Vaše děti, do našeho 
kroužku. Zapojit se můžete kdykoliv, dokon-
ce i teď, ke konci školního roku. Scházíme 
se pravidelně (kromě prázdnin) v pátky od 
16:00 do 18:00 hodin. V zimním období tyto 
tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Bílovecká 
1, v jarních a letních měsících (přípravka 
celoročně) v hasičské zbrojnici. 

Za kolektiv mládeže SDH Svinov 
Roman Bonk

www.facebook.com/MladiHasiciSvinov
www.sdhsvinov.cz

Revitalizace centra 
městského obvodu Svinov  
u ZŠ Bílovecká 1 za účelem 
odstranění negativních vlivů 
důlní činnosti z minulosti

Hasičský kroužek 

Druhý projektový den věnovaný 
Karlu IV. byl realizován „přímo na místě 
činu“. Padesát žáků naší školy se zúčast-
nilo jednodenního výletu do Prahy. Cílem 
této exkurze byla návštěva pamětihodností 
spjatých s dobou vlády Karla IV. Žáci si zde 
mohli na vlastní oči prohlédnout stavby 
a památky, se kterými se v průběhu prv-
ního projektového dne seznámili. Výlet do  
našeho hlavního města se vydařil a žáci se 
již nyní těší na další aktivity spojené s tím-
to projektem.

Mgr. Jiřina Hrbáčová

Přehlídka školních divadel
Dne 18. května 2016 se na naší škole 

konala další z aktivit realizovaných v rámci 
projektu „Škola vážně i nevážně 2016“ fi-
nancovaného z rozpočtu statutárního města 
Ostrava. Žáci druhého stupně nastudovali 
pod vedením učitelů tři zcela odlišná dra-
mata – Malého prince, Noc na Karlštejně 
a Červenou karkulku v angličtině a uvedli 

je na školním jevišti nejen před svými spo-
lužáky, ale i ostatními pozvanými soubory, 
s nimiž porovnávali své výkony. A tak jsme 
mohli být svědky zajímavých hereckých vý-
konů dětí ze ZŠ Heleny Salichové v Polance, 
ze ZŠ Krásné Pole, ze ZŠ pro sluchově posti-
žené v Ostravě-Porubě. 

Repertoár byl opravdu široký, viděli 
jsme zpívané vystoupení v krojích, pásmo ze 
Starých pověstí českých, tři úsměvné po-
hádky a Tiché zpívání nedoslýchavých dětí. 
Program byl nabitý, výkony všech účastníků 
předčily očekávání a vybrat toho nejlepšího 
bylo nemožné. Organizátoři se proto roz-
hodli ocenit několikatýdenní snahu a práci 
všech kolektivů a motivovat je tak do dalšího 
ročníku soutěže, jež se pravděpodobně usku-
teční opět v květnu příštího roku. Doufáme, 
že se akce všem účastníkům líbila, pochvaly 
potěšily srdce učitelů, ceny duše herců 
a příjemná atmosféra byla motivací všem do 
dalšího ročníku. 

Mgr. Petra Bystroňová

žáci 8. ročníku v divadelním představení Noc na Karlštějně
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Blíží se období dovolených a tím také 
roste množství dlouhých cest, unavených 
řidičů i pravděpodobnost dopravních 
nehod. Pokud se v takové situaci ocitnete, 
víte, jak byste měli postupovat?

 
VŽDY myslete především na 
VLASTNÍ BEZPEČNOST 
• Své auto zastavte ve vhodné 

vzdálenosti a na bezpečném místě. 
Vypněte motor, zapněte výstražný 
trojúhelník. Oblečte si výstražnou 
vestu, aby Vás bylo z dálky vidět 
a opatřete místo nehody výstražným 
trojúhelníkem ve vzdálenosti cca 50 m 
(na rychlostních silnicích a dálnicích 
100 m) a asi 1m od okraje vozovky 
a vždy před nájezdem do zatáčky. 

• Vypněte motor havarovaného 
vozu, zabezpečte auto proti 
pohybu – ruční brzda, zablokování 
kol apod. 

