
Západka pomyslného zámku povolila. Čeští a polští 
»řekoplavci« symbolicky odemkli Odru a odstartovali 
letošní vodáckou sezonu. Ale bylo to o prsa. Sjíždění 
Odry není bezpečné, pokud je průtok vody v řece vyšší 
než šedesát kubíků za vteřinu. Po vydatných deštích 
z počátku června byl ale průtok mnohem intenzivnější. 
Pod rizikovou hranici klesl až tři dny před akcí. 

Voda v Odře byla po lijá-
cích a lokálních záplavách 
stále dost kalná, ale vodáci 
už se prvního sjezdu nemohli 
dočkat. Nadšenci z obou 
stran hranice si dali v pátek 
21. června sraz u Antošovic-
ké lávky v Pudlově. Na lodích 

vlastních či na plavidlech 
z městské půjčovny absolvo-
vali devítikilometrovou trasu 
chráněnými meandry. Zhruba 
po dvou hodinách zakotvili 
za soutokem Odry s Olší 
v polském Zabelkowě. Tady 
na vodáky čekalo tradiční 

občerstvení. 
Kdo slavnostní odemčení 

řeky nestihl, může to napra-
vit už v sobotu 29. června. 
V tento den začíná fungovat 
městská pů jčovnu lodí. 
V provozu bude každý ví-
kend a ve svátky až do konce 
září (kromě termínů hro-

madných akcí). V půjčovně je 
k dispozici osm plastových 

dvoumístných kánoí, dvě 
nafukovací kánoe pro 
dvě až tři osoby, dvě 
plastové třímístné kánoe 

a také tři čtyřmístné rafty. 
Dopolední sjezd startuje od 
starého hraničního mostu ve 
Starém Bohumíně v 9 a od-
polední ve 14 hodin. 

Půjčování lodí zajišťují 
dobrovolní hasiči ze Starého 
Bohumína. Bližší informace 
na čísle telefonu 731 130 686.

(tch, balu)

vychází 27. června
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Hladina klesla, plavidla mohou na vodu

V rámci odemykání řeky proběhl u nástupního místa

v Pudlově ještě jeden slavnostní ceremoniál – křest. 

Místostarosta Bohumína Lumír Macura a Josef Tobola 
z vodáckého klubu Posejdon společně pokřtili novou publikaci 
»Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje« (bližší 
informace k publikaci na straně 13).

Rituál to byl vskutku stylový. Jeden z kmotrů zaujal místo 
v lodi, druhý stál suchou nohou na zánovních schůdcích pro 
vodáky. A nekřtilo se pochopitelně šampaňským, ale právě 
vodou z Odry.  (red)

Říční vodou pokřtili »vodáckou bibli«Říční vodou pokřtili »vodáckou bibli«
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Foto: Pavel Čempěl
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Megavýměna oken se vydařila, 
jen je třeba správně větrat 

Volební období stávajícího zastupi-
telstva se překlopilo do své druhé 
poloviny. Postupně zveřejňujeme 
rozhovory s jednotlivými zastupiteli 
a kromě rekapitulace některých 
činností ve prospěch města chceme 
poodkrýt i roušku jejich osobního 
života. Roman Honysz byl zvolen 
už do třetího volebního období, 
byl místostarostou, stále je členem 

rady. Zejména v oblasti správy bytového fondu má 
mnoho zkušeností.

Jste předsedou bytové 

komise, kolik licitací 

se ročně koná a o jaké byty 

je největší zájem? 

Například v loňském roce 
se uskutečnilo 406 licitací 
městských bytů, z toho bylo 
253 bytů vylicitováno a ná-
sledovalo sjednání nájemní 

smlouvy. Ostatní byty šly do 
opakované licitace, případně 
byly nabídnuty k mimořád-
nému přidělení. Byty určené 
k rekonstrukci ponecháváme 
záměrně volné, těch je v sou-
časnosti dvacet. 

Rada města může po 

doporučení bytové komise 

rozhodnout o mimořádném 

přidělení bytu. Jaké jsou 

nejčastější důvody takového 

získání nájemního bydlení?

Loni a letos bylo takto 
přiděleno asi dvacet bytů. 
Nejčastějším důvodem jsou 
fi nanční problémy žadatelů 
po rozvodu, úmrtí partnera 
či zdravotní stav zájemce. 
Tímto způsobem může získat 
byt i nájemník, pokud je 
dům, v němž bydlí, určen 
k demolici. Komise je porad-
ním orgánem rady a o mi-
mořádném přidělení bytu se 
vždy vede velká diskuze. Po-
chvalu za přípravu podkladů 
zaslouží pracovníci radnice, 
neboť komise požaduje co 
nejvíce informací, aby mohla 
zodpovědně doporučit kon-
krétní žádosti. 

Aktivně jste řešil náročnou 

výměnu oken v městských 

bytech. Jak ji zpětně 

hodnotíte? 

Akce se týkala 1 700 bytů 
a výměny se dočkalo přes 
sedm tisíc oken, sklepních 
okýnek a balkonových dveří. 
Minimum požadavků  na 
opravy a seřízení oken svědčí 
o tom, že to byla úspěšná 
akce. Nájemníci jsou s okny 
spokojeni, výhrady mají jen 
ke vzniku plísní. Nesmí se 
zkrátka zapomínat na větrání.

Od mládí jste spojen 

s fotbalem. Platí to stále? 

V mládí jsem provozoval 
i ostatní sporty, ale vždy 
jsem preferoval fotbal a zů-
stal jsem mu věrný. Nyní už 
jen v roli diváka. Na postech 
funkcionářů nás vystřídali 
mladší a já jim přeji, aby se 
fotbalu v Bohumíně dařilo. 
Vždyť je to sport, na který 
chodí nejvíc diváků.

Děkuji za rozhovor. (red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASE

Obhlídku stavenišť i míst, která na svou proměnu teprve čekají, mají za 
sebou naši zastupitelé. Po jednání vyrazili na tradiční obhlídku do ulic 
Bohumína. Nejprve pěšky a do vzdálenějších míst je dopravil autobus.

Z radnice nejprve zastupitelé zamířili 
10. června do obecního domu v Kostelní 
ulici, který chce město prodat. Odtud se 
vydali zkontrolovat dva vnitrobloky, 
které procházejí rekonstrukcí – za 
Grandem a za střediskem »Centrum«. 
Tady zastupitelé nasedli do autobusu 

a objeli téměř všechny městské části. 
Zamířili například do Vrbice, kde se staví 
protipovodňové hráze. V Pudlově to 
byla lokalita Louny, kde je v plánu po-
stupná demolice bývalých drážních 
domků, které město odkoupilo od želez-
ničářů, aby zde nevzniklo další ghetto.

Ve Skřečoni nechyběla prohlídka nové 
cyklostezky a v Záblatí skládky v Budo-
vatelské ulici, kde je v plánu její regene-
race a výsadba izolační zeleně. Svou 
pouť zakončili zastupitelé v centru ve 
sportovně-rekreačním areálu Bosporu. 
Prohlédli si domy v Janáčkově ulici, které 
čeká napojování na dětmarovický teplo-
vod, či plochu po bývalých zahrádkách 
a také nové fotbalové tréninkové hřiště 
s umělým zavlažováním.  (balu) 

1) Výjezd každoročně absolvují zastupitelé a předsedové komisí pro městské části. 2) Obhlídka bývalé skládky v Budovatelské ulici u Bagince. Po její 
rekultivaci by měla lokalita sloužit k relaxaci.  Foto: Pavel Čempěl a Lucie Balcarová

Zastupitelé opět vyrazili do terénu



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  13/2013 3

V nejvyšším bodě vystoupá hráz do pěti metrů
Ještě letos by měla Vrbici 

chránit nová protipovodňo- 

vá hráz za jednapadesát 

milionů. Do její výstavby, 

kterou fi nancuje Minis-

terstvo zemědělství, se 

loni na podzim pustilo 

Povodí Odry. Díky novému 

valu bude v bezpečí před 

stoletou vodou území 

o rozloze 130 hektarů.

Budování hráze pokročilo 
do nejnáročnější fáze. Stavaři 
navážejí tuny zeminy, jílu 
a štěrku. „Stavíme 
hrázové propusti 
a začalo sypání 
a hutnění násypu 
hráze. Ta je kvůli 
značnému objemu 
zeminy »heterogen-
ní«, tvoří ji tedy 
mírně propustná ze-
mina. Ze strany od 
Vrbického jezera ale 
bude mít jílové těsně-
ní,“ uvedl Radomír 
Doležel z Povodí Odry. 

Protipovodňová hráz ve 
Vrbici bude téměř dva kilome-
try dlouhá. Její výška kolísá 
v závislosti na terénu. V prů-
měru bude mít dva metry, 
ale v nejnižším místě, u fot-
balového hřiště, dosáhne až 
do výšky pěti metrů. Šířka 
v koruně hráze bude 3,5 metru. 
Zajímavostí celé stavby bude 
i 120 metrů dlouhá a až 1,5 

metru vysoká betonová zeď 
podél Vrbické stružky. V 
těchto místech totiž není dost 
místa pro klasickou zemní 
hráz. Zeď bude před velkou 
vodou chránit domy kolem 
ulice U Školky.

Val a zeď mají za úkol zvý-
šit bezpečnost ve Vrbici, a tak 
musí být bezchybné. I proto 
nechalo Povodí Odry odstra-
nit a znovu postavit jednu 

z hrázových propus-
tí. Byla sice funkční, 
ale stavbaři se spletli 
při vytýčení objektu 

a propust postavili na špat-
ném místě. „Zasahovala do 
koruny hráze a vadilo by to 
provozu stavby. Mimo jiné i 
plánované cyklostezce. Trvali 
jsme na tom, aby se firma 
držela projektu a postavila 
propust na správném místě,“ 
sdělil Doležel s tím, že »re-
klamace« propusti výstavbu 
nijak významně nezdrží.

Stavební ruch bude na valu 

pokračovat i poté, kdy ho Po-
vodí Odry dokončí. Pak se do 
akce vloží město, které na 
vrcholu postaví asfaltovou 
stezku pro pěší, cyklisty a in-
line bruslaře. „In-line stezka 
po hrázi povede v atraktivním 
prostředí a naváže na cyklo-
stezku směrem na Ostravu. 
Opravíme také část chodníků 
u Vrbické ulice a získáme tak 
zhruba tříkilometrový okruh,“ 
sdělil místostarosta Lumír 
Macura. Do této stavby vloží 
město asi 3,5 milionu. 

Lucie BALCAROVÁ, Pavel ČEMPĚL

Dočasné vyřazení vozidla z registru
Bez povinného ručení nemá motorové vozidlo na silnici 
co pohledávat. Pokud pojištění z jakéhokoli důvodu 
zanikne, musí majitel vůz odstavit mimo veřejně 
přístupnou komunikaci a také jej na omezenou dobu 
úředně vyřadit z registru silničních vozidel.

Dočasné vyřazení provádí 
na žádost vlastníka příslušný 
orgán registrace vozů, pro 
správní obvod Bohumína je 
to odbor dopravy městského-
úřadu. Sem se musí motoris-
ta dostavit, pokud jeho stroji 
skončí pojištění a do čtrnácti 
dnů neuzavře novou pojist-
nou smlouvu. Ve stejné lhů-
tě, tedy do dvou týdnů, musí 
vlastník podat žádost o vyřa-
zení a odevzdat registrační 

značku (dříve státní pozná-
vací značku) a osvědčení 
o registraci vozidla (dříve 
osvědčení o technickém prů-
kazu). K žádosti je nutné do-
ložit osvědčení o registraci 
automobilu či motocyklu 
a předložit technický průkaz 
k vyznačení záznamu o do-
časném vyřazení.

Vozidlo lze z  registru 
silničních vozidel dočasně 
vyřadit maximálně na jeden 
rok. Tuto lhůtu je možné 
v odůvodněných případech 
prodloužit o dalších šest mě-
síců.

