
Vyrobit špičkový led je téměř alchymie. Vlastnosti ledu ovlivňuje 

několik faktorů jako kvalita vody, jeho tloušťka a teplota, rovněž 

teplota okolí a vlhkost vzduchu.
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„Musí to být měkký led, aby dopady 
na něj byly měkčí. Lépe se na takovém 
ledu udrží i rovnováha,“ říká Ryszard 
Blachowski, vedoucí sportovních 
areálů ve správě SMO Orlová. Tím 
vysvětluje, co se musí změnit na 
ledové ploše orlovského zimního 
stadionu před březnovým Mistrov-
stvím České republiky v krasobrus-
lení žactva. Ledaři zimního stadionu 
mají díky orlovským místním kraso-
bruslařům a hokejistům s úpravami 
ledu dostatek zkušeností.

Led pro piruety a  skoky se 

chystá tak, aby měl teplotu na 

povrchu kolem mínus tří stupňů. 

Pro hokej se ještě o tři čtyři stup-

ně ochladí. „Rozdíl čtyř stupňů je 
výrazně znát. Hokejisté jsou rychlejší, 
právě pro dosažení rychlosti a  ra-
zance potřebují tvrdý led,“ vysvět-
luje Ryszard Blachowski. V praxi to 
znamená, že se změna teploty ledu 
nastaví ve strojovně technologie 
chlazení zimního stadionu.

Na „ohřátí“ ledu pro krasobrus-

lení musí správa zimního stadionu 
začít pracovat nejméně osm hodin 
před jízdami. Během samotného 
krasobruslení, zejména na tak dů-
ležitém závodě, jakým je české mis-
trovství, prochází led dalšími a dal-
šími úpravami. „Na úpravu máme 
10 až 15 minut.  Dá se to udělat i za 
sedm minut, ale kvalita plochy by 
pak nebyla tak dobrá,“ míní vedoucí 
Blachowski. Brusle se zoubky na 
piruety totiž dovedou udělat své. 
Horší doskok a pád se na ledu také 
podepíše. 

Ke krasobruslařskému mist-

rovství dostává SMO jako správ-

ce zimního stadionu rozpis, kdy 

a jak rychle bude muset ledovou 

plochu obnovit mezi jednotlivý-

mi jízdami. Obvyklý zásah přitom 
obnáší seříznutí tzv. slepé vrstvy 
ledu (tedy poškozeného povrchu) 
a nanesení nové vrstvy vody. Použí-
vá se zhruba 50 stupňů teplá voda, 
díky které plocha rychleji znovu 
bezchybně zamrzá.

„Proto, co všechno je nutné na-
chystat a  hlídat, nebude náš zimní 
stadion v  době Mistrovství v  kraso-
bruslení žactva přístupný pro veřejné 
ani skupinové bruslení. Všechny 
ale zveme, aby přišli o  víkendu 
10.  a  11.  března fandit a  bavit se,“ 
dodává Ryszard Blachowski.  (va)

O
MAGA

12.500 ks

ZDARMA

na ledové na ledové 
plošeploše

Mistrovská Mistrovská 
kouzla kouzla 

Zimní stadion v Orlové se připravuje 
Mistrovství České republiky žactva v krasobruslení.



2 www.nase-mesto.cz             magazinnasemesto

IN
Z

E
R

C
E



3www.nase-mesto.cz             magazinnasemestoz   mm       AKTUÁLNĚ

„Na termicky aktivních haldách 
dochází k  významným emisím pra-
chových částic a  plynů. Na prachové 
částice jsou navíc vázány polycyklické 
aromatické uhlovodíky, v  řadě přípa-
dů karcinogenní. Tyto emise mohou 
být rizikem pro kvalitu ovzduší a tedy 
zdraví lidí v  příhraničních regionech, 
a to nejen v těsné blízkosti těchto od-

valů,“ vysvětlil důvody společného 
úsilí odborníků projektový manažer 
z Vysoké školy báňské (VŠB) – Tech-
nické univerzity Ostrava Václav 
Dombek. Spolu  s  VŠB na projektu 
pracuje Hlavní báňský institut (GIG) 
v Katovicích. Vše se děje v rámci ře-
šení projektu fi nancovaného z  pro-
gramu Interreg V-A Česká republika 
– Polsko.

Češi a  Poláci se ke sledování 
starých hald spojili poprvé před 

více než čtyřmi lety, kdy v  terénu 
i  laboratořích prověřili více než 150 
směsných vzorků povrchové vrstvy 
materiálu na deseti odvalech v  ČR 
a  na dalších deseti odvalech v  Pol-
sku. „Dosud si ale každý na své straně 
hranice zkoumal tak trochu podle 
svého a  nebyli jsme pak jednotní ve 
výstupech a  interpretaci výsledků. 

To značně komplikovalo propojení 
dalších aktivit v ochraně ovzduší. Mu-
síme problém popisovat shodnými 
metodami, abychom mohli navrho-
vat společná řešení,“ vysvětlil docent 
Dombek. 

Na území České republiky se 

výzkumníci zajímají o  ostravsko-

-karvinský region, kde se nacháze-

jí tři termicky aktivní haldy - Ema, 

Heřmanice a  Hedvika. Na polské 
straně hranice se výzkum týká 

Češi a Poláci zkoumají škodliviny z hořících hald
Hořící haldy a prachové částice a plyny, které z odvalů vycházejí, 

nebo mohou vycházet při odtěžování horniny či sanacích, zajímají 

vědce v česko-polském pohraničí. V Moravskoslezském kraji 

a Slezském vojvodství měří a dělají analýzy, které povedou k lepší 

ochraně ovzduší na obou stranách hranice. 

wodzisławského okresu Slezského 
vojvodství s  městy  Rydułtowy, 
Radlin a Pszow.  Konkrétně se jedná 
o  lokality Charlotta, Rydułtowy-An-
na, Radlin - Marcel a Wrzosy. 

Díky spolupráci v  rámci projektu 
budou dosažené výsledky dostupné 
pro instituce, občanská sdružení, 
fi rmy, samosprávy a  státní správu 
na obou stranách hranice. Přidanou 
hodnotou projektu je využití výsled-
ků pro majitele a  správce hořících 

odvalů. Při jakékoliv manipulaci 
s haldami budou moci snížit emisní 
rizika. Společný výzkum Čechů 

a  Poláků z  VŠB a GIG poběží do 

31. 8. 2019. 

Další informace najdete na www.
horiciodvaly.cz   (red)

Ke zkoumání používají speciální pří-
stroje.

Vědce zajímají hořící haldy.
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„Cena tepla pro rok 2017 ještě není 
přesně dopočítána, ale vzhledem 
k  úsporám a  množství dodaného 
tepla ze zdroje ČEZ -  Elektrárna 
Dětmarovice je téměř jisté, že bude 
dosaženo plánovaných 604, 47 koru-
ny za GJ,“ říká předseda představen-
stva SMO Martin Klčo. Pro rok 2018 

je předběžná cena opět nižší, a to 

598,72 koruny za GJ. Společnost 

SMO usiluje, aby trend poklesu 

ceny tepla pokračoval.

„Systém centrálního zásobování 
teplem je z  hlediska odběratele vy-
soce komfortní. Je to teplo bez sta-
rostí. A v zaplacené ceně je zahrnuto 
všechno – od potřebného nákupu 
vody a  energií až po údržbu, revize, 
operativní řešení poruch, nákladů 
na modernizaci a  podobně,“ míní 

ředitel SMO Jaroslav Vaněk. Veškerá 
starost a zodpovědnost za centrální 
zásobování teplem je na straně 
distributora, tedy SMO. Jedinou 
starostí konečného odběratele je 
otočení regulačního ventilu na ra-
diátoru v bytě.   (va)

Cena tepla pro topení a ohřev teplé vody klesá
Po dobu pěti let nedochází v Orlové ke zvyšování ceny za teplo 

pro odběratele, ale naopak k jejímu snižování. Dodavatelem tepla 

pro většinu sídlištní zástavby v Orlové je městská společnost SMO 

Orlová. Ta ve spolupráci s ČEZ Teplárenskou, a to i přes trvalý 

nárůst vstupních nákladů, dosahuje každoročního snížení ceny. 

