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Paní ředitelko, průmysl ve Vítko-
vicích má téměř dvousetletou tra-
dici. Ale má i budoucnost? 

 
Věřím, že budoucnost má. Ano, 

strojírenství i  hutnictví má v  České 

 republice tradici, ve světě máme stále 
velmi dobrou pověst. O tom svědčí 
i exportní úspěchy skupiny Witkowitz. 
Pro zajímavost, v tuto chvíli pracují 
naši odborníci například v Uruguayi, 
Finsku, Polsku nebo Německu, naše 

výrobky plují lodí do Chile. I  přes 
trendy, které řeší zejména velikost 
uhlíkové stopy, si je třeba uvědomit, že 
například i větrné elektrárny samo-
zřejmě musíte někde vyrobit, potřebu-
jete strojírenské díly. Některé seg-

menty klasické energetiky ustupují do 
pozadí a do popředí vystupují zelené 
formy energie, mezi něž počítám i ja-
dernou energetiku. Je třeba se změně-
ným přáním zákazníků přizpůsobit 
a ukázat, že máme i v nových podmín-
kách co nabídnout a že máme mozky, 
kteří patří ke špičkám i v těchto obo-
rech. Myslet si, že budoucnost je jen ve 
virtuálním světě, je liché. Stále budou 
potřeba lidé a firmy, kteří umí vymý-
šlet, navrhovat a vyrábět.  

 
Jak do té představy budoucnosti 

zapadají firmy skupiny Witkowitz? 
Naše společnosti jsou tradiční i mo-

derní zároveň. Tzn. klasické strojíren-
ství propojujeme s moderními trendy 
– zkracujeme vzdálenosti výstavbou 
mostů, vyrábíme je a  montujeme. 
Naše polotovary ze superslitin a titanu 
jsou součástí života skoro každého 
z nás – kloubní i zubní implantáty či 
obří tlakové nádoby dodávané např. 
do potravinářství a rafinérií. Vyrábíme 
čističky odpadních vod, které vodu 
mění opět na použitelnou, navrhu-
jeme bioplynové stanice pro země-
dělce a  postupně měníme tradiční 
 továrny na sofistikované automati -
zované provozy. Dodáváme kompo-
nenty i do jaderných elektráren. Jádro 
je významný milník v energetice a my 
máme odborníky, kteří jsou v tomto 
oboru velmi dobří, to je velká deviza 
a zároveň obrovská příležitost do bu-
doucnosti. I díky nim můžeme podpo-

MICHAELA ŽVAKOVÁ, DÁMA  
MEZI STROJAŘI, KTERÁ VĚŘÍ V ENERGII OSTRAVY 

n Vystudovala materiálové 
 inženýrství, řídí velkou strojíren-
skou skupinu, která mimo jiné 
vyvíjí malý modulární jaderný 
reaktor pro energetiku budouc-
nosti. Michaela Žvaková je 
předsedkyn í představenstva   
Witkowitz, a. s. a jednou z žen, 
které se rozhodně nebojí výzev. 
Říká, že je důležité nikdy se ne-
přestat vyvíjet. 

Pokračování na straně 4

KOZLOVICE

Adventní mezinárodní 
festival Souznění se vydařil

Festival Souznění už po třiadvacáté osvěžil adventní čas hned na 
několika místech Moravskoslezského kraje. Pětidenní festivalové dění 
zahájila 8. prosince v Ostravě zpěvačka s nezaměnitelným hlasem 
Lenka Nová a výborný pianista a skladatel Petr Malásek. V dalších 
dnech pak festival nabídl třeba skvělý slovenský soubor pro interpre-
taci staré hudby Solamente naturali, Cimbálovou muziku Javořina, 
soubory Valašský vojvoda a Valášek, sbor Formanů ze Slatiňan, Izabelu 
Jati, Cimbálovou muziku Kočár nebo skupinu Marien a Žalmana a spol. 

Díky vstřícnosti Moravskoslezského kraje, měst a obcí Frýdek-Místek, 
Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice a Hukvaldy a také díky Českému 
rozhlasu se i  letos festival vydařil. Zážitky z něj si můžete dopřát 
i zpětně, z pohodlí domova, a to na YouTube kanálech Koncerty Če-
ského rozhlasu a Festival Souznění.  

„Děkujeme všem partnerům a sponzorům a ještě jednou tleskáme 
všem zúčastněným umělcům. Všem lidem dobré vůle přejeme klidné dny 
a především zdraví  po celý rok 2022,“ vzkazuje realizační tým Souznění 
v čele s jeho ředitelem a dramaturgem Zdeňkem Toflem.  
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Na repertoáru od 16. prosince 2021  
v Divadle Jiřího Myrona

Původní autorský muzikál

HARPAGON  
JE LAKOMEC?
Na motivy slavné Molièrovy hry
Hudba Boris Urbánek
Texty písní Jiří Krhut
Libreto a režie Vojtěch Štěpánek
Hudební nastudování Marek Prášil
V titulní roli Libor Olma

www.ndm.cz

M U Z I K Á L
SVĚTOVÁ PREMIÉRA

rovat vývoj malých modulárních jader-
ných systémů (SMR-small modular re-
actor). Nejdůležitější pro pochopení 
a zvládnutí budoucnosti jsou pro mě 
lidé – kolegyně a kolegové, protože 
bez zkušených odborníků nezmůžete 
ani se supermoderními stroji vůbec 
nic. Lidé jsou opravdu nejcennějším 
kapitálem firmy, to není jen klišé. 

 
Vy jste už školami, které jste stu-

dovala, směřovala do strojírenství. 
To u dívky není zrovna obvyklé – ani 
v Ostravě. Proč ten výběr? 