Pokud se chce motorista se 
svým strojem vrátit zpět na 
silnici, požádá o ukončení 
režimu dočasného vyřazení 
opět obecní úřad. K žádosti 
přiloží doklady o splnění 
podmínek k provozu vozidla 
na pozemních komunika-
cích, zejména doklad o pojiš-
tění a technický průkaz. 

Aleš WIDENKA, 
odbor právní a živnostenský

PARAGRAFY

KRÁTCE

Bezúročné půjčky 

na kanalizační 

přípojky
M ě s t o  B o h u m í n 

poskytuje bezúročnou 
půjčku až do výše 30 ti-
síc na vybudování nové 
kanalizační přípojky. Po-
můžeme vám také s vyří-
zením této půjčky. V pří-
padě zájmu kontaktujte 
Městský úřad Bohumín, 
majetkový odbor, Mar-
celu Hrabalovou, telefon 
596 092 231, e-mail: 
hrabalova.marcela@
mubo.cz.  (hra)

Stavba hráze ve Vrbici se paradoxně mohla rozběhnout i díky povodni 
z roku 2010. Majitelé pozemků, kteří původně se stavbou nesouhlasili 
a blokovali ji, po záplavách změnili názor.  



 Stavbaři museli vybag-
rovat jednu ze špatně umístěných hrázových propustí. Nyní ji betonují 
znovu na místě, kam podle projektu patří.  Foto: Pavel Čempěl
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Připravované licitace městských bytů 
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. Vyvolávací cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace 
se mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém území ČR. Podrobné 
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie. 
Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

 ● Byt 1+1, ul. Jateční 152, 
číslo bytu 30, kategorie I., 
3. patro. Útulný byt v nízké 
zástavbě v klidném prostředí 
poblíž centra města. Plocha 
pro výpočet nájemného 28,68 
m2, celková plocha bytu 29,65 
m2. Prohlídka 1.7. v 16.30
–16.45 hodin a 2.7. v 9.30
–9.45 hodin. Licitace se koná 
3.7. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 
156, číslo bytu 7, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v centru města. Dům 
s funkcí domovníka. Mezone-
tový byt s novu koupelnou. 
V blízkosti kino a vlakové ná-
draží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 45,15 m2, celková 
plocha bytu 45,15 m2. Pro-
hlídka 1.7. v 16.00–16.15 
hodin a 2.7. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 3.7. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 
156, číslo bytu 4, kategorie I., 
2. patro. Nízkopodlažní cihlo-
vý dům v centru města. Dům 
s funkcí domovníka. V blíz-
kosti kino a vlakové nádraží. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 56,06 m2, celková plocha 
bytu 56,06 m2. Prohlídka 1.7. 
v 16.00–16.15 hodin a 2.7. 
v 10.00-10.15 hodin. Licitace 
se koná 3.7. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Ostravská 
366, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům poblíž nemocnice, škol-
ky, školy a dětského koutku. 
Možnost parkování u domu, 
v domě je správce, k bytu ná-

leží možnost využití kůlny. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 61,70 m2, celková plocha 
bytu 61,70 m2. Prohlídka 2.7. 
v 9.15–9.30 hodin a 3.7. 
v 15.15–15.30 hodin. Licitace 
se koná 8.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Čs. armády 
1044, číslo bytu 11, kategorie 
I., 4. patro. Nízká zástavba 
se zateplenými štíty naproti 
základní škole Čs. armády, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 58,26 m2, 
celková plocha bytu 61,91 m2. 
Prohlídka 3.7. v 14.30–14.45 
hodin a 4.7. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 8.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 53, kategorie 
I., 10. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka a pláno-
vanou celkovou rekonstrukcí 
včetně zateplení v letošním 
roce, plastová okna. Plocha pro 
výpočet nájemného 67,61 m2, 
celková plocha bytu 69,93 m2. 
Prohlídka 4.7. v 9.00–9.15 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 8.7. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 63, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka a pláno-
vanou celkovou rekonstrukcí 
včetně zateplení v letošním 
roce, plastová okna. Plocha 
pro výpočet  nájemného 
66,86 m2, celková plocha 
bytu 68,34 m2. Prohlídka 4.7. 
v 9.15–9.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 8.7. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Slezská 26, 
číslo bytu 2, kategorie I., 2. 
patro. V roce 2009 nově po-
stavený zateplený nízkopod-
lažní dům s výtahem. V blíz-
kosti se nachází školka, škola 
a nemocnice. K bytu náleží 
balkon a sklepní kóje. Vlastní 
parkovací místo. Plocha pro 
výpočet nájemného 49,13 m2, 
celková plocha bytu 56,51 m2. 
Prohlídka 2.7. v 9.45–10.00 
hodin a 3.7. v 14.45–15.00 
hodin. Licitace se koná 15.7. 
v 16.00 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
zájemci, kteří si do 10.7. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – ved-
lejší budova MěÚ).

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 38, katego-
rie I., 7. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
supermarketu Billa, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,86 m2, celková 
plocha bytu 31,18 m2. Pro-
hlídka 10.7. v 14.15–14.30 
hodin a 11.7. v 8.00–8.15 
hodin. Licitace se koná 15.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 
716, číslo bytu 13, kategorie 
I., 2. patro. Zateplený dům se 
správcovskou a úklidovou 
službou poblíž lesoparku, 
Kauflandu, školy a školky. 
Parkoviště u domu. V bytě je 
velká koupelna a 2 lodžie 
s výhledem na město. Plocha 
pro výpočet nájemného 63,70 
m2,  celková plocha bytu 
69,70 m2. Prohlídka 2.7. 
v 9.00–9.15 hodin a 3.7. 
v 15.00–15.15 hodin. Licitace 
se koná 15.7. v 16.30 hodin. 
Licitace se mohou zú-
častnit pouze zájemci, 
kteří si do 8.7. podají při-
hlášku (majetkový odbor, 
č. dv. B207 – vedlejší budova 
MěÚ).

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 16, kategorie 
I.,  3. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 

supermarketu Billa a autobu-
sového stanoviště, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,89 m2, celková 
plocha bytu 68,46 m2. Pro-
hlídka 8.7. v 14.15–14.30 ho-
din a 9.7. v 8.00–8.15 hodin. 
Licitace se koná 15.7. v 16.45 
hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Tyršova 
813, číslo bytu 6, kategorie 
II., 3. patro. Nízká cihlová zá-
stavba v klidném prostředí 
poblíž parku a školy. Byt je 
po celkové rekonstrukci včet-
ně sociálního zařízení. Plocha 
pro výpočet nájemného 46,07 
m2, celková plocha bytu 49,22 
m2. Prohlídka 16.7. v 8.00
–8.15 hodin a 17.7. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace se 
koná 17.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
718, číslo bytu 9, kategorie 
II., 3. patro. Cihlová zástavba 
v blízkosti centra města, 
vlakového a autobusového 
nádraží a Billy, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 78,19 m2, celková 
plocha bytu 85,13 m2. Pro-
hlídka 10.7. v 15.15–15.30 
hodin a 11.7. v 8.30–8.45 
hodin. Licitace se koná 17.7. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Masaryko-
va 927, číslo bytu 1, katego-
rie I., 1. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v centru města. 
Dům s funkcí správce. Plocha 
pro výpočet  nájemného 
48,86 m2, celková plocha 
bytu 49,15 m2. Prohlídka 
10.7. v 16.00–16.15 hodin 
a 11.7. v 9.00–9.15 hodin. 
Licitace se koná 17.7. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 6, kategorie 
I.,  2. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka a pláno-
vanou celkovou rekonstrukcí 
včetně zateplení v letošním 
roce, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,61 
m2, celková plocha bytu 69,93 
m2. Prohlídka 11.7. v 9.15
–9.30 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 17.7. v 16.45 
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,

majetkový odbor

V tomto domě 

ve Studentské 

ulici 156 se 

nyní v licitaci 

nabízejí dva 

byty 1+1. Dům 

je nízkopodlaž-

ní, cihlový, stojí 

v centru města 

a byla v něm 

zřízena funkce 

domovníka.
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Maják městské policie
 ●  Dopoledne 9. června si 

hlídka všimla v Seifertově uli-
ci neznámého muže, jak ze 
vchodu domu vytahuje dvě 
jízdní kola. Při jeho kontrole 
zjistila, že muž kola odcizil ze 
sklepních kojí. Kola se vrátila 
majiteli a chmatáka si pře-
vzali policisté.

 ● O dvě hodiny později při-
stihli strážníci v ulici Na Lou-
kách muže, který zde odhodil 
čtyři ojeté pneumatiky. Čer-
nou skládku musel uklidit 
a dostal blokovou pokutu. 

 ●  Strážníci dopadli v první 
polovině června několik hle-
daných osob. Odpoledne 4. 
června hlídka při pochůzce 
v Mládežnické ulici ve Skřečo-
ni poznala muže, po kterém 
bylo vyhlášeno pátrání. Pět 
minut po půlnoci 11. června 
dopadla dalšího hledaného 
mladíka v Bezručově ulici. 
Téhož dne dopoledne ve vě-

žovém domě v Ne-
rudově  ul ici  po 
upozornění občanů zatkli 
strážníci dalšího muže, který 
figuroval v databázi hleda-
ných. Procházel jednotlivá 
patra a zřejmě chtěl násilně 
nebo lstí vniknout do nějakého 
bytu. Tento poberta z Rych-
valdu má velmi bohatou kri-
minální minulost. Majetkové 
delikty páchal takřka každý 
den, a proto jej soud poslal 
do vazby. Poslední hledaný 
doplatil na svou motoristic-
kou vášeň. Hlídka ho zastavila 
14. června při měření rychlos-
ti v Hraniční ulici v Záblatí, 
protože jel vozem příliš rych-
le. Navíc se ukázalo, že muž 
za volantem vůbec nevlastní 
řidičský průkaz a navíc po 
něm pátrá policie. Na jejím 
oddělení nakonec skončil. 

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Prodej náplní do 
elektronických cigaret
Klasické cigarety stále častěji nahrazují ty elektronické. 
Prodej těchto cigaret, a především jejich náplní 
(e-liquidů), má svá pravidla. Obsah nikotinu v náplních 
rozhoduje o tom, kteří prodejci je mohou nabízet. 

Pokud náplň elektronické 
cigarety obsahuje více než 
jedno procento nikotinu, 
musí mít prodejce živnosten-
ské oprávnění pro živnost 
vázanou Výroba nebezpeč-
ných chemických látek a ne-
bezpečných chemických 
směsí, prodej chemických 
látek a chemických směsí 
klasifi kovaných jako vysoce 
toxické a toxické. Bez tohoto 
oprávnění může živnosten-
ský úřad klasifi kovat prodej 
zmíněného zboží jako pře-
stupek.

Elektronické cigarety s e-
liquidy nebo náplně samotné, 
které jsou klasifi kovány jako 
nebezpečné toxické látky, 
musí být podle Chemického 

zákona řádně  označeny. 
K takovým výrobkům musí 
být navíc u prodejce k na-
hlédnutí i bezpečnostní list. 
Toxické chemické látky 
a směsi se nesmějí prodávat 
osobám mladším 18 let a ne-
svéprávným.

Pokud je obsah nikotinu 
v náplni nižší než jedno pro-
cento, kdy nejde o směs 
toxickou, ale pouze o zdraví 
škodlivou, postačuje k pro-
deji živnost volná Výroba, 
obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 Živnosten-
ského zákona, obor činnosti  
Velkoobchod a maloobchod.

Dalibor DUDA, 

odbor právní a živnostenský

Štěňata z bedny už jsou u hodných lidí
Monstrum! Jinými slovy nelze popsat »člověka«, který 
se otřesným způsobem zbavil sedmi štěňat v Pudlově. 
Naházel je do přepravky na maso, uvěznil sítí, aby 
neutekla, a vyhodil je u kolejí. Jen díky šťastné náhodě 
jsou dnes všechna v pořádku a v péči nových rodin.