Rok

Cena tepla na patě 

domu včetně DPH 

(Kč/GJ)

2014 635,21

2015 634,69

2016 634,47

2017 * 604,47

2018 * 598,72

Cena tepla na patě domu v Kč/GJ(vč. DPH)

Zabezpečení sjízdnosti místních 

komunikací, úseků silnic, které 

projíždějí městem, a zajištění 

schůdnosti chodníků v Orlové 

není žádná hračka. Pluhování, 

posyp a zmírňování následků 

náledí se musí včas udělat na 

zhruba 124 kilometrech různých 

komunikací.

O zimní údržbu se na nich stará 
městská společnost SMO Orlová. 
„Nemůžeme si dělat, co chceme. Řídí-
me se takzvaným operačním plánem 
zimní údržby. Ten rozděluje komuni-
kace do tří stupňů důležitosti. Podle 
toho, jak je cesta důležitá pro celkový 
chod města, musí být odklizená v pev-
ně daném časovém limitu. Ty nejpod-
statnější komunikace se udržují po 
dobu sněžení nepřetržitě,“ vysvětluje 

Richard Kočí, který má v SMO zimní 
údržbu na starosti. 

Do prvního stupně důležitosti 

jsou v  Orlové zahrnuty komuni-

kace, po kterých jezdí hromad-

ná přeprava osob, zásobování, 

a  dále komunikace pro potřeby 

zdravotní a  požární služby. Cel-
kem jde o 32 km komunikací, které 
jsou pluhovány ve dvou tazích.

Do druhého stupně důležitosti 

patři místní komunikace, kudy 

projíždějí převážně osobní auta. 

Těchto komunikací je 62 km. 

Zimní údržba těchto komunikací je 
prováděna až po ukončení zásahu 
na komunikacích prvního stupně 
důležitosti, nejdéle však do 12 ho-
din.

Třetí stupeň důležitosti má asi 

30 km komunikací převážně v zá-

stavbě rodinných domků v Orlové 
- Městě, Orlové-Porubě a  Orlové 
- Lutyni. „Sem zajíždíme ihned po 
splnění úkolů na komunikacích prv-
ního a  druhého stupně důležitosti, 
nejpozději ale do 48 hodin,“ doplnil 
Richard Kočí.

Pokud jde o  zimní údržbu 

chodníků, musí pluhy a  posypo-

vé vozy upravit 60 km tras. Jedná 
se převážně o  chodníky kolem 
státních silnic ul. Slezská, Masary-
kova třída, ul. 17.  listopadu, hlavní 
chodníky v  části Orlová - Lutyně 
a pěší zóny na I. až V. etapě. Do zim-
ních prací SMO spadá také údržba 
čekáren, zastávek, schodů a sjezdů 
ve městě.  

SMO má momentálně sedm 
sypačů s radlicí na různých podvoz-
cích, dva traktory s nesenou sněho-
vou radlicí a smykem řízený kolový 
nakladač JCB.

Zaměstnanci SMO slouží v  zimě 
pohotovosti, ve kterých se střídají 
po týdnu. Celkem je pro výkon 
zimní údržby určeno deset řidičů, 
tři dispečeři a 30 zaměstnanců pro 
ruční úklid. Největším strašákem 

je pro všechny zaměstnance ze 

zimních směn především pohyb 

na V. etapě, kde parkují neu-

káznění řidiči mimo vyznačená 

parkoviště a tím zabraňují vjezdu 

techniky na některé chodníky 

komunikace. „Stejně tak se tam 
potýkáme i se svozem odpadků,“ po-
stěžoval si Kočí. (va)

Zimní údržba v Orlové znamená péči 

o 124 kilometrů komunikací 
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Tepelná pohoda bez zoufalství
Neznalost technického a ekonomického pozadí zásobování 

teplem často svádí odběratele k úvahám o změně zdroje. Přesto, 

že systémy centrálního zásobování teplem (CZT) umožňují indivi-

duální regulaci každého objektu, a to jak vytápění, tak teplé 

vody po 24 hodin denně a 365 dní v roce, dodavatel tepla je často 

vnímán jako subjekt, který může s tepelnou pohodou svého odbě-

ratele nakládat, jak chce. Opak je však pravdou. 

Zajistěte si tepelnou pohodu bez zbytečných komplikací.
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Odpojování od centrálních zdrojů tepla a dopady pro odběratele

Zásobování teplem je podle ener-
getického zákona veřejnou službou, 
která je pod přísnou kontrolou ze-
jména energetického regulačního 
úřadu.

Neznalost legislativního pozadí 
pak svádí vlastníky objektu k  úva-
hám o  změně tepelného zdroje. 
Energetický regulační úřad si již sta-
čil všimnout nekalých obchodních 
praktik dodavatelů plynových kotlů 
a  zejména tepelných čerpadel i  je-
jich metod stanovování ekonomické 
výhodnosti právě těchto výrobků.

Byly to především negativní zku-
šenosti vlastníků objektů a nesplně-
ná očekávání, které po prvním roce 
provozu přiváděly obyvatele domů 
k  zoufalství nad výší faktur vyúčto-
vaných za spotřebované energie 
a za cenu, kterou je stojí odpojení od 
centrálního zdroje. V  takové chvíli 

je již bohužel na nápravu řešení 

pozdě, protože aby se zakoupená 

technologie zaplatila, musí praco-

vat minimálně 10 až 12 let. Tepel-
né čerpadlo ani plynový kotel totiž 
není mobilní telefon, televize nebo 
lednice, které lze vzhledem k  jejich 
relativně nízké pořizovací hodnotě 
zlikvidovat během krátké doby.

Nekalé praktiky 
prodejců

Dopadem těchto rozhodnutí jsou 
pak stížnosti na Státní energetickou 
inspekci a  Energetický regulační 
úřad, po nichž vlastníci objektu 
žádají zvrátit rozhodnutí o  koupi 
nevýhodného zdroje tak, aby vše 

bylo upraveno na míru slíbenou 
dodavatelem technologie. Nejasné 

smlouvy, které účelově zastírají 

jaké energie a služby bude provo-

zovatel nové technologie platit, 

způsobují, že se zcela pravidelně 

ceny jednoho gigajoulu tepla 

zvednou často o více než o 100 Kč 

oproti proklamovanému snížení 

ceny o více než 100 Kč. 

Protože smlouva s  dodavate-
lem technologie je již podepsána 
a  nenastávají podmínky, které by 
umožnily smlouvu vypovědět (a to 
si dodavatelé těchto technologií 
umí ošetřit opravdu dobře), nemůže 
ani Státní energetická inspekce ani 
Energetický regulační úřad cokoliv 
udělat pro změnu špatného roz-
hodnutí majitelů objektu. Tento stav 
dospěl nakonec tak daleko, že Ener-
getický regulační úřad uveřejnil na 
svých webových stránkách komen-
tář, ve kterém rozebírá metody ze-
jména prodejců tepelných čerpadel, 
které jsou největším problémem 
náhrad CZT.

Nákladné odpojení
Důležitou a  neopomenutelnou 

záležitostí zamýšlené změny zdroje 
vytápění je také ukončení spolu-
práce s  dodavatelem tepla. Podle 

energetického zákona totiž musí 

odběratel uhradit všechny ná-

klady související s  odpojením od 

soustavy zásobování teplem. A 
tyto částky nebývají malé, obvykle 
minimálně v  řádu desítek, často 
i stovkách tisíc Kč v závislost na dél-
ce přípojky k  objektu. To celé hraje 
významnou roli při stanovení celko-

vé ekonomiky výhodnosti vlastního 
zdroje tepla v jeho neprospěch.

Jak se orientovat
Na závěr lze poukázat na zku-

šenosti Asociace dodavatelů tepla 
a  technologií, která je odborným 
garantem nejen teplárenských 
společností, ale i bytových družstev 
a  SVJ, jež nevědí, jak se v  záplavě 
reklamních prohlášení dodavatelů 
plynových kotlů a tepelných čerpa-
del orientovat.

