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Urbanistické plánování na začátku padesátých 
let vycházelo na Ostravsku z iracionální předsta-
vy o tom, že se v této oblasti bude do-
bývat uhlí navždy. Těžit se mělo i pod 
Moravskou Ostravou, na katastru obcí 
Pustkovec, Poruba, Třebovice a Svinov 
mělo vyrůst největší městské sídliště v 
republice. Dostalo také odpovídající ná-
zev Nová Ostrava. Všichni lidé ze staré Ostravy se 
sem měli přestěhovat. Předpokládalo se, že zde 
najde domov dvě stě tisíc obyvatel.
S projektanty sídliště spolupracovalo ministerstvo 

zdravotnictví, které navrhovalo, ať v novém sídlišti 
vyroste i několik nemocnic, v nichž by bylo tisíc pět 

set lůžek. Z toho tři sta lůžek mělo být 
vyčleněno pro dětskou nemocnici. Dal-
ší lůžka měla být rozdělena do tří zdra-
votních ústavů. Jedním z nich měla být 
nemocnice sloužící zamýšlené lékařské 
fakultě, ostatní by tvořily zdravotní zajiš-

tění, každá nemocnice pro šedesát tisíc obyvatel. 
Později se ukázalo, že pod starou Ostravou vlast-
ně uhlí již není a zbourání města bylo odloženo. 
 Pokračování na straně 2

Máme jedno  
z nejmodernějších 
příjmových pracovišť 
v republice
Ve středu 10. října jsme slavnostně otevřeli Oddě-
lení centrálního příjmu (OCP). Největší rekonstruk-
ce tzv. „za chodu“ v dějinách FNO je u konce. 
Můžeme se pochlubit jedním z  nejmodernějších 
příjmových pracovišť s nejkomplexnějším vysoko-
prahovým příjmem pacientů v ČR. Oddělení cen-
trálního příjmu je schopno zajistit špičkovou péči 
akutním a urgentním pacientům a je plně srovna-
telné s podobnými pracovišti ve střední Evropě. 

Fotoreportáž z otevření centrálního příjmu přináší-
me na straně 3.

Sté výročí oslavíme 
koncertem Jaromíra Nohavici

Fakultní nemocnice Os-
trava slaví v letošním 
roce sto let svého vzni-
ku. Oslava významného 
jubilea proběhne v úterý 
13. listopadu a bude mít 
podobu koncertu Jaromí-
ra Nohavici v multifunkční 
aule Gong v  Dolní oblasti 
Vítkovic. 
Koncert, který začne v 17 
hodin, je dárkem známé-
ho umělce zaměstnan-
cům nemocnice.

Bojujeme s metylalkoholem
Na bedrech Ústavu soudního lékařství FNO 
ležel v posledních týdnech nadmíru náročný 
úkol, o jehož výsledky se intenzivně zajímala 
odborná i laická veřejnost, policie i média. Prá-
vě zde byla ověřována intoxikace pacientů i ze-
mřelých metylalkoholem. „Je třeba poděkovat 
všem pracovníkům ústavu 
a především toxikologické 
laboratoři, která pracovala 
dnem i nocí, aby co nej-
rychleji dodala přesné vý-
sledky a účinně tak přispěla 
k boji s metylalkoholem,“ 
říká Ing. Tomáš Oborný, 
MBA, tiskový mluvčí ne-
mocnice. „U sedmnácti 
zemřelých byla intoxika-
ce potvrzena, stejně tak 
byly v Moravskoslezském 
kraji odhaleny více než tři 
desítky pozitivních nálezů  
(k 5. říjnu 32 intoxikovaných  

a žijících pacientů). Ústav přitom provedl stovky 
vyšetření na podezření intoxikací a ve dnech, 
kdy metanolová kauza vrcholila, čelil nebývale 
silnému tlaku zvenčí. Ten souvisel se vzrůstající 
panikou veřejnosti a potřebou vyšetřujících or-
gánů získat co nejrychleji potřebné informace.“

Letos slaví Fakultní nemocnice Ostrava sto let svého vzniku

Kredbova cena
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP udělila 
Kredbovu cenu, nejvýznamnější cenu za publi-
kační činnost ve Společnosti infekčního lékařství, 
MUDr. Pavle Křížové, CSc., a MUDr. Luďkovi Rož-
novskému, CSc., za knihu Meningokokové one-
mocnění. Blahopřejeme!

Ředitel nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček přestřihává pásku a otevírá tak nový úsek historie cent-
rálního příjmu. Po jeho levici stojí MUDr. Stanislav Jelen, primář Oddělení centrálního příjmu FNO, nůžek 
se chopila také vrchní sestra Bc. Marie Hegarová.

Výstavba infekčního pavilonu v roce 1970.
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Lékařská fakulta OU informuje

Informace  
o personálních 
změnách

Na základě výsledku výběrového řízení byl  
s účinností od 1. října 2012 ředitelem FN Os-
trava jmenován do funkce přednosty Chirur-
gické kliniky doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., 
FRCS

S účinností od 1. září 2012 byl ustanoven do 
funkce zástupce přednosty pro výchovnou 
a vědeckou činnost Neurologické kliniky 
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Ing. Petra Tomanová, Ph.D.
náměstkyně ředitele pro personální řízení

K 10. září 2012 jsme zahájili výuku pro akademický 
rok 2012/2013 opět jako první z fakult Ostravské 
univerzity a již potřetí pod hlavičkou Lékařské fa-
kulty OU v Ostravě. Tento den je zároveň i dnem 
uzavření přijímacího řízení pro aktuální akademický 
rok. V letošním roce jsme z důvodů sníženého fi-
nancování a změny financování vysokého školství 
v ČR, které se dotkly také Ostravské univerzity  
i samotné fakulty, přistoupili ke snížení počtu při-
jatých studentů do prvních ročníků. A to i přesto, 
že zájem je, i přes klesající populační křivku, stále 
veliký a máme obory, kde poptávka stále převyšu-
je pěti- až desetinásobek nabídky.
Do prvních ročníků bakalářských studijních oborů 
nastoupilo 339 studentů (AR 2011/12 – 386 stu-
dentů), z toho 137 studentů (AR 2011/12 – 172) 
do kombinované formy studia. 133 studentů (AR 
2011/12 – 124 studentů) nastoupilo do všech 
forem navazujících magisterských oborů Ošet-
řovatelství, Ochrana veřejného zdraví, Komunitní 
péče v porodní asistenci a nově otevřených obo-
rů Fyzioterapie a Intenzivní péče, 108 studentů 
(AR 2011/12 – 110 studentů) do magisterského 
studijního programu/oboru Všeobecné lékařství  
a 19 studentů (AR 2011/12 – 12 studentů) do 
obou forem doktorských studijních programů 
(Ošetřovatelství, Ochrana veřejného zdraví). Noví 
studenti se stali součástí akademické obce univer-
zity/fakulty po slavnostním složení slibu, který byl 