Oba rodiče pracovali ve vítkovic-
kých závodech. Ač mě do ničeho ne-
nutili, přirozeně mě to zajímalo, ovliv-
ňovalo mě rodinné prostředí, i když 
v raném věku člověk moc nemá před-
stavu, co bude jednou dělat. 
A upřímně – v době, kdy jsem končila 
základní školu, bylo dnešním slovní-
kem „trendy“ jít na obchodní akade-
mii. Tam jsem se ale hned nedostala, 
až pak na odvolání. Mezitím mě ale 
díky dobrým známkám vzali na strojní 
průmyslovku ve Vítkovicích, na obor 
technická administrativa, takže pořád 
tak trochu „holčičí“ práce. Po této 
střední škole jsem se přihlásila na Vy-
sokou školu báňskou – Technickou 
univerzitu v Ostravě, na fakultu meta-
lurgie a materiálového inženýrství. Na 
univerzitě jsem pak dále chtěla studo-
vat obor ekonomika a management 
v metalurgii. Nicméně nakonec mě 
uchvátilo materiálové inženýrství a vů-
bec toho nelituji. Je to velmi zajímavý 
obor a dnes se mi znalosti z něj v mé 
praxi opravdu hodí. 

Kdybyste měla mladého člověka 
přesvědčit, aby šel studovat strojí-
renské obory, jak byste to udělala? 

Když má člověk smysl pro inovaci, 
zlepšování a robotizaci, tak to je spjato 
zejména se strojírenstvím. Pro lidi, kteří 
chtějí něco změnit, navrhnout nebo 
zlepšit, není lepší obor. Projekce a kon-
strukce se už tvoří ve 4D, tiskneme na 
3D tiskárnách součástky, které už ne-
jsou dostupné, z různých superslitin. Ve 
strojírenské výrobě budou částečně 
některé profese nahrazeny roboty, ale 
role člověka, zvídavého a  zručného 
tvůrce, zůstane nenahraditelná. Je to 
neustálý vývoj. Nikdy nemůžete přestat 
s rozvojem, když stojíte chvíli opodál, 
konkurence nespí a předběhne vás. 

 
A naopak, co vám chybí ve školní 

výuce z pohledu zkušeného člověka 
z praxe? 

Měla jsem možnost hovořit 
s mnoha absolventy, se spoustou mi-
mořádně chytrých lidí, ale bohužel vět-
šina je nastavená tak, že je zajímá kari-
érní postup, benefity a kolik budou 
řídit lidí. Není to u všech, ale u většiny. 
Z pohledu dnešních absolventů vidím, 
že jsou mnohem sebevědomější, ale 
chybí mi trochu to, co se moc nevy-
učuje – pokora, úcta, pozornost a chuť 
zapustit ve firmě alespoň na čas ko-
řeny. 

Jinak si myslím, že na školách se 
toho učí hodně, v  podstatě nic ne-
chybí. Právě VŠB je proslulá tím, že byť 
jde o technickou univerzitu, vyučuje se 
tam alespoň jeden semestr politologie, 
sociologie a podobné předměty, což 
se v komunikaci a rozhledu bude stu-
dentům v budoucnu hodit. 

Není nic, co by z  odborné výuky 
 chybělo. 

 
Jaká jste byla studentka? Jaké 

předměty vás nejvíce bavily? 
Na střední škole mi nešla fyzika, stro-

jírenské obory ani matematika, mé 
známky byly vesměs dobré a vůbec ne 
výborné. Ale na vysoké báňské mě na-
učili chápat právě principy matema-
tiky, fyziky a  termodynamiky, jejich 
podstatu a způsob odvozování vzorců. 
Mám za to, že je to zejména díky kan-
torům, u profesorek Dobrovské, Hlavá-
čové a profesora Luňáčka jsem měla 
v  indexu skoro vše na „výbornou“ 
a tyto předměty mě velmi bavily. Už 
tehdy se mi potvrdilo, že lidé jsou zá-
klad, vždy záleží, kdo je vaším „učite-
lem“ a  nemyslím tím jen skutečné 
 kantory. 

 
Jaká místa jste ve svém mládí 

měla v Ostravě ráda? Kam jste se 
chodila bavit? 

V mládí to byl klub Vrtule na vysoko-
školských kolejích, později club Fabric 
u Stodolní ulice a kluby na Stodolní 
ulici obecně. 

 
A  kde to máte v  Ostravě ráda 

nyní? Máte nějaké „svoje“ místo?  
Na pracovní snídaně občas zajdu do 

kavárny Elektry, rádi s manželem veče-
říme ve francouzské restauraci Guest 
a navštěvuji i Zámek Zábřeh a vinné 
koupele, i  když asi nejraději jsem 
venku na vzduchu. Tím, že jsem na jed-
náních, schůzkách a  poradách při-
bližně 11–12 hodin denně, tak se nej-
lépe cítím někde venku, a  proto se 
každý víkend touláme po horách. 

 Beskydy jsou pro nás Ostraváky hodně 
blízko, hory jsou prostě čistička hlavy 
a za 20 minut tam z Ostravy jste. 

Také si ráda alespoň jednou týdně 
zaběhám s kolegyní v Dolní oblasti Vít-
kovice. I když je brzo tma, tak oblast je 
osvětlená a  navíc mám toto skvělé 
místo hned pod kanceláří. 

 
Proč jste zůstala celý život v regi-

onu? Jste úspěšná profesionálka, 
nechtěla jste to zkusit jinde? 