Jak říká jednatel Asociace a  člen 
Rady vlády pro energetickou a  su-
rovinovou strategii Petr Linhart: 
„Základní prioritou celé úvahy o poří-
zení nového zdroje je skutečnost, že si 
pořizujeme zařízení, které bude muset 
fungovat nejméně 10, ale spíše 12 až 
15 let, a  po jehož instalaci nebude 
cesta zpět.“

Zkuste se také jednoduše za-

myslet nad tím, že pokud jsou 

tepelná čerpadla podle jejich do-

davatelů ekonomicky tak výhod-

ná, proč je ve velkém nepoužívají 

také teplárenské společnosti.   (ká)
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Od Třemešné ve Slezsku po Osob-
lahu se můžete projet buď klasickou 
železniční dopravou, nebo můžete 
v letních měsících využít historickou 
lokomotivu. Tato zajímavá turistická 
atrakce je dostupná díky nadšen-
cům z  obecně prospěšné společ-
nosti Slezské zemské dráhy, kteří 
se ale při provozu turistické trati 
dlouhodobě potýkají s technickými 
problémy.

„Trápí nás nedostatek náhradních 
dílů. Naše stroje jsou totiž tak specifi c-
ké, že náhradní díly na ně buď nejsou, 
nebo jsou pro dobrovolníky našeho ra-
žení fi nančně nedosažitelné. Rozhodli 
jsme se požádat o  pomoc ostravskou 
huť, protože jsme věděli, že má v are-
álu nepoužívanou starou lokomotivu, 
která obsahuje přesně ty díly, které 
potřebujeme na opravu našich loko-
motiv,“ vysvětlil David Chovančík ze 
Slezských zemských drah.

Mašinka, jak ji nazývají pracovníci 
závodu Doprava, má za sebou zají-
mavý příběh. V letech 1950 - 1970 
se používala pro kolejovou dopravu 
materiálu v  huti a  posledním mís-
tem, kde působila, byl licí stroj. Poté 
měla být zlikvidována, ale proti 
tomu se postavili zaměstnanci teh-
dejší Nové huti. 

Přímo z  provozu tedy byla ulo-
žena na místo svého posledního 
odpočinku u  závodu Doprava ne-
daleko Jižní brány coby historický 
památník parní trakce na vlečce 
Nové huti. Mašinka byla unikátní 
tím, že je zcela kompletní a provo-
zuschopná.

ArcelorMittal ani chvíli neváhal 
podpořit turistické atrakce v nejod-
lehlejší oblasti Moravskoslezského 
kraje. „Nápad se nám od začátku 
moc líbil. Úzkokolejka má u nás v kraji 
dlouhou historickou tradici a pro nás 

je čest takový projekt podpořit. Tuto 
historickou mašinu kdysi zachránili 
před likvidací sami zaměstnanci 
a  ona teď, i  díky nim, pomůže dál,“ 
uvedl Dušan Novobilský z  technic-
ké podpory závodu.

Vymontování potřebných dílů 
proběhlo v  huti i  pomocí jeřábu, 
který se musel popasovat s  tři-
stakilogramovým kompresorem. 
Opravená historická lokomotiva by 

se na zmíněné turistické trase měla 
objevit už v příští letní sezóně. Že je 

opravdu o  co stát, dokazují také 

další zajímavosti Osoblažské tra-

ti. Kromě krásného výhledu z his-

torických lokomotiv vás při jízdě 

čeká více než 102 netradičních 

oblouků a  těšit se můžete napří-

klad i na největší a nejvýkonnější 

úzkorozchodnou parní lokomoti-

vu v České republice.  (iza)

ArcelorMittal podpořil historickou tradici úzkokolejky a turistickou atrakci

Hutní Mašinka pomohla lokomotivě
Co má společného historická železniční trať a podnik na výrobu 

oceli? Po obou jezdí lokomotivy! ArcelorMittal Ostrava vyhověl žá-

dosti společnosti Slezské zemské dráhy a daroval provozovatelům 

turistické vlakové trasy potřebné náhradní díly na rekonstrukci 

historických lokomotiv.

Historická lokomotiva  Foto: ArcelorMittal
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Chytrý Kvíz
To je nejlepší zábava k večernímu posezení s přáteli. Vypukne 28. 

února v 18.30 tak dlouho očekávaný start nové sezóny Chytrého 

Kvízu. Registrujte se prostřednictvím FB události na stránkách 

Domu kultury v Orlové a bavte se tři hodiny chytře.

Chybět nebude již zavedená přátelská atmosféra a atraktivní ceny ne-
jen pro vítěze. Tužka, papír, žádný mobil a neveřejné týmové odpovědi. 
Pojďte se bavit a vyzkoušet si, na kolik otázek umíte vymyslet odpověď. 
Vyrazíte s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete u toho vy-
hrát jednu ze skvělých cen. Odměnu získají vítězové, nejlépe tipující tým 
i další hráči. Zápisné je 60 Kč na hráče. Týmy tvoří 2 až 8 hráčů. Pravidelně 
se také soutěží o vstupenky do Kina O!  (iva)

Maškarní ples Symbol jara
Letošní první Maškarní ples 

pořádá 2. března od 19 hodin 
Dům kultury a Městský sportov-
ní klub Orlová. Celým večerem 
bude provázet kapela Amadeus. 
Na hosty čeká bohatý raut a tom-
bola o úžasné ceny. Přijít můžete 
nejen ve sportovní masce, ale 
jakémkoliv převleku. Vstupen-
ky v  ceně 390 Kč jsou už nyní 
v předprodeji na recepci DKMO.

Tradiční Velikonoční výstava se 
soutěží o nejkrásnější symbol jara 
se koná od 26. do 29. března v Ga-
lerii Domu kultury města Orlové. 
Podělte se o  radost a  originalitu 
vlastnoručně vytvořené práce. 
Materiálu a  fantazii se meze ne-
kladou. Účastnit se mohou jed-
notlivci, školy i  školky. Označené 
výrobky se  jmenovkami přijímá 
dům kultury do 16. března.

Dojemná a rozpustilá exkurze do 

poslední neprobádané oblasti, 

do poslední zakázané zóny, je 

oslavou ženské sexuality ve vší 

své složitosti a tajemnosti. To je 

představení Monology vagíny, 

kterou Dům kultury v Orlové 

uvede 19. dubna v 19 hodin. Mo-

nology, které diváci uslyší, jsou 

zhutněnými, víceméně doslovně 

ze života opsanými soukromými 

dějinami žen.

Různých žen typově i  povaho-
vě, žen s  různými osudy a  různou 
schopností čelit osudu. Některé 
z příběhů jsou na první pohled 
banální, jiné tančí na vratkém laně 

nad propastí citového kýče. Jiné 
zase přicházejí jakoby z onoho svě-
ta násilí, brutality, sprostoty, bezcit-
nosti, světa, kde lidský život obec-
ně má pramalou cenu a  ženský 
život skoro žádnou. Oba póly patří 
k sobě jako noc a den, setkávají se 
v nekonečné a bezedné vagíně ves-
míru jako v útočišti, poslední vidině 
naděje pro tonoucí a bludné.

Hrají Dáša Bláhová, Jitka Aste-
rová a  Michaela Sajlerová. Intimní 
divadlo Dáši Bláhové tuto velice 
úspěšnou hru uvádí již 10 let v režii 
Ireny Žantovské. Vstupenky za 280 
Kč jsou v  předprodeji na recepci 
DKMO a MIC Orlová.  (ža)

Intimní divadlo Dáši BláhovéIntimní divadlo Dáši Bláhové
Nebývalý ohlas má nové muzikálové zpracování nejslavnější Shake-

spearovy tragédie Romeo a Julie. Světová premiéra od hvězdného 

ostravského tandemu Borise Urbánka a Jaromíra Nohavici v Divadle 

J. Myrona plní sál do posledního místa.

Strhující hudba, podmanivé texty, velké 
výpravné scény a  nádherné kostýmy, tak lze 
v  kostce shrnout do jedné věty muzikál Ro-
meo a Julie. V muzikálu, kde se především 
zpívá, je současně ve výrazné míře příto-
men i  text Williama Shakespeara. Jevištní 
verzi muzikálu s  libretem uvádí Národní 
divadlo moravskoslezské (NDM) s  nádher-
nými Shakespearovými verši v  překladu 
Jiřího Joska. Docela pevnou tradicí se 

stává spolupráce NDM s Jaromírem Nohavicou. Muzikál Romeo a Julie, 
poselství lásky přináší zbrusu novou píseň, která nikdy předtím a v žádné 
jiné podobě v muzikálu nezazněla. Ostravské pojetí velkého romantického 
příběhu si také proto vetklo do svého názvu Poselství lásky.  (iza)

Muzikál Romeo a Julie sklízí ovace

lkké é
akak llzeze 
RRo-o-

m 
oo--
ní 
ní 
r-

Zleva Patricia Janečková jako 
Julie. Foto: NDM
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Zabezpečí vyloupenou 

městskou pokladnu 
Pokladnu si lépe zabezpečí orlovská radnice. Jako by lupič tušil, 

že úředníci chystají její bezpečnostní rekonstrukci. Doslova na 

poslední chvíli ji v kanceláři vykradl, a to rovnou za bílého dne, jen 

hodinu po poledni.