• Zkontrolujte situaci a okolí, 
případné zraněné osoby se mohou 
nacházet také v okolí vozu, nejen 
vevnitř. Zaměřte se na zraněné, 
především pak ty, kteří nevolají 
o pomoc nebo jsou v bezvědomí. 

NAHLASTE UDÁLOST NA LINKU 
112 
• Kde se to stalo? Místo, kde se 

nacházíte (alespoň orientační 
bod: číslo patníku, vzdálenost od 
významného bodu – tunel, most, 
osamělý velký strom, kostel…) 

• Co se stalo? Příčinu nehody, co se 
stalo a kdy 

• Kolik je zraněných a jaký je jejich 
stav (přibližně) 

• Kdo volá? Jméno a kontakt na volajícího. 

Vyšetřete zraněné a POSKYTNĚTE 
PRVNÍ POMOC 
• Použijte gumové rukavice. 
• Orientačně posuďte stav raněných 

v tomto pořadí: stav vědomí – 
dýchání - rozsah krvácení a dalších 
poranění - VŽDY SE NEJPRVE 
VĚNUJTE TĚM, KTEŘÍ SILNĚ 
KRVÁCEJÍ, MLČÍ NEBO CHRČÍ. TI 
JSOU NEJVÍCE OHROŽENÍ! 

• Stav vědomí - Zjistěte, jestli zraněný 
reaguje na důrazný podnět například 
hlasité oslovení nebo štípnutí do 
pokožky. 

• Dýchání - Poslechem jeho dechu 
u úst a pohledem na zvedající se 
hrudník zjistěte, jestli zraněný dýchá. 
Zjišťováním tepu na krční tepně nebo 
jinde se nezdržujte. Pokud zraněný 
dýchá, tak zároveň i tepe, pokud 
nedýchá, zástava tepu bude brzy 
následovat. 

• Rozsah krvácení - všimněte si 
prosáklého oděvu, ohmatejte zadní 
části hlavy a zátylek a spodní část těla. 
Krvácení se ihned se snažte zastavit. 
Vyzkoušet můžete stlačení tepny 
přímo v ráně, přiložení tlakového 
obvazu nebo použití zaškrcovadla. 
To však používejte pouze v krajních 
případech a to, když několik vrstev 
tlakového obvazu stále prosakuje, 
tepenné krvácení je doprovázené 
otevřenou zlomeninou nebo při 
amputované končetině. 

• Nikdy nevytahujte zabodnuté 
předměty z rány. 

Co dělat při zástavě dýchání? 
• Pokud zraněný nedýchá, zakloňte 

lehce hlavu, předsuňte dolní čelist,

otevřete ústa a přesvědčte se, zda 
jsou dýchací cesty volné a neblokují 
je cizí tělesa nebo např. zvratky, 
případné překážky odstraňte. Sledujte, 
zda nezačal postižený po provedení 
tohoto manévru zase dýchat. Má-li 
volné dýchací cesty a přesto nedýchá, 
zahajte nepřímou srdeční masáž 
s frekvencí 100x za 1 minutu do 
hloubky 5 až 6cm u dospělých 
a u dětí do 1/3 hrudníku. Masáž 
je potřeba provádět nepřetržitě do 
pří jezdu záchranné služby nebo 
vlastního vyčerpání nebo do návratu 
zcela normálního a pravidelného dechu. 
Dýchání z úst do úst u dospělých není 
nutné. 

PŘI VŠECH TĚCHTO ČINNOSTECH 
VÁS BUDE PROVÁZET OPERÁTOR 
TÍSŇOVÉ LINKY, NEMUSÍTE SE 
TEDY NIČEHO OBÁVAT! 

Přejeme Vám spoustu šťastných 
kilometrů bez nehod. 

