
Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

SOVIČKA 

 

 

  

 

 

 

duben - květen 2019 Redaktoři časopisu 
Sovička 

Lucie Filipková,  
Matěj Javorek,  
Přemysl Hranoš, 
Adam Tomášek, 
Vašek Formánek, 
Lucie Špoková, 
Karolína Škutová, 
Tobiáš Kempný. 



Časopis žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace 

 

Úvodník 
 

Milí žáci, vážení učitelé i všichni pracovníci naší školy, 

toto číslo našeho časopisu získává svou finální podobu závěrem května, v čase, který 
je dle názoru redakce jedním z nejkrásnějších v roce.  Nejen příroda, ale i lidé se probouzejí 
ze zimního spánku a jarní měsíce pak s sebou nesou celou řadu svátků, významných dní a 
společensko-kulturních akcí. Tento řetězec nevšedních událostí začíná velikonočními svátky a 
pokračuje např. dnem čarodějnic. O aktivitách s těmito dny spojených jsme však již v našem 
školním časopise psali. Proto jsme si posvítili na jiný významný den - 22. duben je 
v kalendáři označen jako Den Země a určitě stoji za to si o tomto tématu říci něco víc. Chytili 
se toho i někteří naši redaktoři, a tak vznikly články Karolínky Škutové o tom, jak souvisí 
plasty s výrobou obuvi značky Nike, nový redaktor Tobík Kempný připravil článek o 
Greenpeace a žáci 5. B vypracovali sérii minireferátů o ohrožených živočiších, které možná 
už brzy nebudeme mít možnost spatřit na vlastní oči.  

To ale zdaleka není vše. Nesmí chybět článek Matěje Javorka – tentokrát na téma 
hlenky. Vašek s Luckou si pro Vás připravili další z chutných receptů. Nakoukneme i do 
školní knihovny a zmíníme také výstavu Titanic, která byla k vidění na výstavišti v Brně a 
kterou jsme měli možnost zhlédnout. 

Krásné již skoro letní dny za redakci časopisu Sovička přeje Lucie Filipková 
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Greenpeace 
Greenpeace je nevládní nezisková organizace pro ochranu životního prostředí. Účel je 

však i environmentalismus a mír. Dnes má přibližně 3 000 000 členů. Z toho 2 900 
zaměstnanců. 

Tato organizace vznikla v roce 1971. Založili ji Irving Stowe a Dorothy Stowe. 
Organizace sídlí v Amsterdamu v Nizozemsku. Greenpeace bojuje například proti: 

vybíjení tuleňů, lovu velryb, jaderným elektrárnám, ukládání toxického odpadu do moře a do 
životního prostředí apod. 

Zde vidíte, jaký mají odpady v moři vliv na živočichy. 

 

   Greenpeace inspiruje obyčejné lidi k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. 
Příkladem může například být #TrashTagChallenge.  

Tobiáš Kempný 

Plastové Nike 
 

 Nike je firma vyrábějící sportovní oblečení. Je to také 
velice známá značka bot. Tato společnost 20 let vytvářela projekt, 
jak by se dalo vyrábět oblečení i boty z plastového odpadu. 
Hlavním motivem k tomuto úsilí bylo ušetřit přírodu. Společnost 
tak začala vyrábět oblečení a boty z tzv. recyklovaného plastu. 

Recyklací a znovuuplatněním ve výrobě prochází i staré oblečení a boty. 
Reakce na tento projekt jsou většinou kladné, protože hlavní zásady 
odpovědného přístupu k životnímu prostředí jsou nevytvářet zbytečně 
odpad, a když už ano, tak jej znovu nějak účelně použít.  

Karolína Škutová 
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Ohrožené druhy živočichů I. 
 

 Na světě žije mnoho rozličných druhů zvířat, která jsou vázána na konkrétní místo 
výskytu. Jinde na světě je nenajdeme.  Mnohé z nich se v současnosti nacházejí ve stadiu 
kritického ohrožení. Pojďme si společně povědět, které druhy zvířat to jsou, a zamyslet se, co 
můžeme případně společně udělat pro jejich záchranu. 