„K  činu došlo první pracovní den v týdnu okolo třinácté hodiny. Zatím 
neznámý pachatel v  budově městského úřadu násilně vnikl do pokladny 
úřadu, tam odcizil fi nanční hotovost a  z  budovy utekl. Kriminalisté shro-
mažďují informace a poznatky a další detaily nebudeme sdělovat,“ uvedla 
okresní policejní mluvčí Zlatuše Viačková. 

Pokladna orlovského městského úřadu se původně nacházela 
v prvním patře. Po rekonstrukci byla před léty přemístěna do přízemí. 
Přestože strážníci byli na místě činu už za dvě minuty, lupič vzhledem 
ke krátké únikové cestě stačil zmizet neznámo kam. „Ve věci byly zahá-
jeny úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin loupež, trestní zákon 
za jednání stanoví trest odnětím svobody na dvě léta až deset let,“ dodala 
policistka Viačková. Radnice již vybrala specializovanou stavební fi rmu 
s potřebnými certifi káty, která provede bezpečnostní úpravy. Vstup do 
prostor pokladny bude lépe zabezpečen a počítá se například i se sklem 
odpovídajícím balistickým normám. (iv)

Až z Orlové jel zájemce o man-

želskou postel do Ostravy-Poru-

by. Netušil, jaké nemilé překva-

pení ho ale čeká. Odpověděl na 

inzerát a s majitelem zánovní 

dvoudílné válendy se hned 

domluvil na ceně 10 tisíc korun.

Muž ze sedmého porubského 
obvodu prodával tři roky starou 
manželskou postel, jelikož si chtěli 
s  ženou pořídit zdravotní matraci. 
Šlo o kvalitní český výrobek z dře-
věného masivu, který byl pořád 
v záruce od výrobce. Původní cena 
se pohybovala okolo sedmadvaceti 
tisíc korun. Zájemci z Orlové se ma-
sivní manželská postel zamlouvala, 
a tak ji hned i zaplatil. Odvezl si ale 
pouze jednu část. Jeden díl totiž 

vážil i  s  úložným prostorem a  na-
pevno přidělanou matrací přes še-
desát kilo. Problém byl kus nábytku 
dostat i do výtahu.

Protože se novému majiteli celá 
postel do auta nevlezla, odvezl si 
jen jednu část a  pro druhou se asi 
za hodinu vrátil. Ta byla mezitím 
složena a zabalená proti poškození 
do černé stahovací fólie a oblepená 
páskou u  schránek v  uzamčeném 
paneláku a  dokonce hlídaném ka-
merami na náměstí Václava Vacka. 
Druhou část manželské postele už 
ale nenašel, nějaký mazaný zloděj 
ji stačil ukrást. Nešťastný původní 
majitel dvoudílné válendy vrátil 
okradenému kupci z Orlové zpět 
pět tisíc.   (iv)

Zloděj ukradl půl 

manželské postele

Máš rád pohyb a handicap pro 

tebe není překážkou? Chceš zase 

sportovat, ale nemáš potřebnou 

sportovní pomůcku? Registruj se 

do projektu Nezastavitelní, získej 

vysněnou sportovní pomůcku 

a užij si pohyb naplno! 

Právě odstartoval pátý ročník pro-
jektu Nezastavitelní by Birell, který 
pomáhá handicapovaným lidem 
zpátky ke sportu. K tomu, aby mohli 
začít sportovat, potřebují speciální 
sportovní pomůcky. A ty mohou 
díky projektu získat. 

Registrace přihlášek probíhá do 

5. března na www.nezastavitelni.

cz/registrace. Registrovat se mo-

hou lidé, které potkala zákeřná 

nemoc, úraz s  trvalými následky 

nebo mají vrozený handicap. Přes-
to se nevzdali a chtějí aktivně spor-
tovat. K  tomu potřebují speciální 
sportovní pomůcky, jako například 
handbike, speciálně upravené kolo, 
sledge běžky a  další, které mohou 
díky projektu získat.

  Ze všech došlých přihlášek 

vybere fi nalisty Nezastavitelných 

v  České republice a  na Slovensku 

odborná komise v čele s paralym-

pionikem Jiřím Ježkem, který je 

také českým ambasadorem pro-

jektu. Ti, co budou vybráni, zažijí 
neobyčejný rok plný zážitků a  zají-
mavých setkání.

„Smyslem projektu je motivovat lidi 
k pohybu a pohybem pomáhat lidem, 
kteří neměli v  životě takové štěstí. 
A v tom je jeho kouzlo,“ říká manažer-
ka projektu za značku Birell Veronika 
Hořáková. Během léta bude po celé 

ČR a  SR putovat speciální brána. 

Za každého, kdo pod ní projde, 

věnuje organizátor projektu Birell 

5 Kč. Za celkovou částku pak pořídí 
sportovní potřeby pro Nezastavi-
telné. Kromě aktivit u  bran mohou 
lidé podpořit Nezastavitelné také 

přispěním do kasiček u bran, zakou-
pením dárků z  E-shopu projektu či 
přispěním na Konto Bariéry. 

V  letošním roce probíhá projekt 
Nezastavitelní by Birell už popáté. 
Během pěti let pomohl projekt 

38 handicapovaným lidem na Slo-

vensku a  v  České republice. Díky 

speciálním sportovním pomůc-

kám v  hodnotě přibližně 3,4  mi-

lionu korun se tak mohli vrátit 

k aktivnímu stylu života. Jen vloni 
se do projektu zapojilo bezmála 200 
tisíc lidí, kteří pomohli Nezastavitel-
ným získat na sportovní vybavení za 
1,3 milionu korun.  (ža)
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Více na www.ndm.cz

Na repertoáru od 8. března 2018 v Divadle Antonína Dvořáka

Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič

LADY MACBETH 
MCENSKÉHO  
ÚJEZDU
Opera o čtyřech  
dějstvích a devíti  
obrazech z roku 1932

Hudební nastudování Jakub Klecker
Režie Jiří Nekvasil
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Nezastavitelní a splněné sny handicapovaných
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Unikátní tábory pro seniory, děti a rodinky

Pořádá Tábory v Beskydech, z.s.  – specialista na zážitkové tábory a pobyty dětí i dospělých v ozdravném ovzduší a čistém životním 

prostředí. Podívejte se na naše webové stránky na videa, do fotogalerie a archívu akcí, jak se na našich táborech žije!

www.taboryvbeskydech.cz, tel: 724 014 649, e-mail: taboryvbeskydech@email.cz

V OZDRAVNÉM A ČISTÉM PROSTŘEDÍ HORNÍ BEČVY
Rekreační středisko Pekárny Rališka se soc. zařízením na pokoji

RETRO POBYTY PRO SENIORY s naprosto exkluzivním 
celodenním programem v kouzelném horském prostředí 
u přehrady, výletem, plnou penzí, hostem z TV Šlágr, jízdou na 
koni, taneční, pěvecké a soutěžní večery, seniorská olympiáda, 
táborák, turnaje, karaoke, karneval, zdravotní cvičení atd.
Ve zdravém těle zdravý duch, aneb ŽIJEME SPARTAKIÁDOU!