Nabídky jsem dostala – do Prahy, 
Brna i mimo ČR. Velmi ráda cestuji, du-
chem jsem kosmopolitní, srdcem však 
Ostravačka. Vše, co umím a znám, je zá-
sluhou tohoto regionu, tohoto kon-
krétního města, nenarodila jsem se 
s  těmi vědomostmi. Vše mě naučili 
kantoři z Ostravy a praxe ve firmách, 
kde jsem působila – to jsou zkušenosti, 
které mám díky svým „učitelům“ – ma-
nagerům nebo majitelům ostravských 
firem. Přijde mi fér, pokud něco umím 
a znám, nechat to tady a pře dávat zku-
šenosti dalším skvělým a chytrým li-
dem z našeho regionu. 

 
Jaká tři přání by měla mít Ostrava 

do nového roku? 
Lidskost, energii a  samozřejmě 

zdraví. V této zvláštní době nezapomí-
nat, že jsme hlavně lidé, chovat se 
k druhým s pokorou a pochopením. 
Měli bychom potlačit sebestřednost 
a byť je to tisíckrát ohrané – tak se cho-
vat ke druhým tak, jak bychom chtěli, 
aby se chovali oni k nám. A s energií, 
vůlí a zápalem sobě vlastním poko-
říme všechny strasti a neduhy! Věřím 
v to, věřím nám, Ostravo! 

(nm)

MICHAELA ŽVAKOVÁ, DÁMA  
MEZI STROJAŘI, KTERÁ VĚŘÍ V ENERGII OSTRAVY 
Pokračování ze strany 3
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Tuk z kapra do kanalizace nepa-
tří! Vysbíraný olej není obyčejný 
odpad, naopak má své druhotné 
využití při výrobě biopaliv. 

 
„Jedlé tuky mají vlastnost ztuhnout 

v kanalizacích měst do kompaktních 
celků. Problémy působí tuky vzniklé 
jako odpad při smažení, stejně jako 
oleje například z  konzerv sardinek 
nebo oliv,“ říká k informační kampani 
Radka Vanková, vedoucí oddělení 
vztahů s veřejností OVAK.  

 
Doplňuje, že ztužené tuky vzniklé 

smažením v kanalizačním potrubí vli-
vem ochlazení ztuhnou a působí sní-
žení průtoku kanalizací, které může 
vést až k jejímu ucpání. Tuhé jedlé 
oleje se shlukují díky své vazkosti 
v nerozpustný obsah kanalizace,  což 
rovněž vede k ucpávání potrubí.  

 
„Tuky současně zanášejí čerpadla 

a mechanickou technologii na čistír-
nách, a tak snižují celkovou účinnost čis-
tícího procesu a zvyšují náklady na čiš-
tění odpadních vod. Jejich ekologická 
likvidace v  domácnostech je přitom 
snadná a pohodlná,“ dodala Vanková.  

Vysbíraný olej není obyčejný od-
pad, naopak má své druhotné využití 
při výrobě biopaliv. A právě tyto in-
formace veřejnosti přináší kampaň 
„Co nepatří do kanalizace“. 

 
Minutový spot vysvětluje poutavě 

ilustrovanou formou důsledky vylé-
vání tuků do toalet nebo umyvadel 
v českých domácnostech. Přináší di-
vákům také odkaz na mapu sběrných 
kontejnerů v MSK pro širokou veřej-
nost. „Pomalu se blíží Vánoce a tradiční 
příprava štědrovečerního kapra, sma-
ženého na tuku. Budeme rádi, když 
obyvatelé Moravskoslezského kraje už 
tyto svátky tento odpad zlikvidují 
správně a ekologicky. Tudíž že jej ne-
chají zchladit a poté jej posbírají do ná-
dob nebo PET lahví,“ řekla Vanková. 
Upřesnila také, že slévání těchto tuků 
do skleněných lahví není vhodné 
kvůli možnému rozbití skla a pora-
nění personálu, který tento odpad 
dále zpracovává. 

Detailní mapu sběrných míst na-
jdou obyvatelé Ostravska na strán-
kách tridimolej.cz, která se likvidací 
a  sběrem použitých gastro olejů 
a tuků zabývá už od roku 2007 a která 

se na kampani spolupodílela. V roce 
2021 vysbírala do 31. 10. již takto 
40 895 kg oleje. 

 
Kanalizační síť slouží k odvádění 

odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již 
v kapalném nebo pevném skupen-
ství. Látky, které do kanalizace nepa-

tří, mají negativní dopad nejen na ži-
votní prostředí, ale také na provozní 
činnost. Způsobují provozní prob-
lémy a v konečném důsledku prodra-
žují proces odkanalizování a čištění, 
což má dopad na každého z  nás 
v částce, kterou platíme za odvádění 
a  čištění odpadních vod (stočné). 
Chovat se ekologicky má proto i eko-
nomický význam. (nm)

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE?  
ANI TUK OD SMAŽENÍ KAPRA! 

tuky správně třídit? 
Podívejte se na 

video, které vám 
v tom poradí. 

Odkaz na video zde:  

https://www.youtu
be.com/watch?v=E

uDQ98s3_4Q

VÍTE, JAK
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Dárek?
Co?

Jaký?
No přece

DIVADLO!
vstupenky ● vouchery ● předplatné ● balíčky

Jiří Sedláček  
herec činohry NDM      
© Martin Kusyn

Román Fjodora Michajloviče Do-
stojevského Bratři Karamazovi patří 
k vrcholným dílům světové literatury, 
představení se uskuteční 7 a  21. 
ledna 2022.  