Lori štíhlý  

 Lori štíhlý je malá poloopice, která má na hřbetě šedou, zrzavou nebo hnědou a na 
břiše světlejší srst. Nejnápadnější jsou jeho obrovské oranžové oči, kolem kterých má černé 
zvýraznění a které mu napomáhají vidět ve tmě. Nápadné jsou i jeho dlouhé končetiny. Má na 
nich palec postavený proti ostatním prstům, což mu skvěle pomáhá se pevně držet na větvích 
stromů. Jeho tělo měří 18 – 26 cm a ocas mu chybí, je zakrnělý. Hmotnost se pohybuje kolem 
cca 85 – 350 g. Lori je velmi starobylý druh a patří k jedné ze sedmi čeledí poloopice, od 
nichž odvozujeme dnešní opice. 

 Jeho způsob lovu potravy je prostý. Velice pomalu a neslyšně se přiblíží ke své oběti, 
nejčastěji k hmyzu – zvláště k saranči – ale i ještěrkám, malým ptákům, jejich vejcím, a 
pokud se dostane do odpovídající vzdálenosti, rychle oběť pevně chytí do svých rukou a 
sežere ji. 

 Lori štíhlý je chován v sedmi evropských ZOO a aktuálně jej v Česku nechová žádná 
ZOO. V nedávné minulosti jsme měli možnost jej vidět v  ZOO Plzeň a v ZOO Praha. 

 

 

 

 

 

Orlosup bradatý 

 Orlosup bradatý obývá horské a vysokohorské oblasti Afriky a 
střední Asie, jižní Evropy (Pyreneje ve Španělsku, Korsika), Alpy 
(Švýcarsko, Itálie, Francie, Rakousko). V minulosti byl tento impozantní 
dravec právě v oblasti Alp člověkem vyhuben.  

Svrchu je tmavý, spodní stranu těla má oranžovou, hlava je jen jemně 
opeřená, nápadné jsou i jeho černé licousy. Hnízdí na skalních útesech, 
kde klade 1 – 2 vejce. Tento dravec má rozpětí křídel mezi 245 a 285 cm 
při průměrné váze 5 až 7 kg. Jeho výška se pohybuje mezi 105 a 130 cm. 
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Kakapo soví 

 Kakapo soví, jinak též papoušek soví, je jeden z nejvzácnějších papoušků na světě. 
Přežívá na ostrovech Nového Zélandu. Dosahuje výšky kolem 60 cm, váhy až 4 kg, takže je 
největším papouškem na světě. Může se dožívat až 100 let a neumí létat. Zajímavostí je, že 
kakapo soví byl prohlášen za druhé nejošklivější zvíře na světě. 

 

 

 

 

Dugong indický  

 Dugong je plachý savec. Jako každý savec dýchá dugong kyslík. Požírá především 
vodní traviny. Je dlouhý přibližně 2,5 – 3,2 metrů. Hmotnost je menší než 200 kg. Vyskytuje 
se v tropických vodách. Dugong je loven domorodci, kteří se živí jeho masem.  

 

 

 

 

 

 

Čepcol hřebenatý 

Je to savec. Samci dorůstají až 274 cm a hmotnosti 408 kg. Samice jsou menší, dlouhé 213 
cm a vážící 303 kg. Samci mají pod krkem nafukovací vak, který může být větší než 
fotbalový míč. Živí se rybami, chobotnicemi a mlži. 

Vyskytuje se v oblastech Labradoru a Newfoundlandu, v severním Atlantiku a v Arktidě. 
Může se ponořit na celou hodinu do hloubky větší než jeden kilometr. 

 

 

 

 
 

Zdroj: Wikipedie 
Vypracovali žáci 5. B 
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Hlenky 
Příroda v sobě někdy skrývá opravdu zvláštní věci, které nemají obdobu. Např. 

houbové organismy zvané hlenky, kterých bylo popsáno asi 700-1000 druhů. Dnes jsou hodně 
odborníky řazeny mezi prvoky, ale jako téma jsem si je vybral proto, že jsou stále předmětem 
studia mykologů, protože mají znaky příbuznosti s houbami. Jedná se o prapodivné 
organismy, které mají znaky příbuzné s rostlinami, živočichy a houbami. Jejich název vznikl 
podle jejich jednoho stádia růstu, které má podobu slizu nebo zvratků. Dříve se také nazývaly 
slizovky.  