Termíny: A: 16.6. – 22.6., B: 2.9. – 8.9., 

C: 9.9. – 15.9. 2018

OJEDINĚLÉ MINITÁBORY PRO RODINKY určené pro rodiče 
i prarodiče s dětmi od 0 do 14 let se zážitkovým programem, 
atraktivním výletem, bazénem, jízdou psím spřežením, jízdou 
na koni, miniolympiáda, stezka odvahy, karneval s tombolou, 
pohádková cesta za pokladem, skvělé kreativní dílny, břišní 
tance, meditace atd.
16.7. – 21.7. CESTA DO ZEMĚ FANTAZIE, 
13.8. – 18.8. TRPASLÍCI A DRACI

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY PRO DĚTI od 6 do 18 let s velmi 
atraktivním a bohatým programem, bazénem, jízdou psím 
spřežením i na koních, lanové centra, koloběžky, koncerty, 
vyhlášené diskotéky, ohňostroje, stezka odvahy, cesta za 
pokladem, Telentmánie, Superstar, originální táborová trička atd.
21.7. – 28.7. HARRY POTTER, 28.7. – 4.8. PIRÁTI Z KARIBIKU, 
11.8. – 18.8. HOBIT

KOŇSKÉ TÁBORY pro děti 
na Jízdárně Penzionu pod 
přehradou, každodenní tréninky, 
jízdy a vyjížďky na koních, skvělý 
táborový program, atraktivní 
výlet do dětského parku na Bílé, 
koloběžky a lanové centrum.
Termíny: Všechny výše 

uvedené tábory, 

18.8. – 25.8. LÉTO S KOVBOJEM, 
25.8. – 1.9. INDIÁNI V SEDLE
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Jak na dodávku teplé vody
Bez starostí – redakční rádce

Středisko tepelných zařízení SMO, městské a.s. Orlová zajišťuje 

dodávku teplé vody a dodávku tepla pro ústřední vytápění (ÚT) 

pro panelové obytné domy a komerční objekty v Orlové-Lutyni 

a částečně v Orlové-Porubě. Na dispečink společnosti nebo tech-

nikům střediska tepelných zařízení jsou někdy vznášeny dotazy 

ohledně špatné dodávky TV (nedostatečná teplota, nízký tlak). 

Aby byla příčina špatné dodávky 
teplé vody co nejdříve odhalena 
a  opravena, musí dispečer popř. 
technik vyzpovídat občany ohledně 
příčiny závady. Ne vždy je totiž záva-
da na zařízení dodavatele tepla, ale 
může být i  na zařízení v  obytných 
domech či komerčních objektech.

Pro posouzení možné příčiny 
nízké teploty teplé vody je pro 
dodavatele tepla důležité vědět 
zejména:

- kdy se závada objevuje (v jakých 
časech) a zda se závada projevuje i u 
sousedů. Popřípadě doplňující úda-
je, které obyvatelé, u  nichž se pro-

jeví problém s teplotou teplé vody, 
sami znají nebo zjistili (např. zda 
proběhla rekonstrukce stoupaček 
nebo některé koupelny v bytě atd.)

Teplá voda je standardně do-
dávaná denně od 5 hodin do 23 
hodin ohřátá na výstupní teplotu 
55 °C (v některých případech 50 °C 
dle požadavků majitelů objektů) 
a mimo tuto dobu je teplota sníže-
na o 10 °C na útlumovou hodnotu.

Tlak teplé vody je závislý na tlaku 
studené vody od dodavatele Sm-
VaK, který je v době od 23.30 hodin 
do 5.30 hodin taktéž snížen, a  to 

o 130 kPa. V této době může být pa-
trné zejména ve vyšších budovách 
v  nejvyšších patrech snížení tlaku 
jak studené, tak i teplé vody.

Prosíme tímto občany o  spo-

lupráci a v případě kontaktování 

SMO ve věci závad dodávky teplé 

vody, zda by - pokud je to možné 

- sdělili co nejvíce informaci, aby 

bylo možno závadu  odhalit a ná-

sledně opravit či pomoci řešit. 

S  veškerými závadami ohledně 

dodávky tepelné energie se ob-

racejte na dispečink společnosti 

SMO, tel. 596 585 555.   (red)

Pokud se chcete jako správní řidiči 

vyhnout problémům a nervovým 

situacím, měli byste myslet na to, 

jak správně mít svého plechového 

miláčka připraveného na jízdy 

v zimní sezóně. Proto je více než 

důležité věnovat se kontrole 

akumulátoru a nezapomenout 

ani na startovací kabely, které 

v chladném období mohou být 

neocenitelné.

KONTROLA AKUMULÁTORU

Že nízké teploty zatěžují motor, 
o tom není pochyb. Akumulátor do-
stává při ranních studených startech 
hodně zabrat. Doporučujeme pro-
vést základní údržbu. Zkontrolujte 

hladinu elektrolytu, pokud bylo 
vozidlo poslední dobou méně 
používáno, dobijte akumulátor na 
maximální kapacitu. Mějte na pamě-
ti, že akumulátor při dvacetistupňo-
vých mrazech ztrácí až polovinu své 
kapacity.

Máte-li ve vozidle akumulátor 
staršího data, jehož správnou funkcí 

v následujícím půlroce si nejste jistí, 
raději jej vyměňte. Nezapomeňte 
ani na dobíjení, zkontrolujte nebo si 
nechte zkontrolovat, zda alternátor 
baterii správně dobíjí. Náročnější 
to mají akumulátory v naftových 
vozech. Pro snadný start je důležitá 
správná funkce žhavicích svíček, tak-
že jejich kontrolu neopomíjejte.

STARTOVACÍ KABELY

Obzvlášť u  starších dieselových 
automobilů by startovací kabely 
měly být jejich součástí. Tyto motory 
špatně reagují na nízké minusové 
teploty a  tak není nic neobvyklého, 
že nenastartujete. Startovací kabely 
vám mohou při oživení "zamrzlého" 

auta pak pomoci. „Startovací kabely 
by měly být součástí každé zimní výba-
vy. Nejen, že vás může zradit akumulá-
tor, ale kabely mohou posloužit i  jako 
pomoc někomu, kdo nemá tak výkon-
nou baterii jako vy,“ radí odborníci.

Vedle již zmíněných úkonů 

se v  zimě vyplatí provést i  další 

kontroly. Servisy připravují různé 

servisní akce se servisními pro-

hlídkami, některé doslova za pár 

korun. Kontrolou by měla také 

projít brzdová soustava, elektro-

instalace, osvětlení vozu, podvoz-

kové komponenty a další.

V dalším čísle se budeme věnovat 
tématu, jak správně připravit auto po 
zimě na jaro.
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O nominaci na MČR se svádějí na ledě 
tuhé boje a do Orlové by se nakonec mělo 
sjet na 110 účastníků. Podle Moniky Kram-
né z pořadatelského týmu žákovského MČR 
se na zimní stadion všichni těší. „Máme led 
na výborné úrovni, to se dlouhodobě ví,“ říká. 
Na své si podle ní přijdou i  diváci: „Vidět 
mohou jak samotné soutěžní jízdy, tak už 
tréninky. Vstup je na celý program zdarma.“

Soutěžit se bude v  jednotlivých kate-
goriích od nejmladších žaček a žáků až po 
náctileté. Program pro účastníky začíná 
v pátek 9. března, veřejnosti přístupné části 
MČR přijdou na řadu v sobotu od časného 
rána. První tréninky začínají už v  sedm 
hodin. Volné jízdy startují v sobotu po 10. 
hodině, v  neděli pak od 9 hodin. Přesný 

program je k dispozici na stránkách Čes-

kého krasobruslařského svazu: www.

czechskating.org

Zimní stadion v Orlové bude hostit 

žákovské Mistrovství ČR v krasobruslení
Od 9. do 11. března bude Orlová místem konání Mistrovství Čes-

ké republiky (MČR) v krasobruslení žactva. Jde o nejprestižnější 

akci v roce pro nejmladší krasobruslaře a prestižní soutěž zařaze-

nou do kalendáře Českého krasobruslařského svazu, který mimo 

jiné pečuje o české olympijské reprezentanty v krasobruslení. 