 
Čtyři bratři v nebezpečné hře na ži-

vot a na smrt. Hrdinové a zbabělci hle-
dající odpovědi. Jak dodržovat pra-
vidla, která neexistují? Kdo je vítěz 
a kdo poražený? A jaký to má všechno 
vlastně smysl? Tak trochu ďábelská po-
dívaná s detektivní zápletkou. Tak tro-
chu analýza každého z nás. A tak tro-
chu životní lekce, co nás nenechá 
vydechnout.  Autorem dramatizace 
a  současně režisérem inscenace je 
umělecký šéf Divadla Petra Bezruče 
Jan Holec. 

„Při psaní jsem vycházel ze struktury 
románu a jednotlivá témata a postavy 
mi krystalizovaly postupně. Chtěl jsem, 
aby adaptace byla velice kompaktní 
a koncentrovaná. Proto jsem ji od za-
čátku směřoval k poměrně malému ob-
sazení. Tím vznikl dostatečný prostor pro 
jednotlivé postavy. S takovou předlohou 
se dramatizace píše téměř sama,“ uvádí 
k úpravě Jan Holec.  

 
Bratři Karamazovi se vrací na jeviště 

Divadla Petra Bezruče po 36 letech. Pre-
miéra prvního nastudování u Bezručů 
měla premiéru v režii Pavla Hradila 25. 
září 1970. Druhé nastudování se pod 
názvem Velcí hříšníci uvádělo od roku 
1985 v režii Pavla Palouše. Čím uchvátil 
titul současného uměleckého šéfa?  

„Chytrou strukturou, dialogičností po-
stav, dialogičností samotného autorova 
psaní, chytrým příběhem, a především 
kontaktem s lidskou duší. Drásá mě sa-
mota jednotlivých postav. Dostojev-
ského člověk se naučil nevěřit v lidskou 
pomoc, v lidi a lidstvo a pořád se jen třese 
strachem o své peníze a práva, která zí-
skal. Měl za to, že je to hlavní problém 
jeho století. Ale on je to úplně stejně i náš 
problém. Ale stejně jako Dostojevskij vě-
řím, že bratrství jednou přijde,“ dodává 
Jan Holec. 

 
Nová inscenace sází především na 

skvělé herecké výkony. V roli otce, Fjo-
dora Karamazova, zosobní nejhorší lid-
ské vlastnosti Norbert Lichý.  

 
„Karamazov je velký požitkář – co se 

týče žen, alkoholu, života. Miluje žít v hří-
chu, svoje děti zanedbává, zároveň jsou 
mu konkurencí v láskách, ale že by byl 
vysloveně negativní typ, na kterém ne-
najdete nic dobrého, to bych byl nerad, 
aby to takhle bylo vnímáno,“ zamýšlí se 
nad postavou Norbert Lichý.  

Dmitrije, nejstaršího z bratrů, ztvární 
Dušan Urban (v alternaci s Lukášem 
Melníkem), intelektuála Ivana Ondřej 
Brett, ten ke své postavě říká: „Ivan je 
obrovská postava s velkým hereckým 
obloukem. Čeká nás (potažmo vás) di-
voká jízda nekonečnou ruskou duší. Mo-
derní, ale přitom vlastně bytostně kla-
sicky zaměřená na herecké divadlo.“  

 
Jáchym Kučera hraje nenávistného 

sluhu/syna Smerďakova. Jako zbo-
žného Aljošu, nejmladšího z  bratrů, 
uvidí diváci Václava Švarce: „Aljoša je cit-
livý mladý muž hledající vlastní iden-
titu. V jeho žilách koluje krev chlípného 
a buranského otce Karamazova, se kte-
rou se bojí ztotožnit,“ charakterizuje roli.  

 
Z dámského obsazení se na scéně 

a v kostýmech Jana Štěpánka objeví 
Julie Goetzová, Barbora Křupková 
a Yvona Stolařová. Hudbu k inscenaci 
složil Ivan Acher, dramaturgyní je Anna 
Smrčková. 

 
(nm)

NESMRTELNÝ PŘÍBĚH  
OŽIJE V DIVADLE U BEZRUČŮ 

Foto: Norbert Lichý (Starý 
Karamazov), Václav Švarc (Aljoša) 

Foto Petr Hrubeš

n Nesmrtelný příběh o otcovra-
žedném hledání pravdy ožije 
u Bezručů v dramatizaci a režii 
Jana Holce. Prožijte spolu s Bez-
ruči dějiny jedné rodiny. V roli 
starého Karamazova se před-
staví Norbert Lichý.tt



7AUTO MOTO

IN
ZE

R
C

E

Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

Auto Heller Ostrava 
Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, tel.: 596 606 230, e-mail: vw@autoheller.cz, www.autoheller.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.4: 16,8–17,7 kWh / 100 km, 0 g/km.  
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Největší stanoviště nabíječek 
elektromobilů na Moravě vy -
rostlo v areálu Outlet Arena Mora-
via v Ostravě. Najdete tam 6 stoja-
nů, z  toho 2 rychlodobíjecí (50 
kW), které nabijí většinu kapacity 
baterií do půl hodiny, a  4 
stojany s  normálním dobíjením 
(22 kW).  

„Vybudování nabíječek pro elektro-
mobily bylo v plánu už při výstavbě 
obchodního centra. K definitivnímu 
rozhodnutí je realizovat jsme se do-
stali nyní, tedy v období, kdy bylo in-
vestorem rozhodnuto o  dostavbě 
druhé fáze Outlet Arena Moravia,“ řekl 
Petr Leder, ředitel tohoto ojedině-
lého obchodního centra na severní 
Moravě. Doplnil, že význam nabíje-
ček se ještě zvýší příští rok, kdy se 
počítá s vybudováním sjezdu z dál-
nice D1. 

