80. výročí

organizovaného
sportovního rybolovu
na Ostravsku a jeho okolí
© Foto: Boris Renner

Vážení sportovní rybáři,
ke konci roku 2017 si naše místní organizace
připomíná významné jubileum - 80. výročí
organizovaného sportovního rybolovu na Ostravsku
a jeho okolí. Už od prvopočátku svého působení naše
organizace ctila tradice českého rybářství,
zasazovala se o jednotu Českého rybářského svazu
a vedla své členy k respektování hodnot pocházejících
z historických pramenů utvářených v rybářských
spolcích na Ostravsku. Díky těmto zásadám přetrvala
místní organizace Ostrava až do dnešní doby, jako
největší organizační složka Českého rybářského svazu.
S rybářským pozdravem „Petrův zdar“
Václav Sklenář
předseda ČRS, MO ČRS Ostrava
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Z historie po současnost
Počátky rybaření na našem území sahají do období konce devatenáctého
století, kdy vznikla jedna z prvních
zákonných norem Rybářsko-policejní
zákon moravský, který řešil policejní stránku výkonu rybářského práva.
V této době se již začínají rýsovat počátky organizace rybaření v řadě míst
našeho kraje.
V r. 1895 byl vydán Zemský rybářský
zákon platný pro Moravu tzv. produkční. Na svou dobu byl značně pokrokový
a platil plných 56 let. Zákon již vytyčil
pojmy – rybářské právo, rybářský revír
a řešil vztahy rybářského práva k jiným
právům. Podle něj byly vytvářeny revíry na všech tocích Moravy, tedy i revíry
povodí Odry.

Tehdejší rybářské právo bylo zpřístupněno nepočetné vrstvě feudálů
a majetných lidí.
Jen málo revírů vlastnily obce sdružené do rybářských družstev, které je
pronajímaly „sousedům“. Obyčejným
smrtelníkům často zbývalo jen pytlačení.
Rozvoj organizovaného rybaření nastal
po r. 1918 v samostatné ČRS, ale vlastnické vztahy se nezměnily. Vzniká celá
řada rybářských spolků, mezi jinými
i v Moravské Ostravě. Tyto spolky byly
až do roku 1923 členy Rybářské unie
v Praze.

záznam z kroniky spolku z Nové Vsi r. 1923
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V roce 1926 je vytvořen Moravský
zemský rybářský inspektorát v Brně.
Rybářské organizace jsou sdruženy
do Svazu rybářských spolků a družstev na Moravě a ve Slezsku se sídlem v Brně. Prvním předsedou svazu
se stal známý a oblíbený spisovatel
Jiří Mahen.
K další organizační změně dochází
v roce 1935. Vzniká Zemský rybářský svaz a na jednotlivých povodích
jsou vytvářeny poříční svazy. Historie sportovního rybářství v Ostravě
sahá do roku 1937. Z té doby máme
dochovány první písemné záznamy
o ustavení Českého spolku rybářů
sportovců Velké Ostravy, a to z ustavující schůze, která proběhla 20. prosince 1937 v Kavárně Fenix. Prvním
předsedou byl zvolen JUDr. Metoděj
Pavelka.
Podle dochovaných údajů byl však
sportovní rybolov na Ostravsku provozován již mnohem dříve. Dělo se
to roztříštěně na jednotlivých revírech. Jejich držiteli byli například
obecní rada v Třebovicích, rybářské
spolky ve Svinově, Polance n. Odrou
apod., které byly v té době samostatnými obcemi.
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Český spolek rybářů sportovců Velké
Ostravy postupně rozvíjel svoji činnost v předmnichovské republice.
V období fašistické okupace, podle
zápisu dne 18. dubna 1944 na své
čtvrté řádné valné schůzi ukončují
svoji další činnost.
Bouřlivé oživení činnosti nastalo
po osvobození republiky. Rybáři
s velkým nadšením obnovují práci.
České organizace likvidují německé
„Fischvereiny“ a vzniká celá řada nových lidových rybářských spolků. Od
osvobození až do roku 1961, kdy byl
utvořen krajský výbor Československého svazu rybářů v Ostravě, byla
organizace rybářů na území kraje
rozdělena do tří hlavních celků, podle tří hlavních povodí: Moravy, Bečvy
a Odry.