Soutěžní program MČR žactva v Orlové:

Sobota 10. 3. 2018

10:15 – 11:30 Volné jízdy nejmladší žáci

11:45 – 14:00 Volné jízdy nejmladší žačky

14:30 – 15:15 Volné jízdy mladší žáci

15:30 – 18:00 Krátký program žačky 

18:15 – 19:15 Krátký program žáci

14:30 

 Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení nejmladších 

žáků a nejmladších žaček. 

 Vyhlášení výsledků Českého poháru v kategoriích 

nejmladších žáků a nejmladších žaček, nováčci, 

mladší nováčci.

16:00 

 Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení mladších 

žáků. 

 Vyhlášení výsledků Českého poháru mladších žáků.

09:00 – 11:45 Volné jízdy mladší žačky 

12:30 – 15:15 Volné jízdy žačky 

15:30 – 16:30 Volné jízdy žáci

12:30 

 Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení mladších 

žaček. 

Vyhlášení výsledků Českého poháru mladších žaček.

17:00

  Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení žaček 

a žáků. 

 Vyhlášení výsledků Českého poháru v kategoriích 

žaček a žáků. 

Neděle 11. 3. 2018
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Král thajského boxu bude bojovat o skalp francouzského šampiona

Velkolepá bitva Titánů v kleci

Zápasy Mixed Martial Art, které 
pořádá organizace Gladiator Cham-
pionship Fighting (GCF), oslaví v Os-
travě půlkulatiny velkolepým tur-
najovým Galavečerem GCF 43 : BIG 
CAGE 5 a  s patřičnou show. Řežbu 

v  kleci si rozhodně nenechte ujít 

3. března v Clarion hotelu v Ostra-

vě-Zábřehu. Podle ohlasů diváků 

i  zápasníků patří mezi vůbec nej-

lepší nejen na severní Moravě.

Bude to mimořádný a  fantas-
tický večer. Šampion Jakub Gazdík 
z  Ostravy se totiž opět chystá do 
klece a pod pravidly K1. Tento šampi-
on thajského boxu bude účastníkem 
jednoho z hlavních zápasů celého 
Galavečera. Po odmlce, neboť se stal 
profesionálním trenérem, vstane 
opět v kleci a touží po skalpu svého 
protivníka. Bude to ojedinělý zážitek, 
protože se proti němu postaví  čer-
nošský šampion z Francie. 

Bude to nevídaná řežba! Do Ostravy míří potetovaní svalnatí 

bojovníci a metropole zažije naprosto jedinečný Galavečer zápasů 

MMA, který se nebude opakovat. Novodobí gladiátoři se proti 

sobě postaví v osmihranné kleci zvané octagon a jedním z vrcholů 

večera bude bitva Titánů v K1.

Mixed Martial Arts (MMA) v pře-

kladu znamená smíšená bojová 

umění. Ve skutečnosti jde o spo-

jení všech bojových sportů, takže 

v zápase můžeme vidět techniky 

z boxu, thajského boxu, juda, řec-

ko-římského zápasu a  ostatních 

bojových sportů. Zápasí se podle 

předem schválených pravidel 

MMA ve váhových kategoriích.

Vstupenky a  VIP stoly v  před-

prodeji lze zakoupit na www.

ostravainfo.cz, také na  kamen-

ných prodejnách informačního 

střediska a v prodejně IPPON na 

ulici Novinářské. Aktuální infor-

mace naleznete na facebooku 

GCF: Gladiator Championship 

Fighting, nebo Big Cage Ostrava.

JAKUB GAZDÍK (27) z Ostravy je 
trenérem Thajského boxu & K1. Zá-
pasí už 11 let a kariéru začal blesko-
vě, vyhrál prvních 27 zápasů v řadě. 
V Česku už neměl koho porazit, a tak 
boxoval po celém světě. Dnes už dva 
roky profesionálně trénuje a  jeho 
svěřenci mají velké úspěchy. Zápas 
v  Ostravě je pro něj obrovskou vý-
zvou, neboť se proti němu postaví 
černošský šampion z Francie.

ONDŘEJ KORČ (21) z  Ostravy je 
svěřencem Gazdíka. Thajskému 
boxu & K1 se věnoval od patnácti let 
pasivně a po delší pauze se před ro-
kem dostal do klubu Pretorian Fight 
Club vedeným Jakubem Gazdíkem, 
který v  něm hned viděl obrovský 
potenciál. A nemýlil se. Korč vyhrál 
všechny své čtyři zápasy v  ČR. Pátý 
zápas bude zlomem v  jeho životě. 
Přípravě se věnuje dvakrát denně, 
prostě veškerý volný čas. Soupeřem 
mu v Ostravě bude Matěj Sidunov.

DANIEL DITTRICH (27) pracuje 
u Policie ČR a  MMA se věnuje od 16 
let. Jeho první zápasy byly v Combat 
Sambo a trenérem je Milan Vašíček. 
Z deseti zápasů má šest výher. Loni 
bojoval v Ostravě o titul v těžké váze 
proti Viktoru Pavlíčkovi, ale bohužel 
prohrál. Chce si proto spravit chuť na 
Martinu Chudějovi z MMA Valachy, 
který bude jeho velkým soupeřem, 
neboť má zkušenosti ze zahraničí.

PETR “PROKTOR“ HRDLICA (27) 
z  Karviné se k  MMA dostal v  17 
letech. S  přestávkami se bojovým 
sportům věnuje 10 let a  je Mistrem 
ČR v  grapolingu. Momentálně tré-
nuje a na zápas se připravuje v Pre-
torian Fight Clubu u Jakuba Gazdíka 
(thaibox) a Draculino Frydek-Mistek 
(MMA).  Rád také rybaří, fandí Baníku 
Ostrava a  nepohrdne romantickou 
procházkou s přítelkyní a dcerkou. 

VÁCLAV MIKULÁŠEK (30) začal 
docházet k  Jirkovi Černému do 
ostravského Fighting Clubu, podle 
kterého jako bývalý boxer a  těžká 
váha (135 kg) měl možnost prorazit. 
Časem přešel do Morava Gymu, kde 
se o  něj začal starat Jirka Polášek 
a  vytvořil mu dobré podmínky 
k  trénování. Momentálně jezdí po 
různých klubech, kde nabírá zkuše-
nosti. Za možnost trénovat s českou 
elitou MMA vděčí hlavně trenérovi 
Davidovi z Pro7sport v Praze.

Mezi zápasníky budou i borci 

z Ostravska?

„Kromě zmiňovaného Jakuba 
Gazdíka se v K1 ukáže i jeho svěřenec 
Ondra Korč. Své dovednosti v  kleci 

Jaký mimořádný zážitek tedy čeká 

Ostravu?

„Návštěvníci a  fanoušci se mohou 
těšit na exkluzivní zápasy, fantastické 
prostředí, světla i  zvuk, které vytvoří 
tuto nezapomenutelnou galavečerní 
show. Chybět nebude ani prezentace 
silných strojů značky Harley Davidson 
a  cage girls, tedy krásné ženy, které 
turnaje vždy doprovázejí. Hosty veče-
ra budou i  známé osobnosti českého 
MMA, které se prosadily na největších 
zápasnických akcích organizací po 
celém světě, a také šampioni.“

Můžete některého z nich prozra-

dit?

„Tohle si necháváme jako překvape-
ní pro návštěvníky, ale můžeme pro-
zradit, že návštěvníci uvidí například 
všem známého Matěje Matheuse Kuz-
níka z  Ostravy. Loňského účastníka 
ve fi nálovém  boji o  titul šampiona 
a  pás organizace GCF do sedmdesáti 
kilo, který se tentokrát představí v roli 
trenéra, a to v rohu bojovníka Tomáše 
Bystroně.“

ukážou i  další slezští bojovníci, třeba 
Daniel Dittrich v  těžké váze, Václav 
Mikulášek nebo karvinský Petr Hrdli-
ca. Jejich soupeři přijedou z předních 
českých MMA klubů celé republiky 
i  ze zahraničí. Všechny borce budete 
mít možnost vidět v  asi jedenácti 
zápasech.“

Chystáte ještě nějaké překvapení?