Ve středu 12. června vyra-
zili městští strážníci do Pud-
lova odchytit volně pobíhají-
cího psa. To se jim povedlo, 
jenže zpátky se nevraceli 
pouze s jedním psem, ale 
s osmi. Kromě osamělého 
tuláka náhodou narazili i na 

bednu s uvězněnými štěňaty. 
Všichni nalezli dočasný azyl 
v psím útulku v Šunychlu.

Lidé jsou občas větší bestie 
než zvířata samotná. V Bo-
humíně už se dříve našli malí 
pejsci v lese, v popelnici. Ale 
sedm chlupáčů, kteří by ještě 

měli být u matky, vyhoze-
ných v bedně na maso? Něco 
tak odporného tu ještě nebylo.

Osud byl  ale  nakonec 
osmitýdenním štěňatům 
nakloněn. Čtyři fenky a tři 
pejsci v útulku pobyli jen pár 
dnů. „Medializace případu 
udělala své. Lidem nebyl 
úděl psích kříženců lhostejný. 
Postupně si pro ně chodili 

a do týdne už byli všichni 
u nových adoptivních rodin,“ 
oddechla si Veronika Dam-
ková z odboru životního pro-
středí a služeb. Potěšilo by 
ji ale, kdyby lidé projevili 
zájem i o dospělejší hafany. 
Bohumínský útulek je totiž 
v současnosti plný a na nové 
páníčky tam čeká čtyřiadva-
cet nalezenců.  (tch)

Těžko uvěřit, že někdo dokázal barbarsky vyhodit něco tak roztomilého.

Sedm kříženců, z nichž každý byl originál, strávilo v útulku jen pár dnů. 
Bleskurychle si je rozebrali hodní lidé.  Foto: Pavel Čempěl
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Slavnostní promoce na radnici. 
Ofi ciální certifi kát o ukončení studia 
si převzalo patnáct bohumínských 
a devět rychvaldských studentů. 
Senioři si letos poprvé vyzkoušeli 
i »americké« odhazování čepic. 

Foto: Pavel Čempěl

Tečka za studiem U3V: Obřadní síní létaly čepice
Když už se rozhodli v pozdním věku znovu usednout do lavic, proč nepřevzít 
i další rituály študáků. To si řekli čerství absolventi bohumínské univerzity 
třetího věku (U3V) a svůj nápad vyzkoušeli hned po promoci. Po vzoru 
amerických středoškoláků udělali za studiem tečku hromadným odhozením 
slavnostní pokrývky hlavy.

V obřadní síni radnice odpromovalo 
v pondělí 17. června čtyřiadvacet studentů 
U3V, dvacet žen a čtyři muži. Na počátku 
jich ve třídě bylo rovných pětadvacet, ale 
jeden ze seniorů se konce dvouletého 
studia nedožil. Spolužáci proto jeho pa-
mátku uctili minutou ticha.

Jedna skupina se loučí, na další škol-
ní lavice čekají. Noví zájemci se už teď 
mohou hlásit do ročníku, který odstar-
tuje po prázdninách. Na věkem pokro-
čilé studenty budou opět čekat čtyři 
semestry se zaměřením na právo, ang-
ličtinu, umění a počítače. Výuka probíhá 

v Základní škole Čs. armády vždy ve 
čtvrtek odpoledne. Přihlášky přijímá 
knihovna v Novém Bohumíně. Dosa-
vadní dosažené vzdělání zájemců nehra-
je roli, jedinou podmínkou je minimální 
věk 55 let. 

Ke studiu se mohou přihlásit senioři 
z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně. 
Jejich radnice jim na U3V přispívají. 
Jeden semestr přijde na 1 800 korun, 
Bohumín a Rychvald hradí každému 
studentovi dvě třetiny nákladů, Dolní 
Lutyně polovinu.  (tch, balu)

Život gamblera 

visel na vlásku
O negativech hazardu vy-

povídají reálné tragické pří-
běhy. Zástupy ztroskotanců, 
kterým zničil život, bohužel 
před pár dny rozšířil i muž 
(57) z Bohumína. Prohrál na 
automatech větší obnos peněz 
a jediným »východiskem« 
pro něj byla sebevražda. Svůj 
úmysl oznámil 17. června na 
tísňovou linku. K věžáku ve 
Štefánikově ulici, odkud ne-
šťastník telefonoval, okamžitě 
vyrazila policejní hlídka. 
Může objevila v mezipatře 7. 
a 8. podlaží. Visel na půl těla 
přes zábradlí hlavou dolů 
a snažil se vlastní vahou pře-
klopit. Policisté na nic neče-
kali. Jeden popadl sebevraha 
kolem pasu, druhý za rame-
no a společně ho vtáhli do 
bezpečí. Do příjezdu lékařů 
s ním hovořili a uklidňovali 
ho. (tch)

Město oželí příjmy z hazardu,
jeho následky jsou horší
Bohumínští zastupitelé v červnu upravili znění městské 
»protigamblerské« vyhlášky. Ta vymezuje ulice a území, 
kde je provoz hracích automatů zakázán. 

Úprava vyhlášky reaguje 
na dubnové rozhodnutí 
Ústavního soudu, který řešil 
problematiku moderních 
automatů, takzvaných video-
terminálů. Povolení jejich 
provozovatelům sice vydává 
Ministerstvo financí, ale 
podle verdiktu soudu si mo-
hou samy obce určit, kde 
tyto přístroje na svém území 
chtějí a kde ne.

Ústavní soud v roce 2011 
přiznal obcím právo regulovat 
na svém území všechny typy 
hazardu, i  rozmístění mo-
derních videoloterijních 
přístrojů. Jenže to mělo 

háček. V zákoně  zůstala 
tříletá přechodná doba, pod-
le níž by si města mohla na 
multifunkční přístroje posví-
tit až od roku 2014. Přechod-
ná doba vyvolala kontroverze, 
a proto ji Ústavní soud letos 
v dubnu zrušil. Na tuto no-
vinku reagovali i bohumínští 
zastupitelé a přechodnou 
dobu, která figurovala také
v městské vyhlášce, vypustili.

V současné době je v Bo-
humíně v provozu patnáct 
starší typů automatů, které 

povolují obce. Mnohem větší 
zastoupení bohužel mají 
v hernách videoterminály 
povolované Ministerstvem 
fi nancí. „Těch je nyní ve městě 
154, z toho 138 je umístěno 
v rozporu s městskou vyhláš-
kou v zakázaných zónách,“ 
sdělila vedoucí finančního 
odboru Eva Giecková.

Město je rozhodnuto »jed-
noruké bandity« vymýtit, 
přestože z jejich provozu ply-
nou peníze do obecní poklad-
ny. Letošní očekávaný příjem 
činí osm milionů. Pokud by 
se podařilo zrušit videoter-
minály, jejichž umístění od-
poruje vyhlášce, jejich celkový 
počet by se snížil na šestnáct. 
Tím by klesl příjem z loterií 
na necelé dva miliony. (tch)

AKTUÁLNĚ
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Kvůli puchu se musí kompostárna přestavět
„Smrádeček ale teploučko,“ říká se. Obyvatelé Vrbice by však stěží souhlasili. 
Jakmile se oteplí, puch, který se line ze sousední kompostárny, je k nevydr-
žení. Lidé zažívají beznaděj. Jenže zoufalá je i společnost OZO Ostrava, 
která kompostárnu v areálu hrušovské skládky provozuje. Do technologií 
investovala miliony a ony ne a ne fungovat.

Obyvatelé Vrbice si na intenzivní zá-
pach stěžují už čtvrtým rokem. Špatně 
se jim dýchá, v domech nemohou 
větrat, o klidném posezení na zahrádce 
nemůže být ani řeč. „Občané se dovolá-
vají práva na klidné bydlení. Provozem 
kompostárny se jim zhoršily životní 
podmínky,“ tlumočil stížnosti Vrbických 
starosta Petr Vícha. Zkroušení obyvate-
lé žádají, aby kompostárna okamžitě 
ukončila provoz. „Zápach sílí a trvá 
prakticky nepřetržitě. Proto jsme za 
občany dali podnět k prošetření kraj-

skému úřadu, který zařízení povoloval,“ 
dodal starosta.

Nad tím, co se z hrušovského areálu 
line, ale nekroutí hlavou jen majitelé 
domů v okolí. Neméně zaskočena je fi rma 
OZO. Před spuštěním si nechala zpra-
covat studii, používá stejné technologie 
jako fi rmy v Holandsku a Rakousku, ale 
žádná z nich takové problémy nemá. 
Ostravská firma vložila statisíce do 

enzymatických přípravků na potlačení 
zápachu, ale nic nezabralo. Nyní se pro-
to rozhodla pro radikální řešení – kom-
pletně změní technologii kompostovaní. 
Půjde cestou okysličování základky 
a vybuduje pachové biofi ltry. Jenže to je 
jako stavět celý provoz od nuly, nová 
technologie přijde na sedmnáct milionů. 
„Nyní probíhá předprojektová příprava. 
Samotná přestavba by se měla uskuteč-
nit příští rok od března do června,“ na-
stínil ředitel OZO Ostrava Karel Belda. 
Do nákladné operace se firma pustila, 
protože chce být »dobrým sousedem«. 
„Pevně věřím, že navržené řešení zmír-
ní, případně úplně odstraní nežádoucí 
důsledky naší činnosti a zklidní celou 
situaci v lokalitě,“ uzavřel Belda. 

Pavel ČEMPĚL

Víceúčelový pomocník vaří, peče, smaží
V jedné přihrádce štrůdl, 
ve druhé kuře a ve třetí 
ryba. Stačí jen naprogra-
movat, stisknout knofl ík 
a už se nám to vaří. 
V rekordně krátkém čase 
máme na stole tři druhy 
zdravě připravených 
jídel, jejichž pachy se 
nepromíchaly a přitom 
si zachovaly všechny 
minerální látky. Toto umí 
konvektomat, dnes už 
nepostradatelný pomocník 
velkých kuchyní. 

Jeden z nejmodernějších 
typů konvektomatů rozšířil 
nedávno technologické zázemí 
kuchyně Základní školy Čs. 
armády. Výrazně pomáhá 
zdejším kuchařinkám, které 
denně připraví 450 obědů. 
Nepochutnávají si na nich 
jen děti z »nové školy«. 
Kuchyně vaří také pro 
sousední Benešovku či 
pudlovskou školu, pro 
stacionář Salome nebo 
zařízení Slezské diakonie. 
S kastrůlky si do kuchyně 
chodí i běžní strávníci. 
Lidé, kterým nemá kdo na-
vařit, nebo se jim kuchtit 
zkrátka nechce. Od září se 
navíc zvýší denní výkon ku-
chyně o 130 porcí. Přibudou 
malí jedlíci ze školek v Čás-
lavské a Nerudově ulici.

Školní kuchyně prošla loni 
kompletní stavební rekon-

strukcí za tři miliony. Letos 
tady město pro změnu inves-
tovalo do technologií. Poří-
zení nového konvektomatu 
a plynového varného kotle 

přišlo na 940 tisíc. „Do ku-
chyní v základní škole Čs. 
armády a v Masarykově 
škole chceme každý rok poři-
zovat nové moderní techno-
logie,“ prozradil Michal 
Lorenc z odboru školství, 
kultury a sportu. Nastínil 
tím strategii města vytvořit 

dvě špičkové centrální ku-
chyně, které by zajišťovaly 
kompletní školní a »závod-
ní« stravování. Malé výva-
řovny se promění ve výdejní 
místa. Tato transformace 
čeká už od září například ku-
chyni mateřinky v Čáslavské 
ulici.    (tch)

Nový konvektomat přijel otestovat a představit pražský šéfkuchař 
Aleš Hejduk. Připravil kuřecí a vepřové řízky nebo zeleninu v páře. 
Školní kuchyně v ZŠ Čs. armády denně připraví několik set jídel. 
A bude jich přibývat, kuchyně se stane jedním ze dvou centrálních 

pracovišť.  Foto: Pavel Čempěl

AKTUÁLNÍ TÉMA



  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA8

Nebýt vzrostlé lípy, nezasvěcený pozorovatel by ani 
nezaregistroval, že se dívá na historickou fotografi i. 
Přestože od jejího pořízení uplynulo téměř osmdesát 
let, pohled na roh Komenského a Masarykovy ulice 
se příliš nezměnil.