záznam z kroniky spolku v Polance r. 1928

Na Ostravsku, které je střediskem povodí Odry, to byl opět Český spolek rybářů
a sportovců Velké Ostravy, který vyvíjel již
od května 1945 největší iniciativu. Ostravští usilovně organizují rybářství ve Slezsku
a na území Velké Ostravy. Z pověření Slezské národní rady zabezpečují převzetí
revírů po německých spolcích a navazují
kontakty s okolními organizacemi, ve snaze vytvořit jednotnou rybářskou organizaci
pro Moravu a Slezsko. Dne 19. srpna 1945
se scházejí rybáři z Ostravska na valné hromadě, která schválila vytvoření Slezského
spolku se sídlem v Ostravě. Schůze se zúčastnili zástupci 19 spolků z povodí Odry.

celostátní organizace pod názvem Československý svaz rybářů.
V roce 1961 svolává Československý
svaz rybářů svůj druhý sjezd. V souladu
s novým státoprávním uspořádáním jsou
rušeny krajské pobočky v Ostravě, Olomouci
a Gottwaldově a utvořen krajský výbor Československého svazu rybářů se sídlem v Ostravě
s působností na území celého Severomoravského kraje. Krajský výbor řídil 38 místních

organizací prostřednictvím oblastních výborů v Ostravě, Olomouci, Opavě, Šumperku
a Valašském Meziříčí. Třetí celostátní sjezd
v roce 1965 zrušil oblastní a zavedl dvoustupňové řízení Československého svazu rybářů.
Základní organizační výstavba svazu byla
ukončena v roce 1969 ustavujícím sjezdem
Českého rybářského svazu. Ten vznikl v souladu s federativním uspořádáním z bývalého
Československého svazu rybářů.

V roce 1950 vzniká Jednota rybářů v Praze.
Poříční svazy jsou likvidovány a na území
Povodí Odry je zřízena krajská pobočka Jednoty rybářů v Ostravě. Rybářský zákon vydaný v roce 1952 vytváří podmínky k dalšímu
rozvoji rybářské organizace na Ostravsku.
To se projevuje velkým růstem členské základny a zejména rybářský spolek v Ostravě
se stává jedním z nejpočetnějších.
Říční rybářství prošlo od roku 1951 reorganizačním obdobím s několika různými koncepcemi, které nebyly v základě dořešeny.
Celá situace se vyjasnila až v roce 1957, kdy
podle zákona č. 68/51 Sb. „O dobrovolných
organizacích“ byla ustavena samostatná
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Minulé období organizace
Celé počáteční období v historii spolku a později
svazu je charakterizováno snahou získat, pečovat a zvelebovat sportovní revíry, výrobní zařízení (rybníky) a organizačně podchytit rozrůstající
se členskou základnu. Městská organizace ČRS
v Ostravě v roce 1969, jako pozůstatek bývalé
oblastní organizace, měla přibližně 3100 členů.
Organizačně byla rozdělena do následujících
místních skupin: Ostrava-střed, Slezská Ostrava,
Svinov-Mar. Hory, Zábřeh, Vítkovice a Poruba.
Dále k ní patřily místní skupiny v Havířově, Lučině,
Šenově, Hlučíně, Kravařích, Polance n. O. a Jistebníku n. O. Toto složení městské organizace mělo své
praktické opodstatnění především v tom, že v tehdejší době nebyla krajská povolenka pro rybolov.
Existovaly pouze jedno nebo celorevírní povolenky, které měly platnost v jedné místní organizaci.
Takové členění organizace bylo nutné z důvodů
zajištění možnosti sportovního rybolovu početné
ostravské základny rybářů (např. na Žermanické
údolní nádrži).
Dále to byla snaha mít potřebné výrobní zařízení pro výrobu rybích násad k zarybňování revírů
(např. na Lučině, v Kravařích, Jistebníku, Polance
apod.). V r. 1960 měla organizace bezmála 3000
členů, v r. 1965 už sdružovala 4272 členů.
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Vytvořením jednotného krajského rybolovu, tj.
krajské povolenky v roce 1973, ztratilo zařazení některých místních skupin z jiných okresů
do městské organizace ČRS své opodstatnění.
Z místních skupin Havířov, Lučina, Hlučín a Kravaře se staly samostatné místní organizace i s revíry
a rybníky, které obhospodařovaly. Vlivem tohoto vývoje poklesla členská základna v r. 1974 na
3 116 dospělých rybářů.
S narůstající členskou základnou v Ostravě bylo
nutno řešit i nové organizační uspořádání městské organizace ČRS v Ostravě. Některé místní skupiny již dosahovaly značného počtu členů a tak
v letech 1977–1978 byla provedena nová rajonizace místních skupin. V tomto období dostává organizační struktura počtu místních skupin Městské
organizace Ostrava podobu v jaké je s malými
změnami i dnes. V r. 1986 má naše organizace
4 617 dosp. členů a 1 205 dětí a mládeže. Tito jsou
organizováni v ostravských místních skupinách
Ostrava 1, Mar. Hory, Slezská Ostrava, Vratimov,
Vítkovice, Hrabůvka, Zábřeh 1, 2, Poruba 1, 2, 3, 4,
Polanka, Jistebník a Šenov.