Preventisté SDH Svinov

Pionýr? To dnes ještě existuje? A vy jste 
nějací mladí komunisté? I s takovýmito 
reakcemi se ještě v dnešní době spolek 
Pionýr stále potýká, přestože od pádu 
komunistického režimu v Československu 
uplynulo více než 25 let. Některé starší 
ročníky, zdůrazňuji některé, si při 
vyslovení „Pionýr“ ihned představí zástup 
dětí s šátky kolem krku a červenými 
karafiáty v ruce, recitující básničky 
k oslavám Mezinárodního dne žen. Tato 
představa je však poněkud zkostnatělá. 
Nejenže je Česká republika více než 
25 let demokratickým státem, je to 
rovněž více než čtvrtstoletí (konkrétně 
od roku 1990), co se spolek Pionýr 
vymanil z vlivu tehdejší Komunistické 
strany Československa a obnovil 
svou samostatnou činnost. Není v mé 
kompetenci soudit, zda byl Pionýr 
v minulosti užíván komunistickou 
stranou jako nástroj pro vštěpování 
komunistické ideologie mladé generaci. 
Tuto tézi nechám na odbornících, kteří 
se jí zabývají v řadě odborných posudků 
a vysokoškolských prací.  Co však, jakožto 
členka Pionýrské skupiny, mohu soudit, 
je činnost současného Pionýra a postoj 
lidí v něm. Dnešní Pionýr je samostatný 

spolek otevřený všem, ctí demokratické 
principy a není svázán s žádnou 
politickou stranou. Pionýrské skupiny 
jsou tvořeny dobrovolníky, ve většině 
případů politicky neangažovanými, kteří 
se věnují výchovné práci s dětmi a mládeží 
a veřejně prospěšné činnosti, a to vše ve 
svém volném 
čase. Řada našich 
členů navíc éru 
komunismu 
ani nezažila, 
nebo si na ni 
pamatuje jen 
z útlého dětství.  
Na historii by se 
určitě nemělo 
zapomínat…ani 
na tu dobrou ani 
na tu špatnou. 
Vzít si z historie 
ponaučení však 
není to samé, 
jako zanechat 
si z ní přežitky.  
A tak, pokud nás, 
pionýry, neustále 
vidíte v májovém 
průvodu 

s vlaječkami v ruce, přijďte se nejlépe sami 
podívat na některou z našich akcí a uvidíte 
sami, že jsme zcela (ne)obyčejní moderní 
lidé.   

Bc. Markéta Rucká
členka Pionýrské skupiny Ještěr

Postup při dopravní nehodě

Pionýr rovná se komunista aneb Jak nás někteří vidí

150 Hasičský záchranný sbor

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo 
tísňového volání
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Na podzim loňského roku se Knihovna 
města Ostravy zapojila do projektu Kniha do 
vlaku.  Jedná se o zřízení knihovniček v pro-
storách nádražní haly, z níž si může každý 
cestující bezplatně vypůjčit kteroukoli knihu 
nebo časopis. Jde o novou službu Knihov-
ny města Ostravy určenou lidem všech 
věkových kategorií.  Knihy nejrůznějších 
žánrů, které jsou v nabídce knihovničky ve 
svinovské nádražní hale, podporují zážitkové 
cestování a popularizují čtení jako takové. 
Čtenář si z knihovničky vybere knihu podle 
vlastního zájmu, bez potřeby registrace 
v knihovně a vrátit ji může tamtéž nebo na 
jiném nádraží s totožným projektem, případ-
ně si ji může ponechat. Tato služba je cestují-
cími hojně využívaná a dle jejich reakcí jsou 

příjemně překvapeni tímto projektem. 
V knihovně pořádáme besedy a knihov-

nické lekce pro děti ze základních a mateř-
ských škol, o které je velký zájem a které 
mají prohloubit zájem dětí o čtení. Také spo-
lupracujeme se spisovatelkou dětských knih 
Lenkou Rožnovskou, jejíž autorská čtení 
a pásmo dokáže děti nadchnout. Dětští čte-
náři si mohou v knihovně nejen vybrat knihy 
či časopisy, zájem je i o stolní hry, které mají 
u nás k dispozici. A samozřejmě soutěže. Ty 
jsou velmi žádané. Ať už je to sbírání perliček 
za projekt Lovci perel aneb jak z nudy ven či 
luštění různých kvizů, doplňovaček a šifer. 
Odměnou jsou dětem drobné dárky nebo 
třeba možnost nocovat v knihovně v rámci 
Noci s Andersenem. 