Domy, které začaly lemovat 
a tím i utvářet novodobou 
podobu náměstí v centru 
Bohumína, pocházejí z 20. 
let minulého století. Stavět 
se začalo ze strany od hlavní 
třídy. V roce 1924 tady vy-
rostl dům čp. 629 (na histo-

rické pohlednici je zcela vle-
vo vidět pouze část) a o rok 
později vedle něj dům čp. 
657. „V době pořízení snímku 
v něm fungoval obchod s ob-
razy a sklenářství Eduarda 
Štěpničky a obchod s lahůd-
kami Josefa Matejczeka,“ 

uvedl amatérský historik 
Eduard Beneš. Poslední a nej-
větší dům čp. 733 na rohu byl 
dokončen v roce 1928 a slou-
žil pouze k bydlení.

Kromě dřevin a úpravy ná-
městí se snímky liší ještě 
v jedné věci. Na letité po-
hlednici chybí jeden objekt. 
Bytový dům čp. 328 stojí na 
rohu Masarykovy a Kostelní 
ulice až od roku 1958.

Jedna zajímavost se váže 
k pojmenovaní Komenského 

ulice. Tento název nese už od 
roku 1920, a přestože pro-
běhla okupace, měnily se 
režimy, jméno Učitele náro-
dů zůstalo na ceduli stále. 

Úplně první pojmenování 
nynější Komenského ulice 
ale bylo jiné. V době svého 
vzniku se jí říkalo Schulgasse 
neboli Školní ulice. Vedla 
totiž ke komplexu tehdejších 
školních budov, ve kterých 
dnes sídlí bohumínská rad-
nice. (tch)

Bohumín na dobových pohlednicích (13)

Foto: Pavel ČEMPĚL

Místo deštníku parabola nebo trychtýř
Rukavice za deset korun, dámské sako za dvacku a stan 
za »pajdu«. Nekupte to. Nádvoří radnice se 12. června 
proměnilo v aukční síň. Poosmé se zde dražily předměty 
z bohumínských ztrát a nálezů. Bylo jich dvaačtyřicet.

Bohumínské dražby nálezů 
už si získaly renomé. Zájemce 
na ně lákají tři věci. Přede-
vším možnost získat za pár 
korun zánovní, někdy i nové 
předměty. Druhým tahákem 
je licitační adrenalin.  Atmo-
sféra některé licitátory pohltí 
natolik, že se trumfují a při-
hazují po stovkách, přestože 
podle pravidel městské aukce 
stačí zvyšovat cenu o deseti-
korunu. Takže se jako letos 
může stát, že se cena nabíze-
ného křížovkářského lexikonu 
vyšplhá z padesátikoruny na 
pětinásobek. Třetím lákadlem 
aukcí je zábava. Městští dra-
žebníci se totiž neomezují na 
strohé odříkávání položek 
a cifer, ale dělají z licitace 
skutečnou show.

Nejčastějším artiklem pro-
dávaným ve dvoře radnice 
jsou vždy jízdní kola. Letos 
měli lidé největší zájem o dva 
horské bicykly, kdy se vy-

dražená částka pohybovala 
kolem tisícikoruny. Naopak 
za symbolickou pětikorunu 
se prodaly lyžařské hůlky 
a učebnice. Dvaačtyřicet 
předmětů šlo původně do 
dražby za celkem 3.610 ko-
run. Zájemci se přihazová-
ním postarali o to, že jejich 
cena stoupla 
na konečných 
7.455 korun.

Do aukce 
jdou jen ta-
kové před-
měty, o které 
se do půl roku 
o d  n á l e z u 
nepř ih lás í 
majitel, a tak 
propadnou 
městu. Pro-
dávají se tu 
pouze uži-
tečné věci, 
jen zjevné 
» s m e t í « 

p u t u j e  d o 
popelnice.
Občas  taky
dojde v od-
dělení ztrát 
a nálezů i na 
p ř í b ě h  s e 
šťastným kon-
c e m .  P ř e d 
pár dny se na 

radnici například objevila 
zdrcená penzistka, která 
ztratila peněženku s doklady 
a důchodem. „Když zjistila, 
že ji poctivá nálezkyně ode-
vzdala na úřad, plakala do-
jetím,“ popsala příběh ve-
doucí organizačního odboru 
Miroslava Šmídová. 

(tch, balu)

Díky dražebníkům je akce i zábavnou show. Nedaří 
se otevřít nabízený deštník? Pohotově se změní název 
položky na satelitní anténu nebo lapač vody. 

Foto: Pavel Čempěl
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Roztančený amfiteátr udělal dojem
»Když Fontána tančí« byl název nádherného kulturního zážitku, který jsem měl 
možnost prožít s dalšími nadšenými diváky v pátek 14. června v letním amfi teátru. 
Taneční soubory Radost & Impuls a Kates Domu dětí a mládeže Bohumín poprvé 
společně předvedly to nejlepší, co mají pečlivou přípravou nacvičeno.

Prožitek z představení 
umocnila kulisa okolní pří-
rody, dokonalé podium o ve-
likosti deset krát deset metrů se speciálním 
povrchem »baletizol«, pestré světelné efekty 
a bezchybný zvuk. To tady ještě nebylo! Tan-
čící děti i mládež zřejmě pochopili, že i pro ně 
je to mimořádná událost. Všichni vycítili tu 
zvláštnost okamžiku a odváděli perfektní vý-
kony. Nám v hledišti dokázali, že tituly, které 
přivážejí z mistrovství ČR, Evropy či světa, 
jsou ve správných rukou. Nechci nikoho 
vyzvedávat, protože od těch nejmenších až po 
juniory se bylo na co dívat a všichni jsme jim 

s obdivem tleskali. Přesto 
mám dojem, že Marco Běhala 
jsem dosud nikdy na domácí 

scéně tak precizně tančit neviděl.
Chci poděkovat všem, kteří se na přípravě 

a průběhu této jedinečné akce podíleli. Tre-
nérům tančících souborů a obětavcům, kteří 
postavili a následně zlikvidovali prostor pro 
tanec. Ti všichni nám dokázali, že když se 
chce a síly se spojí, je konečný výsledek na 
jedničku s hvězdičkou!

Zdeněk VESELÝ, předseda komise 
pro výchovu a vzdělávání

(Fota z akce na straně 11)

POCHVALA

Na premianty čeká 
kino nebo bazén

V úterý 18. června ocenilo 
vedení města nejlepší žáky. 
Školáky, kteří ukončili povin-
nou docházku na základních 
školách a Gymnáziu Františka 
Živného, a nejlepší absolventy 
Střední školy Bohumín přijali 
starosta, místostarosta a před- 
sedové komisí pro občanské 
záležitosti a pro výchovu 
a vzdělávání. Školy na oceně-
ní nominovaly čtrnáct žáků 
a osm maturantů. Ze setkání 
si premianti odnesli knihu 
a permanentku do kina nebo 
do aquacentra a zapsali se do 
pamětní knihy města. O kul-
turní program se postaral 
pěvecký sbor gymnázia.

Komise pro občanské zále-
žitosti byla také přizvána 3. 
června na slavnostní vyřazení 
maturantů gymnázia v kině, 
kde ocenila devět nejlepších 
studentů.  (pu) 

Děkuji odboru životního prostředí a služeb za zřízení služby pro 
občany -  mobilního sběrného dvora. Využil jsem dvůr při jeho 

zastávce v Tovární ulici v Záblatí a byl jsem velice spokojen. Ušetřil nám spoustu starostí, 
jak naložit s už nepotřebnými  věcmi. Velmi si této služby cením.  Tomáš MASNÝ

Praktická služba

Plavky vyměnili za divadelní kostýmy

Sedm divadelních představení během pěti dnů. Do 
Bohumína se po roce opět sjeli ochotníci z regionu. 
Divadelní festival na náměstí začal 17. června kostýmním 
průvodem. Pak už se diváci usadili do lavic a na speci-
álně postaveném jevišti se roztáhla imaginární opona.

Láska k divadelním múzám 
je nefalšovaná. Ochotníci to 
tentokrát dokázali měrou vr-
chovatou. Divadelní festival 
totiž letos probíhal v tropic-
kém týdnu, který byl podle 
meteorologů nejteplejším za 

uplynulých dvaašedesát let. 
Amatérští divadelníci si 
přesto den co den oblékali 
místo plavek mnohdy nepro-
dyšné kostýmy a ve třiceti-
stupňové výhni bavili diváky. 
Nic neošidili, dali do vystou-

pení vše. Odměnou jim byl 
(doslova) hřejivý pocit z dob-
rého výkonu a aplaus diváků.

V rámci letošního ročníku 
festivalu se bohumínskému 
publiku představil domácí 
Timboj nebo divadlo Berani 
z Těškovic. Z Havířova dora-
zilo Divadlo Skřítek a soubor 
Tom a Jeff. Ostravskou scénu 
zastupovalo Divadlo P. A. S. T., 
Divadlo u Lípy a Dividlo 
Ostrava. (tch)

Prvním představením byla komedie »Co eště nevíte, v hospodě se dovíte« na motivy tří slováckých povídek. Hrál ji soubor Berani 
z Těškovic na Opavsku. I když má obec jen 830 obyvatel, divadlu se jich věnuje několik desítek.  Foto: Pavel Čempěl

ubor Berani 
vel Čempěl
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V letím kině vyrostlo největší pódium, které kdy Bohumín zažil. Plochou zabíralo sto metrů 
čtverečních.  Na jevišti pořadatelé instalovali speciální povrch »baletizol«, díky kterému 

mohli účinkující předvádět úžasné kreace. V barvách Domu dětí a mládeže Fontána 
se zde představilo 150 tanečníků.  Foto: Petr Piechowicz

jiné už mají 
n a  k o n t ě 
vavříny ze 
soutěží. Ta-
nečníci pro 
tuto příleži-
tost »oživi-
li« i slavnou 
choreografi i 
Fontána z 
roku 1998.

Součástí doprovodného 
programu byla tombola 
pro diváky, vystoupení 
tří zpěvaček z Pop 
Academy Ostrava 
a kulturní zážitek 
v letním kině završila 
taneční párty. Akce sla-
vila úspěch. Pořádající 
DDM, kterému s orga-

Nový suvenýr – chutný a voňavý
Zalít vroucí vodou a nechat tři až pět minut vyluhovat. I takové instrukce 

si může přečíst majitel zcela nových propagačních předmětů Bohumína. 

Nabídku suvenýrů totiž rozšířila kolekce ovocných čajů.

Ibišek, jablko, ostružiny, bezinky, 
papája, slunečnice, chrpa. Stačí ty názvy 
jen vyslovit a člověku se okamžitě vybaví 
jejich aroma. A co teprve, když skutečně 
otevře stylovou krabičku a uvaří si šálek 
poctivého čaje. Díky tomu se nový propa-
gační předmět Bohumína hodí nejen jako 
upomínka, ale i jako originální dárek.

Kolekci tvoří čtyři druhy ovocných 
čajů. Jedna krabička obsahuje čaj Bru-
sinka a malina v patnácti nálevových sáč-
cích. V dalších třech padesátigramových 
baleních jsou čaje sypané. Jmenují se 
Brusinka a jahoda, Bora bora, Indiánské 

léto. Jedna krabička stojí dvaapadesát 
korun. Nové propagační předměty je 
možné zakoupit v radničním infocentru.