V tomto období bylo složení výboru MO Ostrava
následující:
Dušan Sedláček – předseda, Evžen Stolzer – jednatel a členové výboru: Ing. Oldřich Martínek,
Ing. Karel Sedláček, Ladislav Paták , Leoš Depta, František Doležal, František Pederl, Stanislav
Tykal, Alfréd Strama, Jaroslav Tesař, Milan Řepík,

ny. Vedle objektu rekonstruované zemědělské
usedlosti v Ostravě - Nové Vsi byla vybudována za
pomoci tehdejšího ObNV v Ostravě – Porubě budova sídla Městské organizace včetně hospodářského objektu. Stavba byla ukončena v r. 1980.
V tomto období hospodařila Městská organizace
Ostrava na vodních plochách o celkové rozloze
246 ha mimopstruhových a 10 ha pstruhových
revírů.

Výroba rybích násad do mimopstruhových revírů byla realizována za pomoci místních skupin
v rybochovných zařízeních Petrův rybník v Úvalně, Zámecký rybník v Porubě, Pod kostelem
v Polance, Kaňův rybník v Šenově, Pod farmou ve
Vratimově, Hůrka 1 a 2 v Zábřehu, Pustkovecký
v Pustkovci, Pod skleníkem ve Vratimově, U koupaliště v Bělé, Myslivecký rybník ve Vratimově,
Luční rybníky v Jistebníku, Komora v Polance.
Celková plocha rybochovných zařízení byla 66 ha.

budova sídla MO Ostrava v r. 1980
Josef Řepík, Luděk Voznica, Milan Honkyš, Miroslav Hloušek, Jaroslav Filgas, František Kučera,
Ing. Tobiáš Rýznar.
Počátkem osmdesátých let bylo zřejmé, že stávající prostory sekretariátu organizace v centru Ostravy v ulici Na hradbách č. 15 nestačí na vzrůstající
administrativu stále se zvyšující členské základbudování RZ ve Vratimově
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Zarybnění násadou pstruha obecného do pstruhových revírů bylo zajišťováno z 16 odchovných potoků v povodí řek Lučiny, Odry a Opavy.
V r. 1976 byl dobudován areál pstruží líhně
ve Pstruží, který umožňoval produkci až dvou
miliónů jiker a několik desítek tisíc jednoleté
a dvouleté násady lososovitých ryb. Po restrukturalizaci Svazu byl celý areál líhně převeden
do majetku rybářské organizace ve Frýdlantu
n. Ostravicí.
Postupem času v období po roce 1990 byla
jmenovaná rybochovná zařízení buď předána
v restitucích původním vlastníkům nebo nám
byla novými nabyvateli pozemků pod vodními
plochami odebrána. Po vytvoření MO Jistebník
bylo převedeno rybochovné zařízení „Luční rybníky“ a „Pod kostelem“ v Polance do majetku
nové MO Jistebník. Současnost je taková, že vý-

roba násad je realizována jen na ploše necelých
dvou hektarů. Chov pstruhové násady je realizován už jen na čtyřech odchovných potocích.
Důvodem byly a jsou necitlivé zásahy správců
potoků, nízké průtoky a tlak rybožravých predátorů, kteří se začali vyskytovat i v příměstských
oblastech Ostravy. Vlivem i těchto skutečností
bylo tehdejším výborem MO rozhodnuto o prodeji areálu hospodářského objektu v Nové Vsi,
který byl značně zasažen povodní v r. 1997.