Pro dospělé čtenáře taky připravujeme 
různé akce, besedy, výstavy. Každý měsíc 
se scházíme v knihovně na Knižním dý-
chánku, kde je čtenářům nabízená zajímavá 
literatura a knižní novinky. V březnu u nás 
proběhla cestovatelská beseda o Pyrenejích 
s RNDr. Magdalénou Roháčovou a na čtvrtek 
9. června v 16 hodin připravujeme přednášku 
s promítáním fotografií – Charita a migrační 
vlna v ČR -  se svinovským farářem P. Janem 
Larischem, Th.D.

Akcí, které chystáme v druhé polovině 
roku, je celá řada. Přijďte se přesvědčit a na-
vštívit nás. 

Iveta Balnarová
vedoucí knihovny

V měsíci dubnu jsme v rámci Noci 
s Andersenem opět nocovali v knihov-
ně.  Program jsme měli nabitý. Děti po 
celý večer plnily úkoly, za které dostávaly 
písmenka. Z těch nakonec musely složit 
slovo, které je navedlo k pokladu. Byli 
jsme ve  QQ studiu animovaného filmu, 
kde si děti zkusily animovat krátký film 
Malá mořská víla a také tvořit postavičky 
ze speciální modelíny, která se používá 
v animovaných filmech.  Pak jsme přejeli 
do místní restaurace U slunce, kde jsme 
se zahřáli výbornou teplou večeří. „Po 
babiččině svíčkové je tohle nejlepší jídlo, 
které jsem kdy jedla“ prohlásilo jedno 
z dětí. A i ty ostatní se oblizovaly až za 
ušima. Manželům Mrázkovým patří velký 
dík za tento sponzorský dar.  Po večeři děti 
plnily poslední úkol - souhvězdí ze svíček, 
které svítící pozorovaly z balkonu kostela. 
Na balkoně nalezly kouzelný zvoneček, 
přivolaly jim H. Ch. Andersena. Ten jim 

v obří kouzelné knize přinesl poklad. Pak 
jsme se vrátili do knihovny, po půlnoci děti 
zalehly, před spaním jsme jim četli z knihy 
Expedice z pohlednice. Někteří vytrvalci 
usnuli až nad ránem.

Ráno si děti pošmákly na buchtách, 
které jim maminky upekly. 

Celkem u nás nocovalo 30 dětí + 2 kni-
hovnice, 2 učitelky ZUŠ  a 1 fotograf.

Poděkování patří také dalším sponzo-
rům a lidem, kteří se v pátek večer ochotně 
zapojili do programu - QQ studio Ostrava, 
svinovský farář P. Jan Larisch, České drá-
hy, ČEZ, Úřad městského obvodu Svinov 
a další dobrovolníci. 

Během prázdnin proběhne ve Svinov-
ské galerii výstava fotografií z letošní Noci 
a obrázků, které děti vytvořily k animova-
nému filmu Malá mořská víla. 

Iveta Balnarová
vedoucí knihovny

V sobotu 21. 5. 2016 uspořádal oddíl 
národní házené při TJ Sokol Svinov 4. roč-
ník obnoveného Večerního turnaje starých 
gard. Tak jako v loňském roce přijali pozvá-
ní tradiční účastníci z Vítkovic, Studénky 
a Albrechtiček. „Staří páni“ nám opět 
dokazovali, jak jsou stále pohybliví, a že 
nic nezapomněli ze svého házenkářského 
umění. Boje to byly vyrovnané a urputné, 
ale vždy v rámci pravidel fair-play. O dodr-
žování házenkářských pravidel se postarali 
rozhodčí Miloň Ziegler z Brna a domácí 
Tomáš Strniště. Celkovým vítězem se nako-
nec stalo družstvo z Vítkovic, které obhájilo 
prvenství z loňského roku. Druhé místo ob-
sadil domácí tým a třetí místo patří klukům 
z Albrechtiček. Nepopulární „bramborovou 
medaili“ tentokrát získali borci ze Studén-
ky. Nejsympatičtějším hráčem turnaje byl 
zvolen René David z Vítkovic. Ceny pro 
všechny účastníky zajistil městský obvod 
Svinov, oddíl národní házené při TJ Sokol 
Svinov a firma Strabag a. s.. 