součástí slavnostní imatrikulace konané 26. září 
2012 v Domě kultury města Ostravy. I kapacita 
kurzů celoživotního vzdělávání a míst celoživot-
ního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních 
programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb. se velice rychle naplnila a poptávka jako ka-
ždoročně převýšila nabídku a kapacitní možnosti 
fakulty.
Stejně jako v předchozích letech, i nyní probíhají 
kontroly stavu studia jednotlivých studentů. Letos 
muselo být studium zhruba osmi procent studen-
tů (o jedno procento více než v AR 2011/12) ukon-
čeno z důvodu neplnění studijních povinností, 
nezapsání se do dalšího akademického roku, ne-
splnění studijních limitů (například získání za první 
dva semestry prvního ročníku minimálně čtyřiceti 
kreditů) atd. Tyto kontroly neminuly ani studenty 
1. a 2. ročníku studijního programu/oboru Všeo-
becné lékařství a snížily počet přijatých 110 stu-
dentů na pouhých 104 studentů postupujících do 
druhého ročníku. Předměty anatomie a histologie 
zředily řady studentů druhého ročníku z 96 na 87 
studentů, přičemž náročná zkouška z fyziologie II 
ještě čeká přibližně 20 studentů v tomto zimním 
semestru. A právě těchto 87 studentů vstoupilo 
na klinická pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava 
v zimním semestru AR 2012/13 poprvé. 

Ivona Závacká 
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání

Zahájení akademického roku 2012/2013 na 
Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě

Fotbalový tým, v němž hrají odborníci z Fakultní 
nemocnice Ostrava, obsadil na letošním osm-
náctém ročníku turnaje v malé kopané, jehož se 
zúčastnilo třináct družstev z nemocnic z celé re-
publiky, krásné páté místo (ve skupině získal tým 
třetí, byť nepostupové místo). Stalo se tak 8. září 
ve Vestci u Prahy, kde se konal Sportovní memo-
riál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka. Našim 
fotbalistům, kteří získali 11 bodů při skóre 13:6, 
blahopřejeme a přejeme jim, aby jejich pravidelné 
středeční tréninky přinášely ještě sladší ovoce!
 - red - 

Máme zdatné fotbalisty Dvacet let 
Transplantačního 
centra FNO
Ve čtvrtek 11. října se konal slavnostní seminář  
u příležitosti dvacátého výročí založení Transplan-
tačního centra FNO. Záštity nad seminářem se 
ujal ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. 
Svatopluk Němeček, MBA. 

Ostravské 
traumatologické dny
Ve dnech 10. až 12. října proběhl v Rožnově pod 
Radhoštěm jedenáctý ročník Ostravských trauma-
tologických dnů pořádaných Českou společností 
pro úrazovou chirurgii ČLS JEP. Konference byla 
zaměřena na multioborové ošetřování polytrau-
mat, zevní fixace, medicínu katastrof a na varia.

Kongres 
kardiologických sester
Šestý ročník Kongresu kardiologických sester se 
bude konat ve dnech 18. a 19. října v ostravském 
hotelu Clarion. Akci s mezinárodní účastí pořádá 
kardiovaskulární oddělení Fakultní nemocnice 
Ostrava ve spolupráci s Českou asociací sester 
moravskoslezského regionu a pracovní skupinou 
Ošetřovatelství v kardiologii ČKS.

Beskydský ORL den
Problematika nemocí hltanu a jícnu je tématem 
osmnáctého ročníku Beskydského ORL dne, 
který se bude konat v Ostravici ve dnech 2. a 3. 
listopadu.

Foto: archiv

Letos slaví Fakultní nemocnice Ostrava sto let 
svého vzniku
V roce 1961 byl celý projekt stavby krajské ne-
mocnice v Ostravě-Porubě přepracován a vychá-
zelo se z předpokladu, že ve městě budou dvě fa-
kulty všeobecného lékařství. O rok později schválil 
Krajský národní výbor v Ostravě výstavbu budovy 
první lékařské fakulty doplněné teoretickými ústa-
vy. Vláda ovšem na tento velkorysý a finančně mi-
mořádně náročný plán přistoupila jen zčásti: měla 
se stavět pouze fakultní nemocnice. První výkopo-
vé práce měly začít v roce 1965. 
K tomu je nutné dodat, že původní krajská ne-
mocnice v Zábřehu měla nadále sloužit městu, 
protože předpokládaný růst počtu obyvatel nako-
nec přesvědčil plánovací útvary Ostravy, že ani 
velká nemocnice v Porubě nebude městu kapa-
citou stačit. Kromě toho se rovněž počítalo s tím, 
že by mohla právě krajská nemocnice v Zábřehu 
sloužit jako nemocniční základna pro neústupně 

prosazovanou lékařskou fakultu. Nakonec padlo 
konečné rozhodnutí, že krajská nemocnice bude  
v Ostravě-Porubě, a tato urbanistická koncepce 
byla nakonec definitivně schválena: krajská ne-
mocnice se měla stát součástí šestého porub-
ského obvodu. Nemocnice  byla dokončována 
ještě po roce 1990, tedy v době, kdy socialistické 
perspektivy přestaly platit. V roce 1994 byl dokon-
čen hlavní monoblok a začalo stěhování většiny 
klinik ze Zábřehu do Poruby. Nicméně již předtím  
– v roce 1992 – získal tento zdravotní ústav koneč-
ně statut nemocnice fakultní, protože úzce spolu-
pracoval se Zdravotně sociální fakultou Ostravské 
univerzity. Tato spolupráce pokračuje i nyní, kdy 
Ostrava již svou lékařskou fakultu má. V současné 
době je Fakultní nemocnice Ostrava jedním z nej-
větších zdravotních ústavů v republice. 
 Boleslav Navrátil

Pokračování ze strany 1
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Máme jedno z nejmodernějších příjmových pracovišť v republice
Plánovaný příjem, odborné ambulance konzervativních i operačních obo-
rů, převazovna, zákrokový sálek, sádrovna, denní místnosti personálu 
a pomocné místnosti. Novinkou pro pacienty i personál bude možnost 
využití ambulantních expektačních lůžek a rozšíření stanoviště informací 
o třídící pracoviště, které se nachází  u hlavního vstupu do FNO.