(red)

Dvě taneční školy na jednom pódiu
Řada mistrů republiky 
i světa na jednom pódiu. 
Největší jeviště v historii 
Bohumína. Večerní show 
v letním kině »Když 
Fontána tančí« si na své 
konto připsala několik nej 
a nadchla 350 diváků.

Pod hlavičkou DDM 
Fontána působí dva 
taneční soubory. Ještě 
nikdy se však Kates a Radost 
& Impuls nepředvedly ve spo-
lečném představení. Až nyní. Ve 
dvouhodinovém programu 
se 14. června na pódiu 
vystřídalo sto 
padesát taneč-
níků v sedmadvaceti tan-
cích. Některé si odbyly 
svou premiéru, nizací pomohla městská 

agentura K3, už proto 
s předstihem oznámil, 
že se na show pod 
širým nebem mohou 
diváci těšit i v příš-
tím roce.  (erh)
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Soumračník jitrocelový je hojným zástupcem našich 

18 druhů soumračníků. Je rozšířen ve střední a severní 

Evropě až po polární kruh, v Asii přes Sibiř až po 

Japonsko a v Severní Americe (USA a Kanada).

Obývá vlhké údolní louky, 
paseky a lesní lemy. Vysky-
tuje se také na rašelinných 
loukách, v lesostepích, opuš-
těných lomech a pískovnách. 
Je hojný od nížin až po vyso-
ké polohy Jeseníků (do 1 200 
metrů nad mořem). Samička 
klade vajíčka na čepele listů 

travin, například bezkolence 
modrého (Molinia caerulea) 
a třtiny křovištní (Calamag-
rostis epigejos). Larvy žijí 
solitérně v ruličce spředené 
z listu a přezimují. 

Na Bohumínsku je sou-
mračník jitrocelový nejhoj-
nější v nivách Odry a Olše, 

kde patří k prvním jarním 
motýlům.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon)
Příroda Bohumínska – motýli (119) 

Už v pátek 12. července 
začíná promítat bohumín-
ské letní kino v parku. 
Díky novému digitálnímu 
projektoru se mohou 
diváci těšit na lepší obraz 
a dva červencové fi lmové 
festivaly komedie a hororu 
s celkem šestnácti fi lmy. 
Na konec srpna připravuje 
městská agentura K3 ještě 
pohádkový festival.

Kromě technického zá-
zemí letos letňák inovoval 
i provozní řád – promítá 
se za každého počasí. Za 
deště se až padesát ná-
vštěvníků vejde na provi-
zorní lavičky pod střechou 
promítací kabiny s příjem-
ným výhledem na plátno. 
I letos si mohou návštěvníci 
půjčit deky, repelent proti 
komárům, na místě  se 
bude prodávat popkorn.
Červencové fi lmové fes-

tivaly nabídnou například 
snímky Signál, 2Bobule, 
ale také horory Texaský 
masakr motorovou pilou, 
Nezvratný osud a další. 
Vstupné je symbolických 
50 korun, nebo ještě 
levnější, protože si diváci 
mohou koupit zvýhodně-
nou permanentku na daný 
fi lmový festival.

Permanentka na všech 
sedm komedií stojí 150 
korun (lístek na jeden 
film vychází na 21,50 
korun), na všech devět 
hororů stojí 200 korun 
(22 korun na jeden fi lm). 
Permanentky se kupují 
v pokladně letního amfi -
teátru. (kab)

Letňák promítá 

za každého počasí

Filmový festival komedie 
odstartuje v pátek 12. červen- 
ce český fi lm Signál s Vojtě-
chem Dykem a Kryštofem 
Hádkem v hlavních rolích. 

Holky ani diváci na ocet nezůstali
Bohumínští ochotníci z Bobanu polechtali 
v neděli 9. června několik stovek diváckých 
bránic. Premiéře muzikálové komedie 
»Jak to udělat, aby nezůstaly hezký holky 
na ocet« aplaudovalo v bohumínském 
kině 330 diváků. 

Komedii Františka Zacharníka a Lubomíra 
Vetešky z prostředí fabriky a pohraničních ka-
sáren 80. let si místní divadelní soubor volně 
upravil a na prknech kina předvedl takové 
výkony, že by se za ně nemuseli stydět ani pro-
fesionální umělci. Skvělý dojem ještě umocnila 
autorská hudba bohumínského hudebníka Oty 
Maňáka.

Ti, kteří premiéru o lásce a přátelství nestihli, 
se už teď mohou těšit na říjen, kdy Boban 
chystá reprízy. První se uskuteční v sokolovně 
v Záblatí, další opět v kině.

Boban, alias BOhumínské BAvidélko převážně 
Nedělní, vznikl v roce 2007. Momentálně má 
soubor kolem třiceti členů. Za šest let existence 
už Bobani nastudovali šest her – Z pohádky do 
pohádky, Fimfárum, Dvě Maryčky, Rychlé 
šípy, Nejkrásnější válku a Holky na ocet. Letos 
v březnu navíc soubor zabodoval na krajské 
přehlídce amatérských divadel – Ostravských 

bucharech. Za hru Rychlé šípy si přivezl hned 
čtyři ceny. Jednu kolektivní za hudební složku 
představení a tři za individuální herecké výko-
ny jednotlivých členů souboru.

Lucie BALCAROVÁ

V Holkách na ocet bohumínští ochotníci opět zúro-
čili své herecké i hudební zkušenosti. Hru pilovali 
několik měsíců.  Foto: Radana Vozňáková
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O vítězi rozhodovaly vědomosti i šikovnost
Všeználek a Frikulín. To jsou názvy zábavných i vzdělávacích soutěží, 
jejichž školní kola proběhla ve čtvrtek 30. května na Masarykově ZŠ. 

Všeználek byl určen žákům šestých 
a sedmých tříd, Frikulín je pro osmáky 
a deváťáky. 

Z třídních kol všech deseti tříd druhé-
ho stupně postoupila tříčlenná družstva, 
aby se utkala v zábavném vědomostním 
kvizu. Poté týmy změřily síly v šikov-
nosti, v rychlém skládání neznámého 
obrázku či luštění sudoku. Došlo i na 
disciplíny, které nejsou ve školním pro-
středí právě obvyklé. Žáci rybařili, ab-
solvovali automobilové závody nebo 
předváděli pantomimu. Všeználky se 
nakonec stali žáci 7. C – Petra Hollá, 
Jan Pecháček a Jakub Skotnica, na 2. 

místě se umístili Martina Ganittová, 
Ondra Tomáš a Šimon Sedláček ze 7. B 
a na 3. místě Vojtěch Koudelka, Matěj 
Kantor a Tomáš Salamon ze 7. A. 

Frikulíny jsou v letošním roce žáci 8. 
A – Sabina Diasová, Michal Hujo a Petr 
Slowiak, 2. místo po napínavém závěru 
obsadili Pavel Bůžek, Jan Wanieczek 
a Tomáš Wrubel z 9. B, třetí skončili re-
prezentanti 9. A – Markéta Plášková, 
Tereza Černická a Šimon Vícha. 

Soutěžící obdrželi hezké ceny, které 
škola pořídila díky fi nanční podpoře zři-
zovatele a Moravskoslezského kraje.

Lucie BEDNÁŘOVÁ, Antonie WALTEROVÁ

Výlet za požárníky
Žáci mateřské, základní a střední ško-

ly Slezské diakonie Český Těšín, odlou-
čeného pracoviště Bohumín vyrazili na 
školní výlet. Absolvovali jej spolu s ro-
diči, učiteli a asistenty 7. června. Cílem 
jejich cesty byla Doubrava.

O hlavní část programu a atrakce se 
postaral Sbor dobrovolných hasičů 
v Doubravě. Pro děti připravil spoustu 
ukázkových cvičení – likvidaci ohně, zá-
chranu osob z výšek a podobně. Hasiči 
také představili technické vybavení a za- 
řízení požárního vozu a svou výstroj. 
Zpestřením pro děti a žáky byla projížď-
ka hasičským autem s houkající sirénou.

Na závěr si žáci s rodiči opekli párky, 
vytrvalci si zahráli míčové hry a poté 
zamířili zpátky domů. Celý výlet si děti 
velmi užily, program byl pro ně novým 
a nezapomenutelným zážitkem. Děkuje-
me SDH Doubrava a všem, kteří se po-
díleli na přípravě nádherného výletu.

Text a foto: Aneta STANIEKOVÁ

BC Bohumín pořádá 29. a 30. června 
4. ročník mezinárodního turnaje v kuleč-

níku »Dunajský pohár«. Koná se v herně v Čáslavské ulici (Dům služeb) a vstup na něj je 
zdarma. Turnaje se zúčastní mistr Rakouska 1. Wr. Neustädter Billardklub, mistr Bavorska 
Billardfreunde Creidlitz-Coburg a mistr Česka, což je pořádající BC Bohumín. V sobotu pro-
běhne v 10 hodin slavnostní zahájení, od 10.30 hodin se utká Rakousko s Bavorskem a od 
15 hodin Bohumín s poraženým z prvního zápasu. V neděli od 10 hodin Bohumín vyzve 
vítěze prvního zápasu a v 15 hodin se předpokládá vyhlášení výsledků.  (red)

Dunajský pohár v kulečníku



Honza Pecháček, Jakub Skotnica a Petra 
Hollá, vítězové soutěže »Všeználek«. 

Foto: Antonie Walterová

»Vilém Tell« znovu rozdrtil konkurenci
Od loňského června mají milovníci pétanque útočiště ve sportovně–rekreačním areálu za parkem. Spolu s adventure 
golfem zde vyrostla čtyři hřiště pro tuto původně francouzskou hru, které se jinak říká boule, koule nebo bocca. 
V sobotu 15. června se zde uskutečnil třetí ročník Bospor Cupu v pétanque.

Na písečných kurtech zápolilo šest-
náct tříčlenných týmů. Ty, které pro-
mluvily do závěrečných vyřazovacích 
bojů, si sáhly na dno svých sil. Celý tur-
naj totiž trval sedm hodin. Do finále 
celodenního klání se nakonec probojo-
val obhájce vítězství z předešlého turna-
je, tým TOMIJA. Soupeřem mu bylo 
družstvo Macurovic. Přestože se snažilo, 
putovní pohár majitele nezměnil. Po 
lítém boji opět slavil úspěch favorizova-
ný tým TOMIJA. Z jeho lídra Michala 
Lorence mají soupeři oprávněný re-
spekt. Jako dorostenec hrával pétanque 

na vrcholové evropské úrovni. Přestože 
v osmnácti letech sportovní kariéru 
ukončil a třináct let na ocelové koule ani 
nesáhl, stále má skvělou mušku a mili-
metrovými hody drtí protivníky.

„V mládí jsme se spoluhráči ničili kon-
kurenci i psychologicky ve stylu Viléma 
Tella. Kamarád uchopil kouli a já mu ji 
ze vzdálenosti několika metrů vystřelil 
z dlaně,“ zavzpomínal Michal Lorenc. 
Ten bude se svým novým týmem znovu 
předvádět mistrovské kousky na dalším 
turnaji, který je na programu 14. září. 

(javo, tch)

Michal Lorenc (uprostřed) už pétanque 
třináct let závodně nehraje, ale přesné údery 
nezapomněl.  Foto: Bospor

Žáci mateřské, základní a střední školy 
Slezské diakonie na výletě v Doubravě.
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Turnajové léto fotbalistů Slovanu
V sobotu 22. června se dorostenci Slovanu Záblatí zúčastnili tradičního 
Mezinárodního turnaje staršího dorostu pořádaného FK Bohumín. Mezi 
čtyřmi účastníky ze Slezska jsme obsadili 4. místo za mužstvy FK Bohumín, 
Sokol Dolní Lutyně a LKS Orzeł Zabłocie.