V průběhu turnaje se fanouškům 
v ukázkovém zápase představili naši nej-
mladší hráči a hráčky z kategorie mini-
žactva. Pro fanoušky, kteří oddílu daro-
vali dobrovolné vstupné, byla připravena 
oblíbená tombola. O dobrou náladu všech 
příchozích se staral DJ Martin. Pro všech-
ny zúčastněné bylo připraveno bohaté ob-
čerstvení. Tradiční pochoutku svinovských 
večerních turnajů - grilované makrely nám 
opět připravili manželé Kratochvílovi.

Tentokrát jsme objednali i krásné 
počasí, takže musíme konstatovat, že jsme 
na hřišti prožili pohodové květnové odpo-
ledne a večer v kruhu dobře naladěných 
lidí. Poděkování patří všem organizáto-
rům, hráčům a fanouškům za to, že přijali 
pozvání na tento turnaj a vytvořili v areálu 
házenkářské hřiště super atmosféru.

Zbyněk Planka
předseda oddílu národní házené

Dne 30. dubna se v tělocvičně ZŠ 
Bílovecká konal jubilejní 20. ročník 
volejbalového turnaje smíšených 
družstev O pohár starostky k 71. vý-
ročí osvobození Svinova. Tentokrát nám 
termín vyšel přesně na den a tak obča-
né nemuseli čekat na osvobození až do 
května. Turnaj uspořádal oddíl volejbalu 
TJ Sokol Svinov již tradičně za podpo-
ry MOb Svinov a starostky Ing. Heleny 
Wieluchové, která náš turnaj přišla také 
podpořit osobně.

Turnaje se zúčastnila 4 družstva tvo-
řená členy našeho oddílu, které doplnili 
naši hosté, rodinní příslušníci a bývalí 
hráči Svinova. Zápasy začaly tradičně od 
rána a byly jen na krátko přerušeny ná-
stupem při zdravici paní starostky. Ten-
tokrát nebyl časový program zápasů tak 
našlapaný a tak jsme ušetřili trochu času 
a fyzických sil na odpolední posezení na 
sluníčku. 

Souběžně s hlavní volejbalovou sou-
těží probíhaly v malé tělocvičně sportov-
ní soutěže našich dětí. Již tradičně děti 
prokázaly, že jsou na tom fyzicky velmi 
dobře. Soutěžily téměř bez přestání a na 
rozdíl od nás dospělých na nich nebyla 
vidět žádná únava,  za což měli být od-
měněni hlavně rodiče. Ti ale byli oceně-
ni za volejbal a děti samozřejmě získaly 
ceny za své soutěže. Hodnotné ceny pro 
vítězná a umístěná družstva a náklady 
na organizaci věnoval MOb Svinov a za-
štítila starostka Ing. Helena Wieluchová. 
A důležitéje také to, že putovní pohár zů-
stal doma ve Svinově.,

Po skončení zápasů a vyhlášení vítě-
zů pokračoval turnaj kulturní částí spo-
jenou s oslavami dne vítězství s živou 
hudbou a občerstvením tantokráte ven-
ku za krásného slunečného počasí. 

Karel Luňáček

Knihovna v akci

Zpráva z Noci s Andersenem 
knihovny a ZUŠ ve Svinově

Večerní turnaj starých gard

Turnaj
osvobození
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O víkendu 2. a 3. dubna 2016 se vydalo 
mladší žactvo bojovat za náš oddíl na 
2 přípravné turnaje do Prahy. V sobotu to 
byl turnaj „Spoje Open“, v neděli „Turnaj 
o pohár Modřanského méďi“. 

Družstvo bylo smíšené - mladší žačky 
byly doplněny třemi mladšími žáky.

Všechno jsme zvládli - brzké vstávání, 
vmačkat se do malé šatny se všemi spacá-
ky, karimatkami a taškami, opékání buřtů 
se zpěvem i hóóódně chrápajícího soupeře 
v tělocvičně.