Evropské dny handicapu a 20 let Bobath konceptu v České republice

Od 1. do 5. října proběhl v Ostravě dvacátý ročník 
Evropských dnů handicapu. Spolupořadateli úvod-
ní konference s mezinárodní účastí byla Fakultní 
nemocnice Ostrava a Klinika léčebné rehabilitace 
FNO v čele s MUDr. Irinou Chmelovou, Ph.D., 
MBA.
V pondělí 1. října se konala konference s pracov-
ním názvem Není hemi jako hemi v přednáško-
vém sále Domova sester za účasti zástupců FNO 
(MUDr. J. Srovnal), Moravskoslezského kraje 

(PhDr. Jaroslava Wenige-
rová) a organizátorů Evrop-
ských dnů handicapu. Ve 
zcela zaplněných prostorách 
si vyslechlo a zhlédlo velmi 
hodnotné přednášky přes 
160 účastníků z řad lékařů, 
fyzioterapeutů, ergoterapeu-
tů, logopedů, protetiků a ji-
ných profesí.
Evropské dny handicapu 
jsou plynulým pokračová-
ním Česko-francouzských 
dnů v Ostravě. Od jejich 
prvního ročníku v roce 1992 
se také datuje postupné 
seznamování a vzdělávání 
se zejména fyzioterapeutů  

a ergoterapeutů s terapeutickou metodou manže-
lů Bobathových, tzv. Bobath koncept. Proto také 
hlavním tématem konference, kromě dvacetileté 
retrospektivy, byl právě Bobath koncept a jeho  
uplatnění v komplexní terapii hemiparéz u dětí  
a dospělých. 
Větší časový prostor v přednáškách byl věno-
ván zahraničním hostům. Pan Christian Minett  
z Francie hodnotil uplynulých 20 let spolupráce  
a také popsal obraz péče o handicapované děti od 

roku1975 ve Francii. Díky nejnovějším změnám 
zákonů ve Francii se bohužel situace mění k hor-
šímu. 
Největší pozornost přítomných se právem sou-
středila na příspěvek hosta z Izraele, paní Elie 
Panturin, Senior instruktor IBITAH. Tato velmi 
vzdělaná a zkušená instruktorka Bobath konceptu 
v předchozích dnech vedla basic kurz na Klinice 
léčebné rehabilitace FNO.
Novým prvkem v rámci konference byl přímý 
přenos kazuistické demonstrace „bobathovské“ 
terapie u dvou dětí. Terapii vedly zkušené fyziote-
rapeutky a ergoterapeutky z FNO a MNO.
Začlenění tohoto konceptu do léčby přispívá ke 
zlepšení zdravotní péče o děti s neurovývojový-
mi poruchami a dává větší šanci k úpravě deficitů  
u onemocnění centrálního nervového systému 
(například stavy po cévních mozkových příhodách).  
V současné době je v naší vlasti vyškoleno téměř 
100 certifikovaných terapeutů v Bobath konceptu 
pro terapii dětí a 282 terapeutů v Bobath konceptu 
pro terapii dospělých osob. Klinika léčebné rehabi-
litace FNO patří mezi několik málo zdravotnických 
zařízení v republice, která organizují tato náročná 
několikatýdenní školení.

Mgr. Anna Gregorková
Klinika léčebné rehabilitace FNO

Páska bude za chvíli přestřižena, Ing. Tomáš Oborný, MBA, tiskový mluv-
čí nemocnice, představuje unikátní projekt rekonstrukce přítomným.

Primář MUDr. Stanislav Jelen byl v den otevření Oddělení centrálního 
příjmu v obležení novinářů.

Vše voní novotou. Rekonstruované Oddělení  centrálního příjmu FNO je připra-
veno přijmout první pacienty.
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Dostaň ze sebe to nejlepší, daruj vítkovickou krev. 
Takto motivační název měla akce fandů vítkovic-
kého hokeje, jichž 29. srpna dorazily do Krevního 
centra FNO dvě desítky. Odměnou jim byl nejen 
dobrý pocit z velkorysého činu, ale také upomín-
kový puk a setkání s hráči A-mužstva Lukášem 
Klímkem, Ondřejem Romanem a Tomášem Vo-
ráčkem, kteří dorazili v doprovodu manažera Zdeň-
ka Janiurka. Hokejisté dárce navštívili přímo při od-
běru a podepsali jim připravené karty a památeční 
puky. „Jde o dobrou věc, darování krve je velice 
důležité, proto nás těší, že si naši fandové cestu  
k dárcovství našli a přidali se tak k těm, kteří pomá-
hají zachraňovat životy,“ nechal se slyšet útočník 
Lukáš Klimek. Ondřej Roman přidal svůj poznatek: 
„Já osobně jsem ještě krev nedaroval, ani jsem 
to naživo neviděl, ale je to hodně nutná a hlavně 
hodně prospěšná věc. Jsme na naše fandy hrdí.“ 
Obránce Tomáš Voráček dodal: „Sám jsem před 

dvěma lety daroval krev. Není to 
nic hrozného. Letos jsem ani já, 
ani ostatní kluci v rámci této akce 
darovat krev nemohli, protože 
jsme v tréninku a jednou z pod-
mínek darování je absence větší 
fyzické námahy. Ale jsem rád, že 
jsme naše fanoušky alespoň moh-
li navštívit a podpořit je. Těší mě, 
že lidé přišli krev darovat, i třeba 
jen z důvodu toho, že dostanou 
puk a náš podpis. Pomohli dobré 
věci, a to je hlavní." 