„Je jasné, že boom elektromobility 
je tady a výstavba veřejných stanic je 
zcela nutná pro další rozvoj aktivit 
v  této oblasti. Nákupní centra jsou 
vhodnými lokalitami, kde budování 

nabíjecích stanic dává smysl. Lidé 
v nich tráví desítky minut a současně 
tam existuje i přirozené zázemí pro ři-
diče,“ uvedl Tomáš Chmelík, manažer 
útvaru čisté technologie ČEZ. 

Na území Moravskoslezského 
kraje je v provozu celkem 44 veřej-
ných dobíjecích stanic ČEZ, z toho 
27 rychlodobíjecích a 17 stanic nor-
málního dobíjení. Je to o 14 stojanů 

(32 %) více než před rokem a o 21 
stojanů (48 %) více než ve stejné 
době v roce 2019. 

Kromě krajské metropole jsou 
dále stanice např. v Bohumíně, Brun-
tále, Frýdku-Místku, Havířově, Kar-
viné, Opavě, Klimkovicích nebo 
Třinci. V prvním pololetí letošního 
roku elektromobily odebraly u stanic 
sítě ČEZ v Moravskoslezském kraji 
celkem 55 790 kWh. Takové množství 
energie by umožnilo objet země-
kouli 9 elektromobilům střední třídy 

Outlet Arena Moravia nabízí vý-
hodné slevy outletového zboží o celý 
rok. Svou obchodní filozofii staví na 
celosvětově vzrůstající oblibě tzv. 
slow fashion – neboli pomalé módy 
– pro kterou je příznačné posuzování 
vlivu a dopadu módního průmyslu 
na životní prostředí. Prosazování 
konkrétních kroků v  rámci trendu 
udržitelnosti je proto v tomto ohledu 
pro outlet přirozená snaha, kterou 
chce dále rozvíjet i prosazovat.   

(nm)

Nabíjecí stanice elektromobilů. Foto zdroj: Outlet Arena Moravia

NABIJTE SI AUTO V OUTLETU
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Přejeme Vám 
krásné Vánoce 
a ocelové zdraví 
v roce 2022.
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Smrk ztepilý dodaly pro Ostravské 
Vánoce opět Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o. „Málokdo z veřejnosti si 

uvědomí, že je potřeba při produkci ta-
kové akce myslet i na plán B ohledně 
stromu. My jsme na to byli naštěstí při-
praveni a v záloze jsme už při výběru 
měli právě tento náhradní strom, který 
rostl hned vedle smrku původního,“ 
vysvětluje za realizátora jednatel vý-

staviště Černá louka, s.r.o. Jan Šum-
bera.  

Strom byl na stejné místo na Masa-
rykově náměstí úspěšně usazen a vě-
říme, že se bude také líbit. V rámci 
programu Ostravských Vánoc zůsta-

nou zachovány vybrané doprovodné 
aktivity a to ruské kolo na Masary-
kově náměstí, které je v  provozu 
denně 10:00 - 20:00, společně s Vá-
nočním kluzištěm rozšířeným o atrak-
tivní ledové chodníčky na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše se stejnou pro-
vozní dobou. Vstup na ledové kluziště 
je i v tomto roce zdarma, na místě lze 
zapůjčit také vybavení. Na Slezskoo-
stravském hradě je připravena vý-
stava sbírek Ostravského muzea - 
Betlémy, zvyky a tradice, která pro-
běhne v galerii Slezskoostravského 
hradu v termínu 26. 11. 2021 – 9. 1. 
2022 denně 9.00 - 19.00. 

Rada města Ostravy schválila 
7. prosince 2021 poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 20 000 korun třem 
desítkám stánkových prodejců, kteří 
měli uzavřenou smlouvu s organizá-
torem. 

„Předně, jsme si vědomi složité epi-
demické situace, a proto jsme ani na 
malou chvíli neuvažovali nad způso-
bem, jak vládní nařízení obejít, jak jsme 
toho pohříchu svědky v některých ji-
ných městech. Od počátku jsme se sou-
středili na poskytnutí co nejrychlejší po-
moci postiženým prodejcům. Poskytli 
jsme rychlou pomoc ve svízelné situaci, 
ve které se prodejci ocitli bez vlastního 
zavinění ze dne na den.  Vážíme si toho, 
že s námi chtěli na Ostravských Váno-
cích spolupracovat a  budeme rádi, 
když se k nám napřesrok vrátí,“ konsta-
toval Tomáš Macura, primátor města. 

(nm) 

Ostravské vánoce FB stránka

MASARYKOVÝM NÁMĚSTÍM  
ZÁŘÍ STROMEČEK

n Po pár dnech od pokácení vá-
nočního stromu se po Masary-
kově náměstí v Ostravě rozhlíží 
náhradní stromeček. Deseti -
metrový smrk ztepilý dostal 
svou příležitost poté, co musel 
být původní strom z  důvodu 
dvoumetrové praskliny ve svém 
kmeni z bezpečnostních důvodů 
bezodkladně skácen. 
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Prodávám nemovitosti,
profesionálně, bezpečně a v pohodě.

Hledám nemovitosti
vhodné k investici pro klienty.

Posudky nemovitostí
pro osobní představu i dědické řízení.

(+420) 733 164 162
antonin@realitnimaklervostrave.cz

www.realitnimaklervostrave.cz

@realitnimaklervostrave

Zoologická zahrada a botanický 
park Ostrava má novou žirafu. Za-
čátkem týdne byl z polské Poznaně 
dovezen mladý samec. V zoo jsou 
tak k  vidění celkem tři žirafy – 
kromě samce ještě dvě samice. 

  
V úterý 7. prosince přibyl v Pavi-

lonu afrických zvířat v ostravské zoo-
logické zahradě nový obyvatel. Je jím 
mladý samec žirafy Rothschildovy, 
který byl měl vytvořit chovnou sku-
pinu s  tamními dvěma samicemi 
(3 a 18 let).  