Mladí účastníci mezinárodního fotbalového klání.  Foto: FK Slovan Záblatí

Mezinárodní turnaj starších žáků v kopané

FK Slovan Záblatí uspořádal v sobotu 15. června už VI. 
ročník Mezinárodního turnaje starších žáků v kopané. 
Tentokrát se ale organizátoři před vlastním zahájením 
museli vypořádat s nemalými problémy.

Komplikace způsobily od-
ložené zápasy mistrovských 
utkání v jarní části soutěže. 
Ty se nemohly odehrát kvůli 
špatnému počasí, respektive 
terénu. Nyní tak došlo k situ-
aci, že dva z tradičních účast-
níků turnaje na poslední 
chvíli odřekli účast, protože 

museli ve stejném termínu 
odehrát soutěžní utkání. Na-
štěstí se podařilo, a to doslova 
za pět minut dvanáct, zajistit 
kvalitní náhradu. Poprvé v his- 
torii přijala pozvání k účasti 
Viktorie Bohumín.

Turnaj se odehrál v přátel-
ské atmosféře a měl slušnou 

sportovní úroveň. K vidění 
byly dramatické sportovní 
momenty i krásné góly. Klu-
ci předvedli, že fotbal v regi-
onu »nevymře po meči«.

Vítězem turnaje se stala 
bez ztráty bodu při své pre-
miérové účasti právě Viktorie 
Bohumín. Pohár za druhé 
místo a stříbrné medaile si 
odvezli kluci z polského klubu 
LKS Orzeł Zabłocie, bronz 
získali domácí. Ocenění pro 
nejlepšího střelce turnaje si 

vystřílel Martin Rapan z Vik-
torie Bohumín, cenu pro 
nejlepšího brankáře získal 
záblatský Tomáš Satala 
a nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhlášen Daniel Wojtek 
z LKS.

Vedení FK Slovan Záblatí 
tímto děkuje městu Bohumí-
nu a společnostem Bona-
trans Group a JSB Match 
Diabolo za pomoc při fi nanč-
ním zajištění celého turnaje.

Ivo SEBERA

V úvodním zápase turnaje podlehl Slovan Záblatí 
sousední Dolní Lutyni (kostkované dresy) 0:2.  

Foto: Pavel Čempěl

Vodáci zmapovali svůj rajon 
Milovníci kanoí, kajaků či raftů mají 

nového vodáckého průvodce. Stostrán-
ková publikace mapuje moravskoslez-
ské řeky – Moravici, Opavu, Odru, Olši 
a Ostravici. Vydání průvodce dotoval 
jedním milionem kraj.

Jde o první publikaci svého druhu, 
která po čtyřiceti letech zaktualizovala 
délku řek na severu Moravy a zohledni-
la změny jejich koryt a jezů. Vytvoření 
průvodce trvalo přes dva roky, do jeho 
zpracování se zapojili vodáci z klubů 
Mirago a Posejdon i vodáčtí nadšenci 
z Opavy. Publikace je k dostání zdarma 
ve vodáckých klubech, na hejtmanství 
a  m ě s t s k ý c h 
úřadech. Zájem-
ci si ji mohou 
stáhnout rov-
něž v elektro-
nické podobě 
z vebu www. 
msregion.cz, 
sekce Sport 
a volný čas, 
rubrika Vodní 
sporty / Vo-
dácký prů-
vodce.  (šp)
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 Pro většinu našich hráčů měl 
turnaj formu »rozloučení« s teen-
agerovským fotbalem. Kluci ode-
hráli poslední zápas v dorostenec-
kém dresu a nyní přecházejí do 
vyšší věkové kategorie. 

Ve stejném termínu pořádal Slo-
van na svém hřišti 1. ročník turna-
je starých pánů nad 45 let o Pohár 
starosty města Bohumína. O jeho 
průběhu budeme informovat v ob-
sáhlejší reportáži v následujícím 
čísle.

Sezonu uzavře 6. července muž-
stvo mužů  na Mezinárodním 
turnaji obcí s názvem Záblatí 
v Polsku. Autobusu na posledně 
jmenovaný turnaj odjíždí 6. čer-
vence v 7 hodin od záblatské 
Sokolovny a stále jsou v něm vol-
ná místa. Dopravu hradí Slovan, 
počet volných míst je do naplnění 
kapacity autobusu.  (ise)



  Š KO L S T V Í  ·  A K T UA L I T Y  Z  M Ě S TA14

 Nestává se často, aby obyva-
tel Bohumína děkoval komisi 

pro městskou část. Dnes bych to chtěla napravit a poděkovat skřečoň-
ské komisi, že se v dnešní době snaží své obyvatele pobavit a umožnit 
jim strávit příjemné sobotní odpoledne se svými sousedy, kamarády 
a známými.  Alena GRZYBOWSKÁ

Spokojený Skřečoňák

Letní slavnost ve Skřečoni se vydařila
Komise pro městskou část Skřečoň pořádala v sobotu 15. června třetí ročník oblíbené 
»Letní slavnosti ve Skřečoni«. Počasí akci přálo, a tak se měli organizátoři co ohánět, 
aby uspokojili potřeby návštěvníků, kterých nakonec dorazily více než dvě stovky.

Příjemné posezení za hasič-
skou zbrojnicí oživily preciz-
ním vystoupením aerobiku 
nejmladší Skřečoňačky, které 
připravila Eva Sikorová. 
Škoda jen, že se neuskuteč-
nila přislíbená prezentace 
klubu Palcát. Situaci zachrá-
nili hasiči ze Skřečoně vy-
stoupením svých nejmlad-
ších členů. Dospělí i děti 
mohli zkusit, zda uspějí na 

kole štěstí. Ceny byly opravdu 
atraktivní, sponzorsky na ně 
přispěli převážně místní 
podnikatelé.
Část z fi nančního výtěžku 

akce věnovali organizátoři 
družině místní školy a oddílu 
aerobiku Evy Sikorové. Letní 
s lavnost  proběhla  díky 
podpoře sponzorů, kterým 
pořadatelé srdečně děkují, 
obětavosti hasičů ze Skřečoně 
a členů komise, jejich rodin-
ných příslušníků a kamarádů. 
Děkujeme také těm, kteří akci 
navštívili a dobře se bavili.

Text a foto: 

Daniela KADLECOVÁ

Velcí ukázali malým svou školu
V rámci dlouhodobého projektu 

»Velcí malým« se v Bezručově škole 

uskutečnila červnová akce. Žáci 

5. třídy se setkali s našimi prvňáčky, 

dětmi z mateřských škol Bambino 

a Tovární. Páťáci si pro mladší děti 

připravili Den se zvířátky.

V tělocvičně školy proběhly veselé 
soutěže s plyšovými medvědy, delfíny, 
opičkami, veverkami a jinou plyšovou 
havětí. Budoucí školáčci i prvňáčci byli 
velmi šikovní a obratní. Házeli vlaštov-

kou, skládali vystřihovánky, stříleli na 
koš, plazili se pod překážkami, stavěli 
věž z dřevěných kostek. Hlavně se ale 
bavili a úplně zapomněli, že jsou vlastně 
ve škole.

Cílem projektu »Velcí malým«, který 
u nás probíhá už řadu let, je zbavit děti 
z mateřinek obav z nového prostředí 
a připravit je na budoucí vstup do školy. 
Odstranit bázeň ze starších spolužáků 
a navodit atmosféru vzájemné spolu-
práce, pomoci a pohody.

Text a foto: Kateřina TYLEČKOVÁ, 
ZŠ Bezručova

Předškoláci zažili vláčky, motorky i klaunské číslo
Pátek 14. června měly děti z MŠ 

v Nerudově ulici velice pestrý. 

Školka totiž přijala pozvání rodičů, 

zaměstnanců nádraží v Bohumíně, 

a děti si tak mohly projít nástupiště, 

prodejnu jízdenek či oddělení ztrát 

a nálezů s úschovnou kol. 

Předškoláci zjistili, jak po nástupišti 
cestují balíčky a jak se v kabině strojve-
doucího řídí vlak. Poté se usadili na po-
hodlná sedadla v motoráčku a předsta-
vovali si, jak cestují na prázdniny. Na 
rozloučenou dostali jízdenku k cestová-
ní do kouzelného světa pohádek a po-
hlednice vláčků, lokomotiv a vagonků.

Všem se akce moc líbila a než si děti ve 
školce odpočaly, čekal je další program 
na školní zahradě. V úvodu zábavného 
odpoledne se paní ředitelka rozloučila 

s budoucími školáky. Rozdala jim pamá-
teční knihy s věnováním. Aktivní rodiče 
obdrželi diplomy a věcné dary.

Další program byl v režii samotných 
dětí. Část z nich zahrála kamarádům 

pohádku »O Smolíčkovi«. Do děje byli 
vtaženi také rodiče a všichni si vzali 
z pohádky ponaučení.

Chlapec z logopedické třídy Adámek 
Nadažy si připravil klaunské cirkusové 
vystoupení, na které pečlivě trénoval 
(na snímku  Jarmily Zikmundové). 
Z jeho výkonu byly všichni nadšení. 
Velikou odměnou byl pro našeho klauna 
potlesk. 

Na návštěvu dorazili také motorkáři 
na harleyích, se kterými se děti na pa-
mátku vyfotily. Motorkáři předvedli, co 
jejich stroje dokážou. Na závěr si všichni 
opekli párky, ochutnali cukrovou vatu 
a domů odcházeli s hlavou plnou zážit-
ků.

Děkujeme manželům Fojtů za aktivní 
přístup na akcích, za aktivity v převleku 
klauna a malování dětských tvářiček.

Jitka MRÁZKOVÁ
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Prvenství »Masaryčky« v Českém běhu žen
V sobotu 1. června se 
v Ostravě konal 1. ročník 
Českého běhu žen. 
Po Vídni byla Ostrava 
druhým evropským 
městem, kde se uskutečnil 
městský běh pouze pro 
ženy. Závodu se mohly 
zúčastnit všechny ženy 
a dívky bez ohledu na 
věk či výkonnost.

Běžkyně si mohly vybrat ze 
tří tratí, 2 500, 5 000 a 10 
000 metrů. První dvě byly 
určeny také začátečnicím 
a bylo je možno absolvovat 
i kombinací běhu a chůze. 
Organizátoři mysleli rovněž 
na školy a vyhlásili pro ně 
speciální soutěž. Škola, za 
kterou poběží nejvíce žen 
a dívek, získá 15 000 korun 
na sportovní aktivity.

Ženská sekce bohumínské 
Masarykovy školy přijala 
tuto informaci jako výzvu. 
Proč si nejít zaběhat? Líbilo 
se nám motto závodu »Ženy, 
odskočte  si  od sporáku 
a udělejte něco pro své zdra-
ví«. Je pravda, že přemlou-

vání a přesvědčování bylo 
náročné. Akce se konala 
v sobotu a to už měly některé 
kantorky i žákyně napláno-
vané jiné akce se svými rodi-
nami. Jiným se zdálo, že je 
vzdálenost 2,5 kilometru pří-
liš dlouhá. A některé mají 
běhání spojeno s nepříjem-
nými zážitky z hodin tělesné 
výchovy. Přes všechna úska-
lí škola nakonec dala dohro-
mady skupinku nadšenkyň.  

Na start nejkratší trati na-
stoupilo 31 běžkyň s tričky 
Masarykovy školy. Společně 
se zhruba 270 dalšími běžky-
němi zvládly okruh vedoucí 
od Fóra Nová Karolina ko-
lem řeky Ostravice a zpět. 
Vedle učitelek a žákyň běžely 
také maminky s kočárky, 
šesti až desetiletá děvčátka 
a babičky.

V cíli všechny čekal pří-
jemný pocit ze sportovního 

zážitku. Radost reprezentan-
tek školy byla ale ještě větší, 
když se při vyhlašování vítě-
zů dozvěděly, že Masarykova 
škola měla v závodě největší 
zastoupení. Bohumíňačky 
porazily studentky a kantor-
ky z gymnázia Olgy Havlové, 
z Matičního gymnázia, ze ZŠ 
Bělský les, z Múzické školy 
a odvážely si patnáctitisíco-
vou odměnu pro vítěze. 