V Bělském lese, který 22. září ožil Ostravským 
maratonem 2012, se to letos bílými tričky s logem 
Fakultní nemocnice Ostrava jen hemžilo. „Nemoc-
nici reprezentovalo 35 zaměstnanců, kteří sestavili 
5 štafet,“ vypočítává Mgr. Kateřina Hegedüsová  
z Kliniky léčebné rehabilitace FNO, která účast 
„fakultky“ na maratonu organizovala už v loňském 
roce. Letos, přestože je na mateřské dovolené 
se sedmiměsíčním Tobiáškem, se do motivování 
svých kolegů pustila, společně s kolegyní Monikou 
Horákovou, DiS., znovu a štafetu také zaběhla.  
„V Bělském lese se i přes navýšení terénu běhalo 
dobře, atmosféra byla skvělá,“ pochvaluje si Mgr. 
Hegedüsová, kterou vzrůstající počet kolegů-mara-
tonců potěšil. „Nováčkem byl tým z Krevního cent-

ra FNO, jehož členům se štafeta velice zamlouvala 
a máme od nich nadšené ohlasy.“ 
Na maratonu startovalo celkem 22 štafet. Tým 
Neurochirurgické kliniky FNO se mezi nimi umístil 
jako šestý, 14. místo obsadila štafeta Kliniky léčeb-
né rehabilitace FNO. Šestnáctí byli běžci Porod-
nicko-gynekologické kliniky FNO, jako devatenáctí 
doběhli běžci mezioborového týmu, který byl slo-
žen ze zaměstnanců ORL, popáleninového centra  
a interny, a v závěsu za ním, na 20. místě, se umís-
tilo Krevní centrum FNO. Všem, kteří se maraton-
ské štafety za fakultní nemocnici zúčastnili, blaho-
přejeme! A ostatním připomínáme, že je třeba začít 
trénovat. Další ročník Ostravského maratonu se 
blíží… - gl -

Poděkování
Vážený pane přednosto,

dne 3. srpna 2012 byl ve Vaší klinice po těžkém 
úrazu hospitalizován náš dvouletý syn Adam No-
votný a po dobu dvou týdnů byl umístěn na od-
dělení OPRIP B. Jistě Vám nemusím vysvětlovat, 
jaké byly naše pocity, když syn bojoval o život. 
Od samého počátku však bylo patrné, že se oci-
tl v těch nejlepších rukou. Profesionalita, ochota, 
vstřícnost a obrovské nasazení lékařů a zdravot-
ních sester – to vše nás drželo nad vodou v těchto 
těžkých chvílích.
Nyní, když se pozvolna vracíme k normálnímu živo-
tu, přišel čas ze srdce poděkovat lékařům MUDr. 
Bořkovi Trávníčkovi, MUDr. Markétě Nowakové, 
MUDr. Asadovi Baktharymu a MUDr. Petru Kordo-
šovi i všem zdravotním sestrám a zaměstnancům, 
kteří našemu synovi vrátili ztracený úsměv. Je ne-
přehlédnutelné, že tito lidé zde nechodí pouze do 
zaměstnání, ale nechávají tady kus svého srdce, 
čímž jsou jistě chloubou tohoto velkého zdravot-
nického komplexu.

S úctou, obdivem a přáním všeho dobrého 

Bohdan Novotný a Věra Jiříčková

Akční Krevní centrum FNO
Na stránkách Nemocničních listů jste si jistě už všimli, že Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava je opravdu 
akční a pro dárce krve - i ty, kteří o dárcovství teprve uvažují - pořádá spoustu zajímavých akcí. Tady představu-
jeme další…

Dostaň ze sebe to nejlepší, daruj vítkovickou krev Poznejte svou krev  
v Globusu

Zaměstnanci Krevního centra FNO zjišťovali  
29. září v obchodním centru Globus krevní sku-
pinu návštěvníků, kteří o tuto službu projevili zá-
jem, a podávali informace o dárcovství. Šlo o další  
z úspěšných akcí centra.

Dar České spořitelny
Česká spořitelna věnovala Krevnímu centru FNO 
finanční dar v hodnotě 45 tisíc korun. Zástupci 
České spořitelny předali 26. září primářce cent-
ra, MUDr. Zuzaně Čermákové, Ph.D., symbolic-
ký šek. Věnovanou částku centrum investuje do 
vybavení prostor pro dárce krve, aby zpříjemnilo 
jejich čekání na odběr.

Zaběhli jsme maraton 
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doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D., přednosta 
Ústavu laboratorní diagnostiky:

1. Tato nemocnice je pro 
mne výjimečná tím, že 
jsem v ní prožil prakticky 
celý svůj profesní život. 
Jen krátce, po absolvo-
vání vysoké školy, jsem 
působil na katedře bio-
chemie Přírodovědecké 
fakulty v Brně jako asis-
tent, a to až do nástupu 

na roční vojenskou službu. Z vojny jsem přímo 
nastupoval do laboratoří oddělení nukleární me-
dicíny tehdejší Krajské nemocnice s poliklinikou. 
Název změnila nemocnice ještě několikrát, ale 
stále to byla největší a nejprestižnější nemocnice 
ve městě a kraji. V laboratoři nukleární medicíny 
jsem pracoval přes 30 let. Nukleární medicína je 
multioborový obor, ve kterém spolupracují lékaři, 
chemici, farmaceuti, fyzici, vysoce specializovaný 
a erudovaný střední zdravotnický personál jako 
jeden multidisciplinární tým. Měl jsem štěstí na 
šéfy laboratoře i celého oddělení. Bývalý primář  
a později přednosta Kliniky nukleární medicíny 
doc. MUDr. Josef Kuba, CSc., byl skvělý mana-
žer a špičkový odborník, který byl uznáván nejen 
v republice, ale i mezi odborníky v Evropě a ve 
světě. Docent Kuba dokázal v Ostravě vybudovat 
pracoviště, které v celém Československu ne-
mělo v oblasti nukleární medicíny konkurenci, byl 
neuvěřitelně pracovitý a cílevědomý. Uměl nás 
všechny strhnout k týmové práci a zároveň nám 
nechal pole pro vlastní odbornou seberealizaci. 
Stejně cílevědomého šéfa jsem měl v laboratoři. 
Ing. Milan Závada rovněž představoval ve svém 
oboru československou špičku zejména v oblasti 
kontroly kvality laboratorních vyšetření. Již v 80. 
letech se stala naše laboratoř Referenční labo-
ratoří pro metody radiosaturační analýzy MZ ČR  
a tento statut nebyl do dnešního dne zrušen. La-
boratoře nukleární medicíny sehrály důležitou roli 
při nástupu imunoanalytických metod do klinické 
praxe (stanovení hormonů, tumorových markerů 
a dalších biologicky důležitých látek). V 90. letech 
byly postupně  izotopové techniky nahrazovány 
neizotopovými variantami metod, které  jsou 
běžně proveditelné i v normálních biochemic-
kých laboratořích. Současně s touto změnou  90. 
léta přinášejí také snahy o konsolidaci labora-
torních oborů do větších multioborových celků. 
Navrhl jsem konsolidaci laboratorních složek  
v naší nemocnici, ale tenkrát jsem příliš neuspěl 
(v nemocnici jsem byl teprve necelých 20 let). 
V naší laboratoři jsme prováděli stanovení někte-
rých léků, které ve světě tehdy nikdo stanovovat 
neuměl. Později jsme začali stanovovat cyklo-
sporin A – imunosupresivum, které je používáno  
u pacientů s transplantovanými orgány. První člo-
věk s transplantovaným srdcem byl původem ze 
severní Moravy, a tak se kontrola terapie začala 
provádět v 80. letech v naší laboratoři. Postupně 