 
Samec se narodil 17. června 2018 

v zoologické zahradě v polské Po-
znani, odkud byl na základě doporu-
čení koordinátora evropského pro-
gramu pro žirafy do Ostravy dovezen. 
S ohledem na chladné počasí musel 
být transportován ve speciálním pří-
věsu pro převoz žiraf, který je zároveň 
vybaven nezávislým vyhříváním. To 
zajišťuje přepravované žirafě maxi-
mální teplotní komfort během cesty. 

 „Po otevření přívěsu samec zcela bez 
problémů vyšel přímo do připraveného 
vnitřního boxu. Samice byly v tu dobu 
ve vedlejším prostoru. Zvířata měla od 
začátku možnost na sebe vidět a kon-
taktovat se a v podstatě hned po pří-
jezdu o sebe jevila zájem. Proto jsme už 
dnes začali se spojováním, zatím ale 
jen na krátkou dobu,“ popisuje inspek-
tor chovu Ivo Firla.  

 
Po zbytek dne zůstane samec od-

dělen v části, kde jej lidé nemohou vi-
dět celého, ale samec je zvídavý a ok-
nem nahlíží do expozičního prostoru 
se samicemi, takže trpěliví návštěv-
níci mohou nového obyvatele za-
hlédnout. 

  
Zoo Ostrava chová žirafy Rothschil-

dovy od roku 1987. Během této doby 
se zde narodilo celkem 17 mláďat, 16 
z nich se podařilo odchovat, jedno 
mládě se narodilo mrtvé. Nově dove-
zený samec je v pořadí třetím chov-
ným samcem v Zoo Ostrava. 

 
(nm)  

 
Foto: Monika Vlčková

ZOO MÁ NOVÉHO  
ŽIRAFÍHO SAMCE 
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Pacientům z  celé Moravy se 
nově přiblížila nejmodernější 
metoda léčby srdečních arytmií. 
Centrum kardiovaskulární péče 
v  Brně se stalo prvním morav-
ským a  teprve druhým tuzem-
ským zařízením, které může 
u pacientů s fibrilací srdečních 
síní běžně používat metodu tzv. 
pulzní katetrové ablace. Energie 
pulzního pole cíleně působí smrt 
srdečních svalových buněk zod-
povědných za poruchy srdečního 
rytmu. Zařízení dosud vlastnila 
pouze Nemocnice Na Homolce 
v Praze. 

 
„Používáme speciální katetr 

a přístroj generující pulzní energii, 
která účinkuje na srdeční tkáň na-
prosto jinak než dosavadní termicky 
účinkující radiofrekvenční energie, 
laserový paprsek nebo mražení. 
Nové zařízení vyvíjí mikro až nanose-
kundové pulzy o napětí 2000 voltů. 
Jeví se jako účinnější a pacientovi při-
náší nejen větší šanci na trvalé řešení 
problému, ale i kratší pobyt na sále,“ 
uvedl docent Martin Fiala, vedoucí 
lékař brněnského Centra kardiova-
skulární péče. 

 
Podle lékařů jde svým způsobem 

o průlom v katetrové ablaci (cílené 
likvidaci vybraných buněk v urči-
tých částech srdečního svalu). Za-
tímco dosavadní ablační energie 
jsou na jedné straně spojené s rizi-
kem nedostatečného zásahu 
v hlubších vrstvách  srdečního svalu 
(s rizikem zotavení a návratu aryt-
mie), na druhé straně mohou po-
škozovat i  okolní struktury, jako 
např. jícen nebo brániční nerv. 
Pulzní energie ničí cíleně pouze 
 srdeční buňky, ale nevratný účinek 
je rovnoměrnější ve všech vrstvách, 
takže se snižuje riziko opakovaných 
zákroků, přičemž jiné struktury ne-
jsou poškozovány.   

 
Zdroje a  mechanismy arytmií 

jsou v  zásadě dvojí, buď špatné 
elektrické impulzy vznikají v ohra-
ničeném ložisku, nebo dochází 
k rotaci elektrického impulzu v části 

srdce. „Zatímco odstranění malého 
bodového zdroje bývá přímočaré, ve 
druhém případě je zapotřebí zasáh-
nout větší obsah srdeční tkáně. U fi-
brilace síní je základem takzvaná 
izolace plicních žil, na niž je právě 
nový katetr k aplikaci pulzní energie 
zkonstruován a dokáže ji vytvořit ve 
významně kratším čase,“ vysvětlil 
docent Fiala.  

 
Věk pacientů, se kterými se lékaři 

na sále setkávají, je různý, často 
však k  ablaci přicházejí pacienti 
v produktivním věku.  

 
Pro ně je mimo jiné velmi pod-

statné, že ablace pulzním polem 
dokáže významně urychlit jejich 
návrat do běžného života. „Je do-
cela pravděpodobné, že pro tyto pa-
cienty se ablace pulzním polem ča-
sem stane léčebnou metodou, kterou 
si budou volit hned na prvním místě, 
místo léků,“ míní Fiala. 

 
Speciální pulzní katetr, který do-

káže pacientům rychle a většinou 
i  trvale pomoci, přitom vypadá 
velmi „nevinně“. Skoro jako mobilní 

klimatizační jednotka s  dlouhou 
úzkou hadičkou se speciálním za-
končením, které se rozevírá až po 
zavedení do srdce a v rozvinutém 
stavu připraveném k aplikaci pulzní 
energie připomíná malý rozvinutý 
květ.  