„Večer proběhne na Stodolní ulici 
v klubu Harleys After párty. Fanoušci, 
kteří si počkají na své oblíbené fajtery, 
se mohou s nimi potkat třeba na ulici, 
požádat o podpis nebo se vyfotit.“

 Ivana Zelinová

Ostravský borec Jakub Gazdík v prodejně Pánské obleky Bandi. 

Zápasy Mixed Martial Arts 

(MMA) odehrávající se v  osmi-

hranné kleci se staly doslova 

fenoménem dnešní doby. V  sou-

časnosti se jedná o  nejrychleji 

rostoucí sport ve světě. Jedná se 

o  zápasy spojené s  velkou show, 

které lámou divácké rekordy na 

všech kontinentech. Ostravsko 

čeká nebývalý zážitek, naprosto 

ojedinělý Galavečer, neboť jed-

ním z hlavních zápasů bude bitva 

dvou králů v K1.

Zápasníky ve spolupráci s  GCF 
přiveze PPM Production s.r.o. Proti 
sobě se postaví bojovníci z  Ostrav-
ska a špičky z jiných končin republiky 
a zemí.

V luxusní prodejně Pánské obleky 
Bandi jsem vyzpovídala spoluorga-
nizátory GCF 43 : BIG CAGE 5 Pavla 
Baďoučka a Mariána Antončíka. 
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Kosmetika a drogerie Kos etika

zdravé praní, šetrné barvy na vlasy, aromaterapie, 

a mnoho dalšího
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100
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eegerie

Čistý a voňavý domov je cílem 

každé hospodyňky. Vůně má vliv 

na naši náladu a psychiku. Pro-

střednictvím čichu vnímáme své 

okolí a tyto vjemy v nás vytvářejí 

dobré či špatné nálady.

Jistě bychom si přály, aby naše 
domovy pro nás byly vždy zdrojem 
jen těch dobrých nálad a  emocí. 
Pomocí různých voňavek nebo 
osvěžovačů můžeme dodávat vůně 
našim obydlím. Ale mnohdy inten-
zivní, umělé vůně mohou vyvolávat 
spíše nepříjemné, obtěžující pocity, 
nehledě na alergické reakce nebo 
jiné zdravotní potíže. 

Ideální stav je přirozené prostředí 
bez zápachu, ale také bez umělých 
vůní. Udržet takový ideální stav 

nám může pomoci Likvidátor 

pachu ALP. Čistě přírodní produkt, 
který neobsahuje narozdíl od někte-
rých osvěžovačů zdraví škodlivé lát-
ky. Je netoxický a zdraví neškodlivý. 
Na jednotlivé typy pachů použijte 
vhodný druh Likvidátoru pachu ALP.

Jak funguje?

Ve srovnání s  obyčejnými osvě-
žovači má Likvidátor pachu ALP 
rozdílné působení. Nežádoucí 
pachy nepřekrývá svou vůní, ale 
neutralizuje je, protože působí 
přímo na zdroj zápachu, který neu-
tralizuje nebo snižuje na přijatelnou 
úroveň. V krátké době mizí i  vůně, 
kterou vytvořil, a zůstává pouze ne-
utrální prostředí. Díky složení z vody 
a esenciálních olejů jej lze aplikovat 
na všechny běžné povrchy a materi-
ály, včetně těch nejcitlivějších, jako 
je kůže či koženka.

Kde ho použít?

V první řadě do kuchyně. Kuchyně 
je centrem všeho dění v bytě, a  tak 
se v ní chceme cítit příjemně. Co by 

nám mohlo vzít radost? Nepříjemný 
pach z odpadkového koše. Při vaření 
některých jídel vznikají intenzivní 
vůně, které nemusí být pro všechny 
obyvatele bytu příjemné. Sem tam 
se stane, že i dobrá kuchařka 
něco připálí. A nebo naši 
sousedé, od kterých tyto ne-
příjemné vůně přijdou.  Lik-

vidátor pachu ALP Domác-

nost  – je neocenitelným 
pomocníkem ve všech 
těchto situacích. Stačí 
zastříkat na zdroj zápa-
chu nebo do ovzduší.

Koupelny a WC, zvláš-
tě v  městských bytech 
- je problémem účinné 
větrání těchto místností. 
A tak se věrným pomoc-
níkem stane Likvidátor pachu ALP 

Domácnost, který jednoduše zbaví 
tyto místnosti nežádoucích pachů. 
Aplikovat ho můžete přímo do mísy 
nebo na podlahu či do ovzduší. V 
případě potřeby většího balení či 
použití na výraznější zápachy mů-
žete využít řadu  Likvidátor pachu 

ALP Professional. 

Jak se elegantně a trvale 

zbavit nepříjemného 

zápachu z bot? 

  Problém se zápachem z bot je 
zvláště v letních měsících, nebo když 
používáme sportovní obuv či máme 
děti, které v  botaskách běhají celý 
den.

Díky  Likvidátoru pachu ALP 

Obuv nebudou vaše boty ani trochu 
cítit. Stačí, když po každém použití 
zastříkáte vnitřek obuvi, hlavně na 
stélku, kde zůstává nejvíce zdrojů 
nepříjemného pachu. Ideálně drže 
obuv za patu tak, aby roztok stékal 

do špičky. Pokud řešíte silný 
zápach, je potřeba stélku 
zastříkat silně, a  to tak, aby 
roztok prošel celou stélkou. 
Při pravidelném používání 

bude i  tato část našeho 
obydlí příjemným mís-
tem.

A co šatny, skříně, 

oblečení? Také se Vám 

stává, že po příchodu 

z večírku, nebo když 

navštívíte restauraci, že 

vaše oblečení je cítit cigaretovým 

kouřem nebo jiným nepříjemným 

pachem? Textilie velmi dobře pře-
jímají pachy svého okolí. A takto 
načichlé oblečení je pak zdrojem ne-
příjemných pocitů jak pro jeho nosi-
tele, tak pro jeho okolí. Pokud takové 
oblečení schováme do skříně mezi 
jiné „čisté“, zaručeně nám navoní vše 
v  okolí. Proto v  takových případech 
je nutné se jednoduše a  spolehlivě 
zbavit těchto nepříjemných pachů 
– pomocí  Likvidátoru pachu ALP 

Textil a oděvy. Stačí, když Likvidátor 
pachu aplikujete přímo na oblečení 
nebo jinou textilii.

Součástí řady domácností jsou 

i  domácí mazlíčci. Pejsci, kočičky 
nebo jiné zvířátka mají přinášet 
radost jejich majitelům. Aby tomu 
tak bylo, za všech situací, je tu pro 
chovatele neocenitelný pomoc-
ník  Likvidátor pachu ALP Zvířata. 
Výrazně pomůže při péči o kočičí to-
alety, pelíšky, kotce nebo při neho-
dách a potřísnění koberců a  textilií, 
při značkování kocourků apod. Stačí, 

když postižené místa důkladně za-
stříkáme, aby se roztok dostal i  do 
spodních vrstev koberců či textilií. 
Nebo ho lze použít při vytírání a oše-
třit takto postižené plochy podlah.

Jak jej používat?

Likvidátor stačí rozprášit na po-
stižené předměty a  nechat působit. 
Účinně jej lze použít i  k  vytírání 
– deset litrů vody se smíchá s mini-
málně 50 ml přípravku. Na základě 
realizovaných testů i  praktických 
zkušeností je prokázáno, že přípra-
vek nezpůsobuje žádné alergické 
reakce, neobsahuje toxické látky, 
kvasinky ani alergeny. 

Pokud pečujete v  domácnosti 
o seniora máme pro vás připravenou 
speciální řadu  Likvidátoru pachu 

ALP Zdravotnictví,  které je určena 
na silné biologické pachy. Tato řada 
je vhodná na neutralizaci pachu 
například použitých plen nebo 
matrací. Pro použití v  toaletních 
křeslech nebo stomických sáčcích 
doporučujeme olejovou bázi řady 
Zdravotnictví.

Jak udržet čistý a voňavý domov
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Více informací najdete na 

www.likvidator-pachu.cz

ALP ecology s.r.o.