se tato problematika spolu s kontrolou kvality la-
boratorních vyšetření stala nosným výzkumným 
programem naší laboratoře.
2. Fakultní nemocnice si naštěstí díky své veli-
kosti a poměrně velmi dobrému řízení udržela 
po celou dobu velmi dobrou úroveň zdravotnic-
kých služeb, a tím i dobrou pověst u veřejnosti. 
Současné vedení se snaží tuto kvalitu navíc de-
klarovat i oficiálně pomocí plnění akreditačních 
požadavků jednotlivých složek, např. laboratoří, 
ale také nemocnice jako celku. V tomto smě-
ru dosáhla nemocnice zejména v posledních 
letech značných úspěchů (udělení ISO 9001 
Krevnímu centru FNO, akreditace ČIA jednot-
livých zdravotnických laboratoří, akreditace 
SAK i JCI pro celou nemocnici). V roce 2006 
přišla na pořad dne i konsolidace laboratoří,  
a tak se postupně konsolidovaly laborator-
ní provozy klinické biochemie, klinické he-
matologie, klinické farmakologie a labora-
toří nukleární medicíny do jednoho celku 
Ústavu laboratorní diagnostiky FNO. Tento 
projekt byl dokončen v letošním roce. Hnacím 
motorem řady věcí je samozřejmě i pokrok  
v technice, a to nejen v informačních technologi-
ích. Jen se podívejme, o kolik vzrostlo portfolio 
laboratorních parametrů pro diagnostiku a sledo-
vání léčby. 
3. Přál bych si, aby se ještě po dalších 100 letech 
existence mohlo psát o této nemocnici v tako-
vém duchu, jako o ní píši já dnes. Moje kariéra 
ve Fakultní nemocnici Ostrava se blíží k závěru. 
Dočkal jsem se i toho, že v Ostravě vznikla Zdra-
votně sociální fakulta OU a nedávno Lékařská 
fakulta OU. A já se zase vracím k výuce  bioche-
mie, kterou jsem ne úplně dobrovolně před více 
než 30 lety opustil. Věřím, že nemocnice spolu  
s lékařskou fakultou má ještě ty nejlepší dny 
před sebou.

Bc. Věra Novotná, vedoucí fyzioterapeutka Klini-
ky léčebné rehabilitace FNO:

1. Naše fakultní ne-
mocnice je rozhodně 
výjimečná šíří a kom-
plexností služeb, které 
poskytuje nejen obyva-
telům regionu. Myslím, 
že mimořádná je i do 
detailů propracovaná 
mezioborová spoluprá-
ce, jejímž příkladem 

je také využití odborníků Kliniky léčeb-
né rehabilitace FNO při léčbě pacientů  
v mnoha léčebných oborech. K unikátnosti na-
šeho zdravotnického zařízení přispívá i fakt, že 
jako jediná fakultní nemocnice v České republi-
ce splňuje podmínky mezinárodních standardů 
JCI. A v neposlední řadě vidím výjimečnost FNO  
i v tom, že v  současné problematické době eko-
nomických i politických zvratů je stabilním solité-
rem, jistotou pro pacienty i zaměstnance. 

2. Když srovnám nemocnici ve chvíli, kdy jsem 
nastoupila na pracoviště v Zábřehu, a dnes, kdy 
FNO v Porubě zabírá rozlehlý areál s množstvím 
nově rekonstruovaných budov, řekla bych, že po-
sun kupředu je patrný na první pohled. Nemocni-
ce včas zareagovala na nové požadavky moderní 
doby a nyní sklízí ovoce prozíravé strategie a před-
vídavosti. S rozvojem zázemí samozřejmě souvisí 
také rozvoj jednotlivých oborů, které se zvláště  
v poslední době posunuly dál opravdu mílovými kro-
ky. Z pohledu fyzioterapeuta s velkým potěšením  
a zadostiučiněním sleduji, že v průběhu let se také 
značně změnilo vnímání naší profese zdravotníky 
z ostatních oblastí zdravotnické péče. Dnes je sa-

mozřejmostí, že v podstatě každý obor počítá se 
spoluprací s fyzioterapeuty, jímž je dáván dosta-
tečný prostor k jejich práci. Pokud jde o samotnou 
Kliniku léčebné rehabilitace FNO, posun kupředu 
je vidět na zrekonstruované ambulanci kliniky  
a v loňském roce nám například desetimilionová 
investice z evropských fondů umožnila nákup 
nového přístrojového vybavení pro pohybovou  
a fyzikální terapii, což přispělo k tomu, že jsme se 
stali jedním z nejmodernějších a nejlépe vybave-
ných rehabilitačních pracovišť v České republice. 
Naším plusem je určitě i to, že u nás v danou chvíli 
pracuje společně s fyzioterapeuty také osm ergo-
terapeutů, a přitom v mnohých zdravotnických 
zařízeních nemají ani jednoho. I v tom vidím, ale-
spoň z pohledu rehabilitační kliniky, velký posun  
k lepšímu. V současné době se těšíme na realizaci 
plánované rekonstrukce lůžkového rehabilitačního 
oddělení, která je již zpracována v projektu.
3. Mám náš obor velice ráda. Proto mě těší, že 
se nám podařilo stabilizovat rehabilitační tým a že 
v něm působí lidé, kteří mají k naší práci stejný 
vztah jako já. Cením si toho, že kolegové, kteří 
jsou odborníky na svém místě, se neváhají podílet 
na investicích do svého dalšího vzdělávání, že se 
chtějí ve svých profesích neustále zdokonalovat. 
A tak bych Fakultní nemocnici Ostrava přála, aby 
takových lidí, kteří jsou zanícení pro svou práci  
a loajální k nemocnici, měla co nejvíc. A také bych 
jí přála, aby kvalitní pracovníky dokázala motivovat 
k další práci a uměla a mohla je i patřičně ohod-
notit. Bez zkušených lidí, kteří jsou schopni na-
přít své síly ke zvládnutí sebenáročnějších úkolů 
a kteří jsou ochotni vedení nemocnice podpořit  
i v rozhodnutích, jež jsou sice nepopulární, ale ro-
zumná a nezbytná, se totiž žádný zaměstnavatel 
neobejde.