 
Prvním pacientem brněnského 

Centra byl 65letý důchodce ze 
Znojma. „Jsem v  pohodě doma 
a s potěšením sleduji na zápěstí svůj 
konečně pravidelný srdeční tep,“ 
uvedl jen pár dní po operaci. Dnes 
už mají kardiologové v čele s do-
centem Fialou za sebou 15 zákroků, 
do konce roku jich přibydou ještě 
zhruba další tři desítky.  

 
Fibrilace síní je jednou z nejčas-

tějších poruch srdečního rytmu. Její 
pozdní léčba může vést ke vzniku 
cévní mozkové příhody, respektive 
k srdečnímu selhání. Odhaduje se, 
že se fibrilace síní v současnosti vy-
skytuje u 3 % osob ve věku nad 20 
let a že do roku 2030 bude v EU 
tímto typem arytmie srdce posti-
ženo až 17 milionů lidí. Riziko 
vzniku fibrilace síní se zvyšuje s vě-
kem a také vlivem dalších onemoc-

nění. Nejčastějšími projevy jsou po-
city bušení srdce, ztráta výkonnosti, 
dušnost, únava, pocení aj. 

 
Léčba je možná i pomocí léků, 

ale katetrová ablace je mnohem 
účinnější. V brněnském Centru kar-
diovaskulární péče pracují slu-
žebně nejstarší zakladatelé této 
metody v  ČR s  30letými zkuše-
nostmi s metodou. Je zde zvykem 
řešit ty nejobtížnější arytmie a kon-
centrují se zde zejména pacienti 
s trvalou formou fibrilace síní nejen 
z celé republiky, ale i ze zahraničí.  

 
Centrum kardiovaskulární 

péče (CKP) v Brně se zaměřuje na in-
tervenční léčbu srdečních arytmií, 
včetně léčby perzistentní (trvalé) 
formy fibrilace síní a komorových ta-
chykardií. Tým tvoří nejzkušenější lé-
kaři s praxí v oboru více než 25 let, 
sehraný tým biomedicínských inže-
nýrů a zdravotních sester. Centrum 
je součástí nestátního zdravotnic-
kého zařízení Neuron Medical s.r.o. 
Brno. Výkony jsou hrazeny smluv-
ními zdravotními pojišťovnami. 

(nm) 

PACIENTŮM Z CELÉ MORAVY  
VZROSTLA ŠANCE NA MODERNÍ LÉČBU SRDEČNÍCH ARYTMIÍ SUPER ÚČINNÝM PULZNÍM KATETREM

Centrum kardiovaskulární péče v Brně. Foto Eva Kijonková
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Čeká česká obchodní a nákupní 
centra nejlepší „vánoční sezona“ za 
několik let? Mohlo by se to podařit. 
Forum Nová Karolina odhaduje, že 
by letošní „vánoční sezona“ mohla 
být jedna z nejlepších za poslední 
roky. Letošní Vánoce v Karolině již 
oficiálně odstartovaly slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu. 

 
Vánoční sezóna v obchodním a zá-

bavním centru Forum Nová Karolina 
přináší obvykle až o třetinu vyšší náv-
štěvnost a rovněž větší tržby než v běž-
ných měsících kalendářního roku.  

 
„Podle dosavadního vývoje celého 

roku 2021 odhadujeme, že z hlediska 
tržeb bychom se mohli dostat na mezi-
roční nárůst o přibližně 15 % a v náv-
štěvnosti pak atakovat čísla z  roku 
2019,“ predikuje letošní „vánoční se-
zonu“ Martin Kubík, jednatel společ-
nosti Active Retail Asset Manage-
ment, která obchodní centrum 
Forum Nová Karolina spravuje. 

Forum Nová Karolina také oficiálně 
zahájilo vánoce slavnostním rozsví-
cením vánočního stromu s dopror-

vodným programem pro děti. Každý 
rprosincový víkend čeká návštěvníky 
bohatý program s živými permoníky, 

tvořivé workshopy pro děti ve stylu 
tradičních řemesel, malování baněk 
na přání nebo fotokoutek.  

 
 „Největší novinkou letošního roku je 

bezesporu spuštění zbrusu nového věr-
nostního programu s využitím chytré 
mobilní aplikace. Jedná se o revoluční 
apku s  funkcí scanneru účtenek od 
všech obchodů v centru. Jsem velmi 
rád, že se nám podařilo jako jednomu 
z prvních center v ČR tento projekt im-
plementovat. Návštěvník centra, který 
si naši apku stáhne, získá jedinečnou 
možnost proměnit všechny své nákupy 
v okamžité odměny bez nutnosti vy-
plňování zdlouhavých formulářů, stání 
ve frontách a přímo na svém mobilním 
telefonu třeba z pohodlí domova. Před-
stavením tohoto projektu potvrzujeme 
svou pozici dominantního obchodního 
centra v regionu a jednoho z předních 
center v celé ČR.“ říká Tomáš Lučan, 
marketingový ředitel.  

 
(nm) 

LETOŠNÍ VÁNOCE  
BY MOHLY BÝT „NEJSILNĚJŠÍ“ ZA POSLEDNÍ ROKY

www.penzionjurasek.cz

PF  2022
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Položením květin, zapálením 
svíčky a  minutou ticha si 10. 
prosince Ostrava připomněla 

roběti tragické střelby ve Fa-
kultní nemocnici Ostrava, při 
níž před dvěma lety přišlo 

o živo t sedm lidí a další dva byli 
vážně zraněni. 

 
Památku uctili představitelé fa-

kultní nemocnice, Moravskoslez-
ského kraje, města Ostravy, obvo-
du Poruba, složek Integro vaného 
záchranného systému a další lidé. 