Lenka PTÁKOVÁ, Masarykova ZŠ

Masarykova škola vyslala do závodu nejpočetnější výpravu a slavila prvenství.  Foto: Masarykova ZŠ

Cyklo–běh proti drogám
Bohumín byl počátkem června jedním ze sedmačtyřiceti 

českých měst, do nichž zavítali aktéři 11. ročníku 

Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Akcí chtějí 

poukázat na neinformovanost na poli drogové prevence 

a snaží se o zvýšení osvěty.       

Cyklo-běh je svým rozsa-
hem největší pravidelnou 
protidrogovou kampaní spor- 
tovního zaměření. Letošní 
ročník startoval 10. června 
v Orlové a do cíle v Praze 
dorazili jeho účastníci 21. 
června. Za dvanáct dnů stih-
li navštívit bezmála padesát 
měst a urazit třináct set kilo-
metrů.

Po celou dobu maratonu 
probíhala v ulicích navštíve-
ných měst informační kam-
paň. Organizátoři rozdávali 
brožury a do vybraných míst 
dorazil souběžně tým lekto-
rů, který přednášel mládeži 
o zdravotních a sociálních 
rizicích užívání narkotik.

(erh)

Bohumín byl první zastávkou 
účastníků cyklo-běhu. Navštívili 
zde starostu a senátora Petra 
Víchu. Mimo jiné i proto, že nad 
akcí převzal záštitu Senát Parla-
mentu ČR.   Foto: Pavel Čempěl

Bospor pro zábavu prostor
Ve sportovně-rekreačním areálu za parkem začalo 
pravé léto. Městská společnost Bospor, která provozuje 
aquacentrum, adventure golf, Penzion ve věži a Bospor 
arénu (zimní stadion) přešla na prázdninový režim.

Aquacentrum opět nabízí 
oblíbené prázdninové lákad- 
lo. Milovníci vodních rado-
vánek si užijí trojnásobek 
zábavy, od pondělí do pátku 
platí pro vstupné akce tři 
hodiny za cenu jedné. S vý-
hodami přichází také adven-
ture golf a zimní stadion. 
Žáci a studenti tady mají 
o prázdninách o dvacet pro-
cent levnější vstupné.

To v rámci slev stále není 
vše. Hosté ubytovaní v Pen-
zionu ve věži mají po celou 
dobu pobytu vstup na bazénu 
zdarma a o dvacet procent 
levnější adventure golf. Ušet- 
řit lze i v případě, že v jediný 
den navštívíte golf a bazén. 
Při předložení vstupenky 
z jedné atrakce, automaticky 
máte o pětinu levnější vstu-
penku na tu druhou.

Detailní rozpis otevírací 
doby aquacentra, adventure 
golfu a zimního stadionu na-
jdete na straně 19.  (red)

Foto: Pavel Čempěl
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Osud nevrací, co jednou vzal, 
zůstaly vzpomínky, smutek a žal.

30. června 
vzpomeneme 

15. smutné výročí, 
kdy nás navždy 

opustil 

pan Leo 
TOMICA.


S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Marketa, 
syn a dcera s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo, 
těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí, 
v srdci tě dál budeme mít.

30. června 
vzpomeneme 15. 

smutné výročí, kdy 
nás navždy bez slůvka 

rozloučení opustil 

pan Vilém PAPUGA.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn Lumír s manželkou, 

syn Vítězslav s manželkou, vnuci Michal 
a Martin, vnučka Kateřina s rodinou.

Co vám víc, maminko, 
mohu dát, 

než kytici na hrob 
a vzpomínat.

8. července 
vzpomeneme 

20. výročí 
úmrtí

paní Alžběty 
MARŠALÍKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Anna s rodinou.

Tvé srdce utichlo, zůstal nám žal, 
vzpomínky na tebe, maminko, 

budou žít dál.

23. června 
jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky 

a prababičky, 

paní Valerie PLOTICOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají 

dcery Jiřina a Jana s rodinami.

Děkujeme všem 
příbuzným, přáte-

lům, sousedům 
a známým za účast 

a květinové dary 
i za projevenou 

soustrast na pohřbu 
našeho drahého 

zesnulého manžela, 
otce, tchána, dědečka, švagra a strýce,

pana Karla ROJE.
Opustil nás 21. května, poslední 
rozloučení se konalo 24. května

v kostele a na hřbitově ve Skřečoni. 
Děkuje zarmoucená rodina.

10. července 
mohl můj manžel

Tomáš 
PCHÁLEK
oslavovat své 

50. narozeniny, 
bohužel osud 

se letos v dubnu 
postavil proti. 

Děkuji, pokud si na něj 
při této příležitosti vzpomenete.

Zarmoucená manželka Hanka.

Čas plyne, 

vzpomínky zůstávají...

28. června 
uplyne 15 let 

ode dne, 
kdy utichlo srdce

paní 
Jarmily KASPŘÁKOVÉ.


S úctou a láskou vzpomínají manžel 

a synové s rodinami.

Hodnota života se měří láskou, 
kterou druhým dá, ale i láskou, 

kterou v druhých probudí.

23. června by se dožil 
100 let 

pan Vilém 
CYROŇ
 ze Záblatí.


S vděčností na něj vzpomínáme.

Za rodinu vnučka Vlasta.

Své »ano« 
si řekli: 
Pavel Cigán z Hatě a Martina Harwo-
tová z Bohumína
Kamil Žižka a Kateřina Slaninová, oba 
z Bohumína
Petr Warzeszka a Lenka Středulová, 
oba z Bohumína
Tomáš Siekiera z Orlové a Petra 
Seidlerová z Bohumína
Martin Maleňák a Lenka Dudová, oba 
z Bohumína
Tomáš Kantor a Dagmar Lapčíková, 
oba z Bohumína
Lukáš Mlynárik z Bohumína a Blanka 
Mirochová z Ostravy
Tomáš Rúber z Bohumína a Soňa 
Kozarová z Ostravy
Michael Kit a Pavlína Guňková, oba 
z Bohumína
Marian Kruk a Klaudia Herzogová, 
oba z Bohumína
Petr Bláha a Eva Sentešiová, oba 
z Bohumína
Tomáš Plonka z Orlové a Gabriela 
Valuštíková z Bohumína
Michal Babiarčík a Vendula Kuchejdo-
vá, oba z Bohumína
Tomáš Mück a Kateřina Šeligová, oba 
z Ostravy.

Naposledy jsme 
se rozloučili
Ludmila Bokrová * 1943 
z Nového Bohumína  Halina Broškovi-
čová * 1952 z Nového Bohumína  Jozef 
Csákvári * 1929 z Nového Bohumína  
Ivan Drápela * 1944 ze Starého Bohu-
mína  Jan Hollý * 1943 z Nového 
Bohumína  Hildegarda Jaworková 
* 1948 ze Skřečoně  Marie Jurečková 
* 1922 ze Starého Bohumína  Alois 
Krawiec * 1926 z Pudlova  Jana Le-
gerská * 1948 z Nového Bohumína  
Zdeněk Man * 1926 z Nového Bohumína 
 Františka Miczková * 1918 ze Starého 
Bohumína  Marie Pieklová * 1926 
z Nového Bohumína  Adelajda Pohlud-
ková * 1925 z Nového Bohumína  
Anděla Rusková * 1922 ze Starého 
Bohumína  Jarmila Šindelková * 1925 
ze Starého Bohumína.

V rubrice posledních rozloučení zve-
řejňujeme pouze občany, kteří zemřeli 
v Bohumíně. Standardně se zde neobje-
vují občané města, jež zemřeli v jiném 
městě. Pokud si ale pozůstalí zveřejnění 
přejí, nic tomu nebrání. Stačí pouze při-
nést úmrtní list na matriku a dohodnout 
se na bezplatném zveřejnění v rubrice. 
Další informace na  596 092 146.  (ml)

VZPOMÍNKY
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REALITY
● Prodám byt 0+1 u Lid -

lu, nízká zást., náj. 1.700 Kč/
měs.  736 228 883.
● Prodám rod. patrový 

dům 5+1, s garáží, u Borku, 
klidné místo. Novostavba. 
Pozemek 2 700 m2.  602 
258 751.
●  Pronajmu byt 0+1 

BOH.   736 228 883.
●  Pronajmu byt 2+1 

v cihlové zástavbě v Bohumí-
ně, Studentská 533, v příze-
mí, od 1. 8. 2013.  731 035 
209.

● Pronajmu družstevní 
byt 3 + 1, 2. patro, 72 m2, 
I. kat. s lodžií. Bohumín–
Záblatí, ul. Tovární. Cena 
dohodou. E-mail: Ing.Kus@
seznam.cz,   775 270 658.

● Pronajmu v Bohumí-
ně restauraci i s vybave-
ním.  774 497 964.

● Koupím byt v Boh.    
736 228 883.

● Nabízím pěkné uby-
tování v Luhačovicích, 
v soukromí, dvoulůžkový po-
koj s TV, kuchyní, sociálním 
zařízením v centru.  737 
525 271.

INZERCEINZERCE

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY/CE DO VÝROBNÍHO PROVOZU 
NA ČIŠTĚNÍ STROJŮ 

Požadujeme: manuální zručnost, pracovitost, spolehlivost. 

Odměna: 70,- Kč/hod. 

Typ smlouvy: dohoda o provedení práce.

Termín práce: červenec – srpen 2013.

Lokalita: Bohumín. 

Kontakt:   606 059 263 (Po – Pá 9.00 – 17.00) 

RŮZNÉ
● Kanadské krůty, roz-

krmené i vykrmené, po tel. 
domluvě.  776 171 452.

SLUŽBY
● Prodáváte nebo kupujete 

auto? Kompletní čištění 
autointeriéru technikou 
Kärcher od 500 Kč, čištění 
koberců, sedacích sou-
prav od 300 Kč.  724 088 
643. www.cistyautointerier.
mypage.cz
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● Studentka gymnázia 

uklidí, pohlídá, doučí, 
pomůže na zahradě.. Vše do-
hodou.  774 442 078.

● NEPEČTE-NAPEČU 
VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆ 596 544 588, 606 205 469

Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.
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ČISTIDLO
NA
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POTRAVA PEŘEJ KRÁČETI

DŘÍVĚJŠÍ
JEDNOTK.
OBCHODNÍ

DŮM

NÁŠ
ZPĚVÁK
MODEL
FORDU

BULHAR.
POLÉVKA
PLANETKA

ZAČÁTEK
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POHYB

VZDUCHEM
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SPISOV.

KRÁSNO-
HORSKÉ
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NÁPOJ

POLICEJNÍ
OBCHŮZKA

NAČPAK
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NA MYTÍ
NÁDOBÍ

NÁLEV
ZNAČKA
ASTATU
OVÍSEK

JEMNÝ
NÁDECH

TOTO

CITOSL.
PODIVU

BŮH
LÁSKY

TATO
INDIÁNSKÝ

BŮH

PATŘÍCÍ
EVĚ

ŘÍMAN
DOJEM

KOZÁCKÝ
VELITEL

ZÁDUCHA

TATRAN-
SKÝ

NÁRODNÍ
PARK

OBRNĚNÝ
TRANSPOR-
TÉR (ZK.)

SPZ KLATOV

ZNAČKA
AMERICIA
PRAŽSKÝ

ZÁVOD

ZNAČKA
RADIA

ŽENSKÉ
JMÉNO

PÁDOVÁ
OTÁZKA

PŮDA
(NÁŘ.)