Fakultní nemocnice Ostrava slaví významné jubileum. Jak ji vnímají 
lidé, jejichž život je s ní spojen, co jubilantce přejí do dalších let?
Zaměstnancům FNO jsme položili tři anketní otázky. Přečtěte si, co o „své“ nemocnici říkají...

1. Čím je FNO z vašeho pohledu výjimečná?
2. V čem se nemocnice posunula během vašeho působení nejvíce dopředu?
3. Co přejete FNO do dalších let?
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Je známo, že podobně jako kardiologie jde neuvě-
řitelně rychle kupředu i radiologie. Jedním z hlav-
ních důvodů je fakt, že tyto obory stojí z velké části 
na modernizaci přístrojového vybavení, na nových 
technologiích a na stále vzrůstajících nárocích na 
odbornost veškerého radiologického personálu. 
„Radiologie používá tři základní zobrazovací me-
tody – CT, ultrazvuk a magnetickou rezonanci. 
Přičemž právě ta má v posledních letech výsadní 
postavení. Je to velice plastická technologie, která 
jde doslova mílovými kroky kupředu,“ vysvětluje 
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., nový přednosta 
Ústavu radiodiagnostiky FNO. „Zatímco nejno-
vější aplikace CT mají nejširší využití právě v kar-
diologii a samozřejmě i dalších oborech, a to pře-
devším díky své rychlosti, jeho rozvoj už nebude 
zřejmě tak markantní v porovnání s magnetickou 

rezonancí (MR). Ta je stále živá, její možnosti se 
rozvíjejí den ze dne, a to jak u intervenční MR, tak 
především u funkční MR a MR spektroskopií, díky 
níž je dnes možné například určovat metabolity  
a látky v těle člověka nebo sledovat a porovná-
vat funkční oblasti mozku v závislosti na tom, co 
právě člověk dělá, a tak dále,“ popisuje přednosti 
této zobrazovací metody docent Krupa, absolvent 
Lékařské fakulty MU v Brně, který v roce 1979 
nastoupil na radiologickou kliniku Fakultní nemoc-
nice u sv. Anny v Brně. 
„Zaměřil jsem se už tenkrát na neuroradiologii  
a v nejkratším možném termínu jsem si udělal 
obě atestace – první v roce 1982 a druhou o čtyři 
roky později. V té době zakoupil Masarykův onko-
logický ústav nové CT, teprve druhé v České re-
publice, a já  jsem chtěl být u toho. Měl jsem na 
dosah nejnovější technologii, a tak jsem neváhal. 
V roce 1987 jsem se zde stal ordinářem pro neu-
roradiologii,“ pokračuje docent Krupa, jehož touha 
po vzdělání a novinkách v oblasti radiologie zavála 
na několik let dokonce do Francie. „Po roce 1990 
jsem byl vyslán na roční stáž do francouzského 
Colmaru, kde jsem se vzdělával pod vedením 
profesora J. P. Brauna, předsedy Evropské neu-
roradiologické společnosti. Ten mi také po roce 
dal nabídku, abych u něj dál zůstal jako asistent 
– specialista. Ve Francii jsem tak strávil nádherná 
čtyři léta a načerpal spoustu zkušeností zvláště 
v intervenční neuroradiologii. Po čtyřech letech 
jsem se však musel rozhodnout, zda zůstanu ve 
Francii, nebo přijmu nabídku kliniky u sv. Anny na 
místo přednosty radiologické kliniky a vrátím se 
zpět do Česka. Rozhodl jsem se vrátit a investovat 
nové poznatky a dovednosti u nás.“ Docent Krupa 
následujících 17 let vedl tuto kliniku a odešel až na 
vlastní žádost v roce 2011.  Od té doby působí na 
soukromé klinice SURGAL v Brně a od 1. srpna 
je také novým přednostou Ústavu radiologie FNO. 
„Přijal jsem tuto pozici s podmínkou, že ji budu 

vykonávat jen po nezbytně nutnou dobu, než zde 
vychovám svého nástupce. A vedení souhlasilo. 
Zdejší nemocnice má velmi schopné radiology  
a já jsem přesvědčen, že s jejich pomocí se mno-
ho specializovaných oborů, zvlášť neuroobory  
a kardiologie, bude posouvat stále dál.“ 
Dnes už je například běžné, že MR (podobně jako 
CT) umí získat řezy určité oblasti těla a ty násled-
ně zpracovat a spojit až k výslednému 3D obrazu 
požadovaného orgánu a vyrobit reálný výukový 
simulátor. „Já jsem však přesvědčen, že se tato 
možnost musí umět využívat. Například při složi-
tých operacích by lékaři mohli častěji, díky přesné-
mu 3D modelu, zkoušet tzv. operace nanečisto. 
Vždy je přece lepší, když lékař už přesně stejnou 
operaci jednou zažil. Ne podobnou, ale stejnou, na 
fantomu… A toto bych zde chtěl oživit, rozvinout.  
O rozvoj budeme usilovat samozřejmě i v inter-
venční radiologii i radiochirurgii, kde díky zcela 
miniaturním katétrům, zavaděčům, částicím a růz-
ným „lepidlům“ můžeme dnes provádět miniinva-
zivní intervenční výkony komfortnějším způsobem 
pro pacienta. Jedním z mých cílů je také prosadit 
zde nový přístroj magnetické rezonance s polem 
o síle 3 Tesla, který už umí mimo jiné spektrální 
analýzy více jader. Kromě vodíku, s nímž pracuje 
jedna ze stávajících MR, které nyní Fakultní ne-
mocnice Ostrava vlastní, o velikosti pole 1,5 Tes-
la, umí pracovat například s lithiem, uhlíkem nebo 
fosforem. Ve sportovní medicíně taková fosforová 
spektroskopie umí například vyhodnotit strukturu 
svalové tkáně, například její stav v průběhu trénin-
ku apod. Jsem přesvědčen, že i když jde o obrov-
skou investici, je tento přístroj do budoucna pro 
fakultní nemocnici nezbytný,“ dodává na závěr do-
cent Krupa, který sám tvrdí, že radiologie je pod-
porou ostatním oborům. „Pokud máme partnera, 
který chce spolupracovat, podílet se na rozvoji, je 
radost s ním spolupracovat…“
 Lenka Hatlapatková

