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ZLATÁ SVATBA | Svatební slib začátkem června obnovili po padesáti 
letech společného života Drahomíra a Josef Klepáčovi.

DÁREK OD KIK | Domov pro matky s dětmi, 
který spravuje Centrum sociálních služeb Po-
ruba, dostal obrovský dárek. Obchodní řetě-
zec KIK mu věnoval výtěžek zákaznické sbír-
ky – neuvěřitelných 109 033 korun. Děkujeme 
KIK za podporu, vážíme si jí.

SENIOR-JUNIOR-HENDIKEPIÁDA | Dvaadva-
cet družstev složených vždy z žáka třetí třídy, 
seniora a hendikepovaného se utkalo v deseti 
disciplínách na zahradě domu s  pečovatel-
skou službou na ulici I. Sekaniny na Senior-ju-
nior-hendikepiádě. Týmy soutěžily například 
ve hře Mölkky (dřevěným kolíkem shazova-
ly rozestavěné očíslované kolíky), skládaly 
puzzle, řešily hlavolamy nebo „stavěly“ čín-
skou zeď.

CIRKULUM POTŘETÍ | Představení Lurrak v aule VŠB-TUO uzavřelo třetí 
ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cir-
kulum. Na Hlavní třídě se konal od 8. do 10. června. Přinesl pestrou féerii 
vystoupení – od rozverné hudby Mágustones přes roztomile obří loutky 
polského Teatru Klinika Lalek, Sileu, dvojice Witty Look a Die Buschs po 
izraelskou akrobatku Juicy Lucy a úchvatného Agro The Clowna, který 
zapojil do svých vtipných vystoupení desítky návštěvníků.

BUDÍ EMOCE | Mezinárodní sochařský festival 
Sculpture Line přinesl do Poruby umělecká 
díla, která budí emoce. Do konce září jsou k vi-
dění dvě skulptury – u Oblouku Noha, jejímž 
autorem je Lukáš Rais, a na louce u Francouz-
ské ulice žlutý Oharek ve tmě od Václava Fialy. 
V Ostravě je rozmístěno pět děl – další jsou na 
náměstích Masarykově, Jiráskově a E. Beneše.

OLYMPIJSKÝ BĚH | Ostravského Zlatého 
T-Mobile olympijského běhu se zúčastnilo 
482  sportovců. Závod je připomínkou výročí 
vzniku Českého olympijského výboru. Závod-
níci všech věkových kategorií se vydávali na 
tratě dlouhé od 500 metrů po deset kilometrů. 
Běh pořádala TJ Liga stovkařů Ostrava. Kom-
pletní výsledky najdete na www.tjliga100.wz.cz.

 Snímky: Jiří Birke a ÚMOb Poruba

DĚTSKÁ NEJLEPŠÍ | Hokejbalový turnaj 
o  pohár místostarosty má vítěze. Utkaly se 
o něho týmy deváťáků z devíti porubských 
škol a vítězství nakonec vybojovalo družstvo 
ze základní školy na Dětské ulici. Na druhé 
příčce se umístili žáci ze ZŠ gen. Zdeňka 
Škarvady a třetí místo obsadil tým ze ZŠ Po-
rubská 832.

HLAVNÍ TŘÍDA NA KOLEČKÁCH | Podruhé 
se letos Hlavní třída stala rájem všech koleček 
– od těch usazených na bruslích v jedné řadě 
přes koloběžky po snowboardy. První kolo 
tradičně vedl hudební vůz Hitrádia Orion. Pří-
ští – třetí – vyjížďka po ústředním porubském 
bulváru je naplánována na 24. srpna, na před-
večer cyklistického Memoriálu Jana Veselého. 
Součástí vyjížďky bude charitativní závod 
Srdce na kolečkách.