Ale stálo to za to. Holky i kluci hráli 
naplno, navzájem se podporovali a po-
vzbuzovali a společně vybojovali nejedno 
vítězství.

Naše brankářka Gabka byla vyhlášena 
„nejlepší brankářkou turnaje“.

Hvězdná sestava: Gabka – Niki, Danča, 
Nikča, Vítek, Marťa, Kari, Leňa – Kiki, 
Bára, Kryštof, Terka, Ondra.

VŠECHNY HOLKY A KLUCI BYLI 
OPRAVDU SKVĚLÍ !!!

Trenérky družstva mladších žaček
Silvie Bendová a Alena Pavlíková

1. ROČNÍK TURNAJE
MLADŠÍHO ŽACTVA A KOEDUKOVANÉ MLÁDEŽE

„TURNAJ O POHÁR SVINOVSKÉ PANDY“
… aneb rozloučení se sezónou

neděle 19.6.2016 – od 8:30 hod.
areál TJ Sokol Svinov

FAIR PLAY: dodržení věkové hranice max. 12 let     

Turnaj je pořádán pod záštitou městského obvodu Svinov.

Mladší žactvo v Praze – TJ SOKOL SVINOV
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NABÍZÍ STAVEBNÍ PRÁCE I PŘÍMÝ PRODEJ ZBOŽÍ

Obklady a dlažby z keramiky i kamene

Plovoucí podlahy a lina

Imitace kamenných obkladů

Koupelny a koupelnové vybavení Vestavěné kuchyně vč. spotřebičů

Rekonstrukce interiérů a exteriérů Zámkové a velkoformátové dlažby

Kamínkové koberce Fasády, ploty a jiné

PŘIJMEME: ZEDNÍKY, OBKLADAČE, STAVEBNÍ TECHNIKYPŘIJMEME: ZEDNÍKY, OBKLADAČE, STAVEBNÍ TECHNIKY

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE

Konzultace a příjem objednávek na hřbitově - tel. 604 591 771

Přijímáme i telefonické objednávky - tel. 603 362 940

Tel. 739 631 259

Pomníky a jejich opravy    Sekání a opravy nápisů    Náhrobní doplňky

www.kamenstav.cz    kamenstav@seznam.cz
Bravantice 78        (350 m od motobaru Hanka)

Tel. 739 631 259

Tel. 604 591 771Tel. 604 591 771

Městskému obvodu Svinov byl v letoš-
ním roce poskytnut z rozpočtu Statutár-
ního města Ostravy transfer za účelem 
zabezpečení kriminality, ze kterého je 
bezúplatně zpřístupněno pro veřejnost 
hřiště za školou na Bílovecké ulici. Je zde 
možnost bezplatného zapůjčení sportov-

ních pomůcek. Pro veřejnost budou správ-
cem hřiště organizovány sportovní turnaje, 
termíny konání turnajů budou vyhlášeny 
místním rozhlasem. 

Transfer poskytnutý z rozpočtu 
Statutárního města Ostravy za 
účelem zabezpečení kriminality

V pondělí 4.7.2016 bude 
z technických důvodů  

Úřad městského obvodu  
Svinov UZAVŘEN.

Oznámení  
pro občany
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Vítání jara - pálení Mařeny

Velké turné Zvonoklíčku



Výlet dětí do Prahy

Korunovační klenoty
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pred kostelem Krista Krále
KOLOTOCE - ATRAKCE - OBCERSTVENÍ

tri dny zábavy
STÁNKY - ZÁBAVA - POUTOVÉ PREDMETY

SVINOVSKÁ
POUT

17. - 19. 6. 2016

11:00 -
12:30 -
14:00 -
14:30 -
15:00 -

16:15 -
17:30 -
19:00 -

KÁMO (punk rock)
CRASH FAMILY (funky) a JAZZÝČEK (swing)
vystoupení dě vinov
vystoupení dě vinov
vystoupení tanečního souboru OPAVIČKA, dě
ZUŠ Dobroslava Lidmily a souboru ZVONOKLÍČEK
MY PROJECT (progressive rock)
VICTORIA (country)
STANDA BANDA

HLAVNÍ SOBOTNÍ PROGRAM