Představujeme nové tváře

Radiologie je podporou ostatním oborům

Díla přinášející radost a energii

Od poloviny října se návštěvníci Galerie Ametyst 
ve FNO mohou těšit z výstavy Marie Slavíkové-
-Lesniakové, rodačky z Bílovce, která dlouhé roky 
působila v oblasti kultury a později i školství. Od 
roku 1991 se začala věnovat výtvarným aktivi-
tám, externě studovala propagační výtvarnictví na 
SPŠS v Ostravě a individuálně se věnovala studiu 
na Pedagogické fakultě v Brně, oborům akvarel, 
nestandardním způsobům tkaní a zpracování texti-
lu a grafickým technikám. „Věnuji se vlastní tvor-
bě, konkrétně malbě na hedvábí. Několik let jsem 
malovala pro německou firmu dřevěný nábytek, 
který znají zákaznice z časopisu Katka, a instalova-

la jsem i výstavy pro  Muzeum jihovýchodní Mo-
ravy ve Zlíně,“ popisuje svou činnost paní Marie. 
Z výstav, kterých bylo již více než padesát, měla 
největší úspěch výstava v Káhiře v roce 2003 pro 
Svaz českých žen, která byla realizována ve spo-
lupráci s českým i španělským velvyslanectvím, 
a úspěšná byla i účast paní Marie na prodejním 
festivalu  v  Dubaji. „Mezi zákaznicemi jsou ob-
líbené hedvábné šály a šátky, které lahodí svým 
jemným barevným vyzařováním,“ pokračuje paní 
Slavíková-Lesniaková.
„Výstavu v Galerii Ametyst věnuji všem lékařům 
traumatologie, zdravotním sestrám a odborným 
pracovníkům rehabilitace, kteří mne po těžkém 
úrazu po pádu z kola před rokem doslova znovu 
postavili na nohy. Jsem všem vděčná, že mohu 
znovu chodit, malovat a pracovat.“ Paní Marie  
v současné době studuje arteterapii, která s mal-
bou úzce souvisí, jde o napomáhající obor k uzdra-
vení. „Pokud si člověk mezi vystavenými obrazy 
najde třeba jen jeden jediný, který v něm probudí 
nějaké pocity, tak mu toto setkání něco dalo... A já 
bych si přála, aby má výtvarná díla lidem přinášela 
radost a energii.“ - hal -

Cestovní agentura Posedlost s.r.o.
www.posedlost.cz

Domov sester – 14. p. 
596 633 291, 774 784 094
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Na praktickou výuku bakalářských studijních pro-
gramů jsme zvyklí a každoročně v našich labora-
tořích absolvují praktická cvičení zejména studenti 
oboru zdravotní laborant. 
Studenti všeobecného lékařství však do zaběhlé-
ho systému vnesli další rozměr. Především je  
v každém ročníku studentů mnohem víc, než jsme 
byli zvyklí (až 100). Totéž cvičení je tak třeba pro-
vádět několikrát za sebou po menších skupinách 
studentů. 
Není úplně jednoduché skloubit praktickou výuku 
s rutinním během laboratoře (studenti si mohou 
prohlédnout jen provoz rutinních metod, nikde se 
nesmějí zapojit do pracovního procesu), aby ne-
došlo k porušení procesů, které jsou nastaveny  
a kontrolovány při pravidelných akreditačních au-
ditech laboratoře.
Studenti medicíny, snad tím, že jsou hloubavější, 
a snad i tím, že jsou si vědomi svého budoucího 
poslání, přinášejí i nevšední pohledy na naší práci.
Jeden ze studentů v závěrečném protokolu z prak-
tického cvičení napsal tento závěr: 

„V průběhu cvičení jsem se měl možnost sezná-
mit s každodenním rutinním provozem laborato-
ře. Je překvapující, jak nepatrná část připadá na 
manipulaci vzorku s personálem. Vše je plně au-
tomatizováno, aby se minimalizovaly hrubé chy-
by, snížily náklady, zvýšila rychlost a přesnost. 
Náplní pracovníka se stalo pouze stereotypní 
zpracování a kontrola výstupních dat.
Připadal jsem si jako na návštěvě automobilo-
vé továrny poseté pracovníky v bílém, přičemž 
každému je přisouzeno ovládání několika centi-
metrů kilometr dlouhého pásu, ke kterému není 
třeba mozku, ale pouze intuitivního tisknutí tla-

Jak nás vidí a co o nás soudí studenti 
všeobecného lékařství
Studium všeobecného lékařství zahrnuje zejména v úvodních ročnících studia řadu preklinických oborů. Je 
mezi nimi i studium lékařské chemie a biochemie. O výuku těchto předmětů pro mediky se dělí katedra 
biomedicínských oborů OU s katedrou chemie Přírodovědecké fakulty OU. Vzhledem k tomu, že výstavba 
hlavní budovy Lékařské fakulty OU započala až v letošním roce, probíhá výuku zejména praktických cvičení 
v laboratořích PřF, ale také v prostorách Ústavu laboratorní diagnostiky FNO. 

čítek ve správném pořadí. V průběhu takového 
pracovního dne plného stresu, s cílem vyrobit 
ještě více automobilů, nezbývá nic jiného, než 
se modlit za nepřetržitou dodávku elektrického 
proudu, neboť sebemenší výpadek by znamenal 
omezení produkce, zpoždění dodávky zákaz-
níkovi, tedy menší příjem, tedy ohrožení exis-
tence celé továrny a ztráty pracovního místa. 
Návštěvou jsem byl stejně tak fascinován jako 
zklamán.“ (Student 2. ročníku Všeobecného lé-
kařství, LF OU, 2012)

Na konci druhého ročníku studenti medicíny sklá-
dají dvousemestrovou zkoušku z obecné a orgá-
nové biochemie. Zkouška je náročná a zahrnuje 
zápočet z praktických cvičení, aktivitu studenta  
v seminářích, výsledek elektronického testu (zhru-
ba 100 různých otázek v časovém limitu)  a vlastní 
ústní zkoušku, při které student tahá dvě otázky  
z celého rozsahu učiva. V pátém ročníku studenty 
čeká ještě zkouška z klinické biochemie, která se 
v posledních letech stává povinným předmětem 
na všech lékařských fakultách v ČR.

Ústních zkoušek jsme se báli skoro stejně jako 
studenti. Ústní zkoušení není úplně jednoduchá 
věc, ze zkoušení musí mít „dobrý pocit“ obě 
strany. Nakonec jsme byli s průběhem zkoušek  
a s výsledky znalostí spokojeni. 