INICIÁLY
HERCE

TROJANA

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

SVIT

ASPIK
DOMÁCKY
KORNEL

GRYF
DRŽITEL
INVEST.
KUPONŮ

� INICIÁLY
HERCE

TÖPFERA

KONEC
TAJENKY
SOLMIZ.
SLABIKA

DOPRAVNÍ
LINKY

STARO-
VĚKÝ
STÁT

SLOVEN-
SKY

„LITR”

SEKAT
TESLICÍ

SILNÉ
PROVAZY

ZNAČKA
AUTO-

BATERIÍ

TAJENKU TVOŘÍ VÝROK HORATIA. POMŮCKA: ARVA, NOEL, OSAN

Ošetřovatelské oddělení se modernizuje
Sedmdesát lůžek, z toho dvacet pro sociální 
pobytové služby. Taková je kapacita ošetřo-
vatelského oddělení naší nemocnice. 

Oddělení za-
jišťuje komplexní péči pro 
stále rostoucí populaci senio-
rů. Poskytuje ošetřovatelskou 
rehabilitační péči pacientům 
po úrazech a operacích, po 
mozkových příhodách s ochr-
nutím, pacientům s chronic-
kými nemocemi, kteří nejsou 
bez cizí pomoci schopni vy-
konávat běžné životní úkony. 

Nedílnou součástí péče 
ošetřovatelského oddělení je 
i poskytování sociálních slu-
žeb s návazností na agentury 
domácí péče nebo na zařízení 
sociální péče. Sociální poby-
tová služba je určena osobám, 
které nevyžadují ústavní 
zdravotní péči, ale vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu 
se neobejdou bez cizí pomoci. 
Nemohou být proto propuš-
těny ze zdravotnického zaří-
zení do doby, než jim je 
zabezpečena pomoc blízkou 

osobou nebo zajištěno posky- 
tování terénních či ambu-
lantních sociálních služeb. 

Oddělení prochází v po-
slední době postupnou re-
konstrukcí a modernizací, 
což umožňuje zvyšovat stan-
dard poskytované péče. 
V letech 2008 až 2012 činily 
investice do pavilonu »C« 
6,8 milionu, z toho 5,1 mili-
onu do nemovitého majetku 
a 1,6 milionu do vnitřního 
zař ízení (hlavně  postelí 
a nočních stolků).V nejbližší 
době se chystá další rozsáhlá 
rekonstrukce sociálních zaří-
zení, což opět zvýší komfort 
pacientů.

Objednávání pacientů pro-
bíhá na základě telefonické 
dohody s primářem oddělení 
Václavem Sosnou,  596 
096 562, nebo se zdravotně 
sociální pracovnicí Tamarou 
Kolarčíkovou,  596 096 

391. Po příchodu na oddělení 
musí mít pacient u sebe do-
poručení ošetřujícího lékaře 
s rozpisem užívání léků. 
V rámci kapacitních mož-
ností je možné pacienta 
umístit i krátkodobě. Pro 
imobilní pacienty je zde 
zajištěn bezbariérový přístup 
do jídelny, výtahu, sociální-
ho zař ízení,  na balkon. 
Pro chvíle pohody je zde 
k dispozici společenský kout 
s televizí, knihovnou a pro 
náročnější klienty šest nad-
standardně  vybavených 
pokojů.

Na oddělení se o pacienty 
stará tým erudovaných zdra-
votníků s bohatými odbornými 
zkušenostmi. Jejich snahou 
je navrátit seniorům v co 
největší míře zdraví a v rám-
ci jejich možností schopnost 
žít kvalitní život. Hlavním 
dlouhodobým cílem je zajistit 
trvale zkvalitňování poskyto-
vané zdravotní péče.

Dagmar GATTNAROVÁ,
Bohumínská městská nemocnice

Workshop v duchu 

starých Slovanů
Usadili se u nás před 1 600 

lety a s jejich příchodem 
začal středověk. Řeč je o Slo-
vanech, které si připomene 
tvůrčí dílna pro děti a mlá-
dež od 9 do 15 let. 

Bude probíhat od 1. do 5. 
července v zahradě za hasič-
skou zbrojnicí ve Skřečoni 
denně od 10 do 13 hodin. 
Účastníci budou vyrábět 
historickou technikou tali-
smany, utkají si opasek, na-
učí se drátkování. Věci si 
budou moci směnit ve vý-
měnném obchodě, nebo si je 
odnesou domů na památku.

Workshop pořádá v rámci 
festivalu Léto-kruhy sdružení 
Maryška a DDM Fontána ve 
spolupráci s SDH Skřečoň.  

(red)

KRÁTCE

TAJENKU KŘÍŽOVKY z minulého 
čísla tvořil výrok Senecy mladšího: 

"UŠLECHTILÉ DUŠE SE ŽIVÍ PRACÍ" 



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  13/2013 19

PRO G R AMY TAK É NA W W W. M ESTO - BO H UM I N.C Z N E BO W W W. K 3BO H UM I N.C Z

KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 27. 6. DO 12. 7. 

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ 2013

CESTA KOLEM SVĚTA

VELKÝ KOLOTOČ:

 ● 7.7. v 15 hodin ROZTÁČÍ SE KOLOTOČ. 
Zahájení akce. Hry a soutěže na náměstí T. G. 
Masaryka. Zájemci se mohou zaregistrovat 
a obdrží brožurky s programem kolotoče.

 ● 8.7. a 9.7. KŘÍŽEM KRÁŽEM S DDM. Stolní 
tenis, nohejbal, badminton, adventure golf, 
keramická dílna. Sraz v 9 hodin před DDM.

 ● 10.7. PUTOVÁNÍ PO SVĚTADÍLECH. 
Poznávání světadílů a zemí, kreslení a stříhání. 
Od 9 hodin herna RC Slůně v Nerudově ulici.

 ● 11.7. HRÁTKY V DŽUNGLI. Návštěva há-
jenky v Záblatí, poznávání zvířat, ukázky KBP 
Palcát. Odjezd na kolech v 8.45 z náměstí TGM.

 ● 12.7. CESTOVÁNÍ NA KOLECH I BEZ KOL 
DO EGYPTA. Výlet pro sportovně založené děti, 
odjezd na kolech v 8.45 z náměstí TGM. Pro 
menší děti dílnička v ateliéru sdružení Maryška, 
sraz v 9 hodin.

MALÝ KOLOTOČ:

Knihovna Nový Bohumín, každý den od 9 do 
12 hodin a  od 13 do 17 hodin.

 ● 8.7. CESTOVNÍ BEDNOLET

 ● 9.7. AFRICKÝ KANGAS

 ● 10.7. STRÁŽKYNĚ PYRAMID

 ● 11.7. ČERNOCH BANGO

 ● 12.7. PTÁCI VE FRAKU

Knihovna Záblatí, každé pondělí od 13 do 17 
hodin.

Knihovna Skřečoň, každý čtvrtek od 8 do 11 
hodin a od 12 do 17 hodin.

Knihovna Starý Bohumín, každý pátek od 13 
do 17 hodin.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

VÝSTAVY

 ● 2.7. – 31.7. ZUŠ BOHUMÍN. Výstavy výtvarných 

prací ZUŠ Bohumín, galerie knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 

www.k3bohumin.cz.

 ● 27.6. a 29.6. v 19 hodin SVĚTOVÁ VÁLKA Z. Film 

USA, Malta (Akční / Horor), 2013, 3D, titulky, 

přístupný od 12 let, 150 Kč.

 ● 28.6. ve 14 a 17 hodin KOVÁŘ Z PODLESÍ. Film 

Česko, Slovensko (Pro děti), 2013, přístupný, 100 

minut, 90 Kč (jedničkáři s vysvědčením zdarma).

 ● 28.6. v 20 hodin SCARY MOVIE 5. Film USA 
(Parodie), 2013, titulky, přístupný od 12 let, 90 minut, 
90 Kč.

 ● 30.6. v 10 hodin NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽ-
STVÍ TADA STONESE. Animovaný film Španělsko 
(Dobrodružný), 2012, 3D, dabing, přístupný, 
90 minut, 130 Kč, děti 110 Kč.

 ● 30.6. v 19 hodin IRON MAN 3. Film USA, Čína 
(Akční / Komiks), 2013, dabing, přístupný od 12 let, 
109 minut, 70 Kč.

 ● 4.7. v 19 hodin MUŽ Z OCELI. Film USA, Kanada, 
Velká Británie (Komiks / Akční), 2013, 3D, titulky, 
přístupný od 12 let, 148 minut, 120 Kč.

 ● 5.7. v 19 hodin STAR TREK: DO TEMNOTY. Film 
USA (Sci-fi ), 2013, 3D, titulky, přístupný od 12 let, 
132 minut, 130 Kč.

 ● 6.7. v 19 hodin PO ZÁNIKU ZEMĚ. Film USA (Sci-
-fi  / Dobrodružný), 2013, titulky, 104 minut, 120 Kč.

 ● 7.7. v 10 hodin JÁ, PADOUCH 2. Animovaný fi lm 
USA (Rodinná komedie), 2013, dabing, přístupný, 
95 minut, 125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 7.7. v 19 hodin NEVĚDOMÍ. Film USA (Akční / 
Sci-fi ), 2013, titulky, přístupný, 90 Kč.

 ● 11.7. v 19 hodin PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI. 
Film USA (Akční / Sci-Fi), 2013, 3D, dabing, přístup-
ný, 130 Kč.

 ● 12.7. a 13.7. v 19 hodin REVIVAL. Film Česko 
(Komedie), 2013, přístupný od 12 let, 116 minut, 
100 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

LÉTO-KRUHY 2013. Zahrada u hasičské 

zbrojnice ve Skřečoni, pořádá OS Maryška, 
SDH Skřečoň a DDM Fontána.

 ● 29.6. až 6.7. ŘEZBÁŘSKÝ PLENÉR

 ● 1.7. až 5.7. TVŮRČÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI

 ●  2.7. v 18 hodin JARDA HOLEŠ A JEHO 
ROMANTICKÁ KYTARA

 ●  5.7. v 18 hodin ZAHRADNÍ SLAVNOST, 
koncert bluegrassové skupiny Wild

SPORT

CYKLISTIKA

 ● 29. – 30.6. SPANILÁ JÍZDA S NOCOVÁNÍM POD 
ŠIRÁKEM. Vlakem do Vyškova, pak na kolech trasa 
Nové Zámky, Koryčany, Vracov, Hodonín, Přerov. 
Odjezd vlakem 29.6. v 8.30 hodin.

CVIČENÍ

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvična. 
ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvič-
na ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 
999 147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA S MONIKOU. Čtvrtek v 19 hodin, velká 
tělocvična ZŠ Masarykova. www.zumba-bohumin.cz.

 ● ZUMBA FITNESS. Úterý v 19.15 hodin tělocvična 
gymnázia; neděle v 19 hodin tělocvična SŠ v Husově 
ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● KUNDALINI JÓGA. Pondělí v 17 hodin ve školi-
cím středisku ve Skřečoni. www.wellness-guru.cz.

 ● POWER JÓGA. Pondělí v 19 hodin ve Sportcent-
ru v Mírové ulici. www.wellness-guru.cz.

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: Pondělí v 18 ho-
din PILATES, v 19 hodin BOSU; úterý v 19 hodin 
BOSU; středa v 18 a 19 hodin BOSU; čtvrtek v 18 
hodin POMALÉ POSILOVÁNÍ, v 19 hodin PIYO – 
PILATES – JOGA; neděle v 18 hodin VELKÉ MÍČE. 
Na BOSU rezervace na  734 532 903. 

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 19 hodin, pro děti v pondě-
lí v 17 hodin a ve středu v 17.45 hodin. Tělocvična ZŠ 
Skřečoň,  606 903 505.

PRÁZDNINOVÁ AKCE: Od pondělí do pátku 
3 HODINY v aquacentru ZA CENU JEDNÉ.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až čtvrtek: 6 – 21 hodin
pátek:  10 – 21 hodin
víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

PRÁZDNINOVÁ AKCE: ŽÁCI A STUDENTI 
na adventure golfu a zimním stadionu 

20 % SLEVA.

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 – 21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 
777 707 782, www.bospor.info

Letní sporty denně 9 – 22 hodin.
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