 
,,Městské dominanty, které tra-

dičně bývají nasvětlené, jako je věž 
Nové radnice, Most Miloše Sýkory, 
Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice, 
zůstaly zhasnuté,“  doplnila  mluvčí 
magistrátu Gabriela Pokorná. 

 
Obětí střelby připomíná dílo so-

chaře Lukáše Dvorského. Umělecká 
plastika evokuje černou díru neboli 
mrtvé slunce. Město po tragédii 
poskytlo pozůstalým a zraněným 

finanční dar, spolu s Fakultní ne-
mocnicí Ostrava a Moravskoslez-
ským krajem se podílelo na vzniku 
tohoto pietního místa s památní-
kem v pro storu před fakultní ne-
mocnicí. Na nákladech dosahují-
cích zhruba 1,8 milionu korun se 
podělily rovným dílem. 

 
Podoba pietního místa vzešla 

z výtvarné soutěže, kterou organi-
zovalo město. Odborná porota ví-
těze vybrala z šesti návrhů. Památ-
níku obětem útoku dominuje více 
než 600 kilogramů vážící bron-
zová plastika, obložená kostkami 
ze švédské žuly.  Video z pietního 
aktu: 
https://youtu.be/IPaJQ9jBc5s.  

 
(nm)

Foto: Uctění památky obětí střelby. Foto: FNO Ostrava

OSTRAVA SI PŘIPOMNĚLA  
OBĚTI TRAGICKÉ STŘELBY VE FAKULTNÍ NEMOCNICI 
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Nedávno oslavil šedesátku. 
Střídmě, bujaré oslavy, to nikdy 
nebylo nic pro něj. Užívalo si spíše 
jeho okolí, zvláště fanoušci, kteří 
jej v době, kdy chytával za Baník, 
milovali. Luď ka Mikloška, někdej-
šího excelentního gólmana svě-
tové úrovně, před nímž se klaněla 
i Anglie, bylo konečně zase všude 
plno. Média se předháněla o  to, 
kdo s ním přinese zajímavější roz-
hovor. Činil se i Baník. Připravil se 

svou gólmanskou legendou milý 
videoportrét a  nezapomněl na 
Luďka Mikloška ani při výrobě pře-
krásného výročního nástěnného 
kalendáře. 

Pokud si kalendář Baníku, skutečně 
velmi hezky provedený, pořídíte a za-
litujete jím, Luďka Mikloška nale-
znete na páté fotografii, tedy v měsíci 
květnu. Stojí ve společnosti Pavla Mi-
chálika, Jana Laštůvky a Radovana 

Murina, tedy dalšího skvělého ostrav-
ského brankáře minulosti, současné 
legendy Baníku a gólmana, který má 
kariéru v ostravském klubu teprve 
před sebou. Myšlenka, to je vedle 
velmi hezkých fotografií autora On-
dřeje Pýchy další velká devíza tohoto 
výjimečného dílka. „Bylo pro mě moc 
příjemné zase se pozdravit s Pavlem 
Michálikem, který mě v Baníku mno-
hému naučil, ale i s Honzou Laštův-
kou nebo Radkem Murinem. I když to 

není z obrázku poznat, vznikal na Ba-
zalech, i z toho důvodu pro mě bylo 
to focení zážitkem,“ zmínil Luděk Mi-
kloško. 

Kalendář už měl možnost vidět. 
„Baník mi jeden věnoval. Za to moc dě-
kuju, protože je opravdu krásný,“ po -
chválil Luděk Mikloško unikátní ka-
lendář, který spojil řadu osobností 
Baníku napříč generacemi. Na 
snímku, který znázorňuje, že ve slez-
ském klubu s  úspěchem působila 
i řada cizinců, se sešli Augustin Anta-
lík, s Dyjanem Carlosem de Azeve-
dem a  Nemanjou Kuzmanovičem. 
A to měli Slezané dohodnutu také 
účast Viliama Hyravého, jenž kvůli 
zpřísněným opatřením nakonec ne-
mohl přicestovat. 

A jiný snímek dal po dlouhých le-
tech dohromady mistrovskou trenér-
skou dvojici z  roku 2004 Františka 
Komňackého a Pavla Vrbu.  Symbo-
licky se potkali na Bazalech, odkud 
zamířili pod Sýkorův most, kde další 
z  unikátních fotografií kalendáře 
vznikla. „Kolik je u nás takových klubů, 
které mohou vydat takový výroční ka-
lendář? Jen velmi málo. A jestliže ně-
který z těchto klubů takový kalendář 
vydává a osloví vás s tím, že vás v něm 
chce mít, je to velká pocta. Já to tak 
beru. A teď, když vím, jak je ten kalen-
dář hezký, jsem ještě radši, že v něm 
spolu s  Frantou Komňackým jsme,“ 
pochvaloval si Vrba nedávno pro Mo-
ravskoslezský deník. 

Výroční nástěnný kalendář Baníku 
vzbudil ohlas i mezi odbornou veřej-
ností. „Kalendář je perfektní. Skvělá 
práce. Moc povedené,“ ocenil dílo Ba-
níku například Petr Pelíšek, někdejší 
PR manažer Sigmy Olomouc. 

„Je skutečně krásný. Adekvátní sto-
letému výročí,“ netajil se svým nadše-
ním ani František Komňacký, jenž se 
do historie Baníku navždy zapsal 
 ziskem titulu z roku 2004. 

(pd) 

LUDĚK MIKLOŠKO 
OSLAVIL ŠEDESÁTKU 
A OCENIL UNIKÁTNÍ KALENDÁŘ BANÍKU 

Luděk Mikloško oslavil šedesátku a ocenil unikátní kalendář Baníku. Foto: FC Baník Ostrava
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