výlov Petrova rybníka v Úvalně r. 1988

chata MS Poruba 1 - Bečkárna
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Areál sídla MO Ostrava prošel v r. 2015
po 35 letech užívání rozsáhlou rekonstrukcí venkovních a vnitřních prostor
zčásti za podpory dotací Operačního
programu Životní prostředí a Státního
fondu ŽP.

chata MS Polanka

Počátkem r. 2000 pracoval výbor MO Ostrava
ve složení: Řezníček Petr, Nenička Karel, Michal
Bohumil, Mantuanelli Jaroslav, Doležal František, Voznica Luděk, Filgas Jaroslav, Večeřa
Karel, Gajovský Libor, Dic Vasil, Václavík Ivoš,
Kučera František.
MO Ostrava obhospodařovala mimopstruhové revíry o rozloze 207 hektarů vodních ploch
a toků a jeden revír pstruhový o délce 13 km.
Výše zmiňované rozlohy revírů jsou přiřazeny
mezi 16 místních skupin: Ostrava – střed, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Vítkovice, Vratimov, Hrabůvka, Zábřeh 1 a 2, Poruba 1, 2, 3, 4,
Polanka, Šenov, Jistebník a Klimkovice.

Vývoj členské základny
počet členů

U některých revírů byly obětavou prací funkcionářů vybudovány rybářské chaty, které slouží
jak ke schůzkám výboru v místních skupinách
tak i k organizování kroužků dětí, které jsou
u těchto skupin vedeny.

mládež

6000

0

6586

5493

4617
500

1969

Ostrava – střed
Slezská Ostrava
Mariánské Hory
Hrabůvka
Vítkovice
Zábřeh
Poruba 1
Poruba 2
Poruba 3
Poruba 4
Polanka
Šenov

Řezníček Petr
Stankuš Jiří
Maláč Lumír
Tesařík Ilja
Němec Rostislav
Jediňák Pavol
Kratochvíl Milan
Strakoš František
Kubala Petr
Suchánek Bedřich
Šuléř Milan
Václavík Libor

Výbor místní organizace pracuje ve složení:
předseda
jednatel
hospodář
pokladník
čistota vod
invest. referent
odbor mládeže
a místopředseda
odbor RT
odbor LRU
hospodář areálu MO

Sklenář Václav
Vaďura Richard
Gamba Rostislav
Suchánek Bedřich
Kubala Petr
Mgr. Bogdan Marián
Číž Rostislav
Večeřa Karel
Kučera František
Bednář Ivo

Dozorčí komise:
předseda:
členové:

3100

2000

7066

4000

V současné době má MO Ostrava 12 místních
skupin s názvy a předsedy:

640

1987

728

1997

470

2007

460

2016

Mrázek Karel
Němec Rostislav, Jančar
Bronislav, Hic František,
Koláček Milan
Vedoucí rybářské stráže Nitka Tomáš
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Práce s mládeží
Na území Ostravy se počátkem padesátých let
min. století v zájmových kroužcích začala organizovat rybářská mládež. V r. 1965 je vedeno přes
500 dětí a mládeže. Je v činnosti i pět kroužků
rybolovné techniky a v jednom v nich vyrostla nejlepší závodnice té doby J. Kolková, která vyhrála
řadu závodů a olympiád.

závod dětí na Bečkárně r. 1963

závod dětí Pohár starosty Poruby
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Tehdy již mladí rybáři soutěžili v lovu ryb udicí
a rybolovné technice v místních skupinách, městském, krajském a republikovém kole olympiád
mládeže. Ta byla v osmdesátých letech přejmenována na přírodovědnou soutěž „Zlatá udice“.
V r. 1986 se v 34 kroužcích na Ostravsku scházelo
850 dětí a 350 mládežníků. Tato rozsáhlá činnost
se neobešla bez obětavých funkcionářů jako byli
J. Vyroubal, J. Veselý, L. Proske, P. Janec, F. Velikovský, O. Vajsner, F. Pelderl, manželé Přečkovi, Karel
Zelenenki, Vladimír Moskva a další.