Závěrečné překvapení nám připravila evaluace vý-
uky předmětu lékařské biochemie. Kromě malých 
stesků na vojenskou organizaci při střídání skupin 
ve cvičeních a vyžadování stoprocentní účasti na 
praktických cvičeních jsme zaznamenali i takovéto 
ohlasy:

Předmět byl dobře zorganizovaný, přednášky 
byly zajímavé, obohaceny o příklady z praxe. 
Velmi pěkné byly přednášky a také semináře 
především pana doktora Švagery. Cvičení pro 
mě byla přínosná, co se týká vyučujících, Mgr. 
Šigutová i Dr. Kušnierová byly velmi příjemné  
a vždy ochotné nám poradit. Líbí se mi také, že 
bylo u zkoušky přihlíženo k celkové práci během 
semestru (protokoly, prezentace v seminářích). 
Jsem přesvědčený, že pro nás všechny byla 
čest absolvovat přednášky u takových kapacit  
v oboru. Oba dokázali navodit příjemnou atmo-
sféru a pozitivní motivaci díky velkým zkuše-
nostem z vlastní praxe. Dostalo se nám nejen 
odborně přednesených témat, avšak také odpo-
vědí na složité dotazy, byť i v průběhu přednášek 
(doc. Šafarčík, doc. Schneiderka).

Prim. Švagera – Neakademické hodnocení by 
mohlo znít – miláček studentů, avšak akademic-
ky – výborný učitel, který svým charisma doká-
zal navodit neuvěřitelně pozitivní a přátelskou 
atmosféru. Opravdu, vysokoškolští učitelé by 
u něj měli absolvovat několik hodin přednášek, 
aby viděli, jak se mají informace předávat. Zkrát-
ka, zážitek na celý život!

Dr. Ploticová – Díky jejím zkušenostem a život-
nímu nadhledu jsme obdrželi informace z pra-
xe, které mnohdy vyvrátily fakta, která jsme 
pokládali za neměnná. Její entuziasmus se  
v hodinách přenášel i na nás, a tak jsme zvládali 
vstřebávat někdy i svižné, přesto příjemné před-
nášky, jejichž informace budeme uplatňovat po 
celý život. 

Dr. Zeman – V nás všech bude již navždy evo-
kovat likvor cerebrospinalis – lepšího odborní-
ka jakákoliv nemocnice jen stěží nalezne. Jeho 
přednášky byly sice značně odborné, přesto, 
díky jeho přístupu, pozitivní a přátelské, mnohdy 
s dávkami vtipu.“ (Evaluace LF OU, portál OU, 
srpen 2012).

Co k tomu dodat? Takhle jsme to snad ani neče-
kali. Pravda, byl to pro nás první ročník, kromě prá-
ce učitelů se za tím vším ještě skrývá mravenčí 
práce organizátorů a garanta předmětu, vedoucích 
praktických cvičení, rozvrhářů, sekretářky katedry, 
pracovníků studijního oddělení atd.
Je to pro nás i určitý závazek do budoucna. 
Věříme také, že zanedlouho budeme moci přestě-
hovat alespoň částečně i praktickou výuku cvičení 
do nově vybudovaných laboratoří v novostavbě LF 
v Ostravě-Zábřehu. 

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky FNO  

a vedoucí Ústavu lékařské biochemie KBO 
 LF OU v Ostravě
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V říjnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Marcela Kozáková
Libuše Juřenová
Petr Černadara
Hana Zawadová
Věra Tomancová
Ludmila Synková
Věra Taichlová
Šárka Dlouhá
Věra Paličková
Růžena Tomanková
MUDr. Miroslav Homza

Děkujeme za práci, kterou jste pro naši ne-
mocnici vykonali, a do dalších let vám přejeme 
radost a spokojenost v osobním životě.

V říjnu slaví významné životní jubileum naši 

Inzerce zdarma
 Pronajmu řadovou garáž po renovaci v blízkosti 

Domova sester v Ostravě-Porubě. Cena dle do-
hody. Kontakt: 725 909 725.

 Prodám řadový dům 5+1 v Hlučíně, nové to-
pení, střecha a plastová okna. Cena dohodou.
Kontakt: 602 825 694.

 Pronajmu 1+1 v rodinném domě v Klimkovicích. 
Zařízený, za 6000 Kč. Kontakt: 604 600 998.

 Nabízím k pronájmu nově zrekonstruovaný, čás-
tečně zařízený byt 3+1 v O.-Porubě, v ul. Zdeň-
ka Štěpánka. Byt je volný, k nastěhování ihned, 
možnost dlouhodobého pronájmu.
Bližší informace na tel. číslech 773 826 130 
nebo 774 850 381. 

 Pronajmu dva prostorné byty 2+1 a 3+1 
v Ostravě-Porubě v ulici Panelové. Vel-
mi klidné a hezké prostředí, 15 min. pěš-
ky do FNO a VŠB, 150 m na zastávku MHD, 
5 min. Interspar. Cena pronájmu dohodou. 
Kontakt: 737 286 333.

 Pronajmu 1+1, 37 m2 v Porubě, u bazénu, cena 
6000 včetně poplatků. Volný k 1. 11. 
Kontakt: 603 753 568.

 Nabízíme k pronájmu částečně zařízený byt 
2,5+1 v Ostravě-Porubě u bazénu.
Cena 8000 Kč+služby. Kontakt 724 259 742.

 Prodám družstevní byt 2+1 menších rozměrů v 
Ostravě-Porubě, IV. obvod. Velice pěkný, mo-
derní kuchyňská linka. Dlažba – kuchyň, předsíň, 
koupelna + WC. Pokoje - parkety v dobrém sta-
vu. Dům je nadpodlažní + 3. p. Po rekonstrukci, 
zateplení, plastová okna. Pěkné prostředí. Mě-
síční nájem 2800 Kč. Cena dohodou, volný ihned. 
Možnost prohlídky. Bližší info: 604 182 546.

 Prodám byt 2+1, družstevní, o výměře 63 m2, v 
Ostravě-Porubě, Nálepkovo nám., 6. patro. Byt 
je v cihlové revitalizované zástavbě, má plasto-
vá okna, novou elektroinstalaci, jinak je v udržo-
vaném původním stavu. Byt se nachází v klidné 
žádané lokalitě, veškerá občanská vybavenost v 
okolí. Cena: 1 100 000 Kč, kontakt 736 645 149.