Zborovská 1910/4

Ostrava-Moravská Ostrava

+420 775 715 477

E-mail: info@alpecology.cz

E-shop: www.alpik.cz
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Vyluštěnou tajenku nám zašlete na e-mail: redakce@nase-mesto.cz, do předmětu
napište „Soutěž Nová Karolína“. Vylosujeme tři výherce: 1. místo – dárková karta
v hodnotě 500 Kč, 2. a 3. místo – dárková karta v hodnotě 200 Kč. Soutěž končí
1. 3.  O výhře, a místě vyzvednutí budete informování e-mailem.

SOUTĚŽ
O DÁRKOVÉ KARTY

Luštěte s OC Forum Nová Karolina

SUDOKU
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„KDY JSI VLASTNĚ NECHAL VES-

LAŘINY?“ „OD TÉ DOBY, CO JSEM 

VESLOVAL DOPROSTŘED JEZERA  

A ZACHRÁNIL TAM NEZNÁMOU 

TONOUCÍ DÍVKU.“ „NO A?“ „NO, … 

(KONEC V TAJENCE).“

AUTOR:
-KAWI-

ROSOL
TÝKAJÍCÍ SE 

KOLEJÍ

BRITSKÁ 
OBJEMOVÁ 
JEDNOTKA

LATINSKY  
„KE“

GONIO-
METRICKÁ 

FUNKCE

SLOVENSKY 
„PŘESI-
LOVKA“

NÁZEV 
HLÁSKY X

SLŮVKO 
NABÍZENÍ

SMÝKATI SE ANTOUŠEK PŘEDLOŽKA

SPISY
MOMENT 
HYBNOSTI

KÓD LETIŠTĚ 
KURGAN

SOUZENÍ EVROPANKA POŘÁDEK

PIVOVAR. 
SUROVINA

STAVENÍ
ŠTÍHLÁ 

RYBÁŘ. LOĎ

STEPNÍ RYS
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„VOLNÝ“

CHIRURG. 
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STOVKY

TAJENKA

ANGLICKY 
„ČERVENÝ“

ŠKRABKY 
U PLUHŮ

VLÍDNÁ

NAŠE SÍDLO PLÉST

POLNÍ PLOŠ-
NÁ   MÍRA

ZABÍJ. 
POCHOUTKA

ZHOUBNÁ 
NEMOC

ČÁSTEČKA 
HMOTY

NÁZEV 
HLÁSKY Ž

ZVÝŠENÝ 
TÓN D

PRKENNÉ 
STROPY

OPAK    
ŽÁDNÁ

BÝT UDAVA-
ČEM

DRUH PALMY

PRIMÁT
NÁZEV 

HLÁSKY S

DUB (BOTA-
NICKY)

STOPA BOR POMŮCKY:

ASE, ITA,

KRO, LOSE,

SPIN, TUNCESTY 
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OBRUBA 
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SÍDLO V 
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A nikoliv úspěch náhodný. Ná-
vštěvníci Olympijského festivalu se 
měli den co den nač těšit. Kromě 
každodenních disciplín, které ský-
taly možnost zabruslit si na hoke-
jové ploše Ostravar arény, nebo na 
labyrintové trati postavené v parku 
před halou, vyzkoušet si biatlono-
vou střelbu, skok na lyžích na mini-
můstku, případně i  snowboardové 
schopnosti, připravili organizátoři 
festivalu i bonusové akce.

Jednou z  nejzajímavějších byl 
komentovaný trénink hokejistů Vít-
kovic. Ten se pro velký zájem musel 
konat dokonce dvakrát. A zaujal 
nejen diváky, ale i aktéry samotné.

„Myslím, že se to hodně povedlo,“ 
rozprávěl pak samotný vítkovický 
trenér Jakub Petr. „Komentované 
tréninky jsou ve světě zcela běžnou 

záležitostí a  ani nám tyto moderní 
věci nejsou a nemohou být cizí. Dělá 
to fotbalová Barcelona, Manchester, 
dělá se to v zámoří v hokeji i v jiných 
sportech. My se chceme a snažíme se 
prezentovat jako špičkový sportovní 
klub evropské a světové úrovně a i to-
hle je cesta, jak nabídnout fanouškům 
a  všem našim příznivcům více,“ glo-
soval vítkovický trenér otevřenou 
tréninkovou produkci svých hráčů.  
„Jsme rádi, že fanoušci v tak hojném 
počtu dorazili,“ dodal.

Pikantérií byly biatlonové 

štafety osobností. Flintu na záda 
nahodili a do běžek se obuli takoví 
mistři jiných sportovních odvětví, 
jako například bývalý fotbalový 
reprezentant Zdeněk Pospěch. 
Olympijský vítěz z  Nagana David 
Moravec. Někdejší fotbalový kano-

Olympijský festival zpestřil Ostravu
Myšlenka Olympijského festivalu v Ostravě je živá a má smysl! 

Doprovodný program olympijských her v areálu olympijského par-

ku hostila Ostrava už podruhé. Po Olympiádě v Riu tentokrát ve 

své zimní podobě, a zájem Ostravanů byl zaslouženou odměnou. 

Organizátoři před uzávěrkou tohoto vydání Našeho města před-

pokládali, že celková návštěvnost nakonec překoná stotisícovou 

hranici. A to je úspěch.

nýr Verner Lička či několikanásobná 
světová skvělá rekordmanka ve 
skoku o tyči Daniela Bártová. Kdy 
jindy chcete vidět takové sportovní 
legendy při biatlonovém zápolení?

„Jsem šťastný, že mohu v takovém 
prostředí být. Olympijský festival je 
nejen krásný nápad, ale je i  krásně 

vymyšlený,“ svěřil se ze 
svých zážitků několikaná-
sobný český rekordman 
v  bruslařském ultramara-
tonu Karel  Ligocki. Nebyl 
ofi ciální součástí progra-
mu, ale chtěl atmosféru 
Olympijského festivalu 
poznat. Tak si vzal do-
volenou, sbalil si brusle 
a  do Ostravy přicestoval. 
A strávil zde několik dnů. 
„Někdo jezdí k  moři, já mi-
luju sport. Bruslím, sleduju, 
kolik lidí, a  hlavně dětí, 
bruslí kolem mě. Přitom se 
občas podívám na kostku, 
kde běží přenos z olympiá-
dy v Koreji, a jsem v obraze, 
jak si tam naši sportovci 
vedou,“ rozprávěl nadšený 
sportovec.

Festival rozšířil svůj program 

i  mimo hranice Ostravy. Lyžařské 
„olympijské“ závody se konaly na 
sjezdovkách v  Beskydech i  Jesení-
kách. Alpské lyžování, orientační 
lyžařský běh, skialpinismus, snow-
boarding, běžkování, freestyle, na 
co si náročnější sportovní nadšenec 
vzpomněl, to se odehrávalo v lyžař-
ském areálu v Kopřivné nebo v Mos-
tech u Jablunkova.

Resumé? Ačkoliv se myšlenka 

navézt před ostravskou hokejo-

vou halu nebo do Dolní oblasti 

Vítkovice sníh, aby se dalo běhat 

na lyžích, setkala i s posměšnými 

reakcemi, výsledek dal zapravdu 

těm, kteří s nápadem přišli. A do 

úspěšné realizace se také pustili.

PETR DOLAN  
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA:

3,9–6,6 l/100 km, 98–153 g/km

ŠKODA OCTAVIA
OPERATIVNÍ LEASING BEZ STAROSTÍ

Zobrazený vůz je ilustrativní.

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? Takto! Se službou 

ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. 

Jednoduše si zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké měsíční splátce 

nic neřešíte a pouze jezdíte. Navštivte nás a vyberte si z  nabídky vozů ŠKODA.

www.skodabezstarosti.cz

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA OCTAVIA Active, motorizace 1,0TSI/85kW, v ceně 445 490 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční 

splátka 6 146 Kč včetně DPH obsahuje záruční a pozáruční servis, povinné a havarijní pojištění (po celou dobu pronájmu vozidla). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Auto Heller
Cihelní 3160/49b

702 00  Ostrava

Tel.: 596 606 228, 231

www.autoheller.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

za Kč/měs.6 146
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