ze závodu dětí Zlatá udice
V současné době dosahují naši mladí kolegové
na přední místa v soutěži Zlatá udice a někteří se probojovali do nominace pro reprezentaci
Územního svazu v národním kole soutěže Zlatá
udice. Takových úspěchů by nebylo dosaženo bez
nesmírného odhodlání aktivistů a funkcionářů v
místních skupinách. Zde se s odhodláním pustili do organizování soutěží pro nejmladší kluky a
dívky jako jsou Pohár starosty městského obvodu
Poruba, Pohár Svinovských tůní, Pohár Výškovic-

závodnice Lenka Tichá

kých tůní, závody pro mládež v Mariánských Horách a závod městského kola Zlatá udice. Poděkování za vedení dětí v kroužcích zasluhují vedoucí
a aktivisté Petra Litvíková, Milan Kratochvíl, Petr
Kubala, Rostislav Číž, Jaroslav Přikryl, Rostislav
Soporský, Jirka Kameníček, Jan Badida, Radim
Studený, Martin Bujnoch, Jan Skura, Petr Dluhoš,
Igor Konvička, Miroslav Kaluža, Radim Vytřas, Jiří
Dresler a další přátelé odboru mládeže.
tábor mládeže na VN Slezská Harta
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Sportovní závodní rybolov - LRU
Počátky závodní plavané se datují kolem roku
1955, kdy se počalo závodit dle pravidel C.I.P.S.
K prvním nadšencům, kteří začínali po r. 1965 pracovat na závodní úrovni z řad sportovních rybářů
na Ostravsku patřili zakladatel odboru Petr Řezníček, Pavel Janíček a Ivan Zemánek. Tato skupinka
závodníků v závodní plavané se během následují-

závod LRU II. liga D. Benešov

Jindra Kotlář s pohárem za 1. místo pro
družstvo LRU MO Ostrava Me Mi ČR 1998
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cích let rozrostla o další úspěšné závodníky, kteří
se už umísťovali na předních místech v soutěžích
II. ligy LRU. Zde si připomeňme další členy družstva jako Adolfa Labuse, Pavla Kotláře, Jiřího Orálka a Cyrila Pavlicu.

V obou soutěžích se střídavě umísťují na předních
pozicích. Za „A“ mužstvo v průběhu let soutěžili
a nadále soutěží: Jindřich a Pavel Kotlářovi, Alois
Pokorný, Radek Chromý, Petr Kubala a Jaroslav
Havlíček, Jan Hořínek, David Kotlář.

Dalším důležitým obdobím odboru LRU jsou
úspěchy po r. 1990, kdy za MO Ostrava závodila dvě družstva „A“ a „B“ v soutěžích I. a II. ligy.

„B“ tým reprezentovali nebo reprezentují František
Kučera, Radim Vytřas, Tomáš Kyselovský, Petr Skura a David Hruzik, Dalibor Fojt a Jan Kyselovský.

Z úspěchů našich závodníků v průběhu let:
r. 1998 – mezinár. mistrovství ČR 1. místo družtvo MO Ostrava ve složení A. Pokorný, J. a P. Kotlářovi,
R. Chromý. V jednotlivcích se umístil R. Chromý na 3. místě.
r. 1999 – mezinár. mistrovství ČR 3. místo družtvo MO Ostrava ve složení A. Pokorný, J. Kotlář,
R. Chromý a P. Kubala. V jednotlivcích se umístil P. Kubala na 3. místě.
r. 2000 – mezinár. mistrovství ČR 2. místo družtvo MO Ostrava ve složení A. Pokorný, P. Kotlář,
R. Chromý a P. Kubala.
r. 2007 – mezinár. mistrovství ČR v jednotlivcích obsadili 4. místo J. Havlíček a 5. místo D. Kotlář
r. 2015 – mezinár. mistrovství ČR 5. místo družstvo MO Ostrava „B“ ve složení R. Vytřas, T. Kyselovský, P. Skura a D. Hruzik. V jednotlivcích se umístil R. Vytřas na 3. místě.
r. 2016 – mezinár. mistrovství ČR 1. místo družstvo MO Ostrava „B“ ve složení R. Vytřas, T. Kyselovský, P. Skura a D. Hruzik. V jednotlivcích se umístil R. Vytřas na 1. místě.
Nelze nevzpomenout, že již po tři desetiletí vede úspěšně odbor LRU František Kučera.

r. 2016 - Mezinár. mistrovství ČR LRU 1. místo družstvo MO Ostrava „B“

Archív

městský přebor v LRÚ v Antošovicích

r. 1980 - výlov Petrova rybníka v Úvalně
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Rybolovná technika
Tradice soutěží v rybolovné technice sahá do
období po r. 1945. Někteří členové tehdejšího
rybářského spolku v Ostravě se zúčastňovali závodů, které byly pořádány jako přebor tehdejší
organizace a také mezispolkových závodů Moravy
a Čech.

zleva L. Tichá, Jiří Plachý, Zuzka Plachá
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K prvním průkopníkům soutěží patřili bratři Kolkové, kteří položili základ dalšímu rozmachu rybolovné techniky na Ostravsku. Oba se stali svými výkony vítězi mnoha závodů RT nejen na území
Čech a Moravy.
Pokračování činnosti v rybolovné technice podpořil po několikaleté stagnaci vedoucí odboru
mládeže František Doležal, který se zasadil o vytvoření samostatného odboru RT v MO Ostrava.
Prvním vedoucím odboru RT byl Libor Gajovský,
který pracoval společně s Pavlem Jancem, s man-

Lenka Tichá (uprostřed) 1. místo
na světovém poháru v Lenzingu r. 2017

želi Přečkovými a Plačkovými na základech pozdějších úspěchů v této disciplíně. Tyto se nejdříve
zrodily po příkladné práci s mládeží v místních
skupinách Zábřeh 1 a Hrabůvka a v přístupu v tréninku jednotlivých disciplín soutěže, kdy vznikla
velká rivalita mezi závodníky.
Toto úsilí vyústilo v umístění mladých závodníků na předních místech v pohárových soutěžích

Tereza Mičkalová

Závěr
a v lize mládeže. V celostátním ﬁnále se v r. 2007
a 2010 umístili na 3. místě.
Došlo i k mominaci našich mladých závodníků na
reprezentace. Lukáš Přeček se umístil na 3. místě
na ME ve Vídni, Jan Raška vybojoval 1. místo na
MS ve Švédsku a vytvořil světový rekord v disciplíně „zátěž dálka“. Na světovém poháru vytvořila rekord i Petra Varkočková v disciplíně „muš-

ka dálka“, do reprezentace se probojoval i Aleš
Švarc. Dalšími úspěšnými závodníky jsou Michal
Hluchník a Tereze Mičkalová. Následují republikové a mezinárodní úspěchy závodnic Zuzany
Plaché, Lenky Tiché, závodníků Štefana Tichého,
Sitka Filipa, Chlebka Jakuba a Elišky Zemánkové.
Mezi jmenovanými jsou i několikanásobní mistři
republiky a držitelé mnoha medailí z domácích
a mezinárodních soutěží.
V soutěži dospělých v soutěži RT se přihlásilo naše družstvo do II. ligy v r. 2005. V r. 2007
postoupilo do I. ligy a v jejím středu se umísťují
i v současnosti.
Velmi záslužnou práci odvedli pro odbor RT pánové Jiří Plachý, Petr Prudil, Karel Večeřa a další.

Jan Raška

Při této slavnostní příležitosti, kterou osmdesátiny trvání organizovaného sportovního rybaření jsou, děkuji jménem našeho výboru všem
dřívějším i současným funkcionářům a členům
za jejich činorodou, obětavou a tvořivou práci.
Zároveň bych chtěl ocenit nespočetné hodiny
volného času věnované funkcionářské činnosti,
za záslužnou práci a péči o naši mládež, práci
na svěřených revírech, rybochovných zařízeních
apod.
Do dalších let přeji všem členům mnoho úspěchů v rozvoji rybářství a mnoho pěkných zážitků
při sportovním rybolovu.
Petrův zdar!
výbor MO ČRS Ostrava

odlov odchovného pstruhového potoka
Ohrozima
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výbor MO Ostrava: horní řada zleva - Číž Rostislav, Gamba Rostislav, Sklenář Václav, Suchánek Bedřich, Večeřa Karel, Mrázek Karel
dolní řada zleva - Bednář Ivo, Kučera František, Kubala Petr, Mgr. Bogdan Marián, Vaďura Richard
v r. 2017:

Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava-Poruba
mobil: +420 734 656 403, e-mail: CRS.MOOVA@seznam.cz, web http://mo-ostrava.cz/