Hlenky na rozdíl od jiných hub nemají podhoubí a tělo některých stádií je složeno z 
celulózy jako u rostlin. Další zajímavostí je, že mohou mít víc než 500 různých pohlaví. Tělo 
hlenek je v prvních fázi tvořeno dvěma typy buněk. Těmi prvními jsou tzv. myxaméby, což 
jsou měňavkovité buňky, které se přemísťují plazivým pohybem a fagocytózou (pohlcováním) 
se živí bakteriemi. Dalšími buňkami jsou myxomonády, které se pohybují pomocí bičíku. Oba 
typy buněk se mohou vzájemně přeměňovat na druhý typ. Myxomonády se na rozdíl od 
myxaméb neumějí dělit, proto se musí myxomonády nejprve přeměnit na myxaméby, aby se 
rozdělily. Za určitých podmínek (např. nedostatek potravy) vznikne spojením myxomonád a 
myxaméb pohyblivý slizovitý útvar plazmodium, podle kterého hlenky získaly název.  

Plazmodium můžeme rozdělit na 2 druhy: pseudoplazmodium (myxomonády i 
myxaméby jsou propojeny bílkovinnými provazci, takže buňky nejsou pevně spojeny, dá se 
rozetřít, nedrží pod podložním sklíčkem) a pravé plazmodium (všechny buňky jsou tak pevně 
spojeny, že je nelze pod podložním sklíčkem rozetřít). Z plazmodií se vyvine plodnička. V 
plodničkách dozrávají výtrusy, které se mohou šířit různými způsoby: větrem, deštěm nebo 
hmyzem. Výtrusy skoro všech hlenek jsou kulovité. Z výtrusů se vyvinou myxaméby nebo 
myxomonády a celý životní cyklus pokračuje. Hlenky se vyskytují v půdě a na rostlinných 
zbytcích nebo trouchnivějícím dřevě.  

Hlenky můžeme rozdělit do 4 skupin, a to vlastní hlenky, diktyostelidy, protostelidy a 
akrasie. Vlastní hlenky jsou nejznámější skupinou hlenek. Mezi zástupce patří např. vlčí 
mléko červené (Lycogalaepidendrum), které vytváří nejdříve oranžové, pak růžové, červené 
až hnědé plodničky s výtrusy. Mezi další zástupce patří např. druh slizovka tříslovitá 
(Fuligoseptica), která vytváří žluté, později dozráním výtrusů černé plodnice. Pazderek hnědý 
(Stemonitisfusca) vytváří růžové, později hnědé válcovité úzké plodničky na černých 
stopkách. Plodnička je tvořena sítí vláken, na kterých jsou výtrusy. Druhy vlasatka klamná 
(Trichiadecipiens) a lesklík křehký (Leocarpusfragilis) mají slizovité stopky, které jsou u 
konce na substrátu rozšířené. Oba druhy mají oranžové až červené plodničky. Ve zralosti jsou 
u vlasatky okrové a u lesklíka hnědookrové. Druh pěnitka bílá (Mucilagocrustacea) vytváří v 
trávě bílé až žluté útvary. Nejzajímavějším druhem vlastních hlenek pro vědu je vápenatka 
mnohohlavá (Physarumpolycephalum), která tvoří žluté, žilnaté plazmodium. Toto 
plazmodium jeví znaky určité inteligence, protože dokázalo v bludišti najít potravu (ovesné 
vločky). Mezi další třídu hlenek patří diktyostelidy. Žijí obvykle v půdě a na hnijícím 
materiálu především v oblastech mírného pásu. Od vlastních hlenek se liší tím, že se u nich 
nevyskytují myxomonády. Myxaméby pak vypustí látku, díky které se začnou shlukovat do 
určitého útvaru. Shlukováním myxaméb vzniká typ plazmodia pseudoplazmodium. Z něho se 
pak vyvinou plodničky. Jedná se o malou skupinu hlenek s asi 150 druhy. Zástupcem je druh 
Dictyosteliumdiscoideum, který se využívá jako modelový organismus v různých vědeckých 
oborech - molekulární biologie, genetika, fyzika, chemie atd. Zajímavé je, že agregací 
vzniklého útvaru se útvar přemění na ,,slimáka“, který se stěhuje za teplem a světlem, než 
dosáhne oblasti, kde jsou vhodné podmínky k vytvoření plodnice.  

Další skupinou jsou primitivní hlenky zvané protostelidy. Vytváří myxaméby, někdy i 
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myxomonády. Podobně jako ostatní hlenky můžou protostelidy vytvářet plazmodium. V 
nejjednodušších případech si jedna myxaméba vytvoří dutou stopku, na jejímž vrcholu se tato 
měňavkovitá buňka promění ve výtrusnici s jediným výtrusem, ze kterého se vyvine nová 
myxaméba.  

Jiné protostelidní hlenky mají složitější způsob rozmnožování, v tomto případě se tvoří 
mnohojaderné plazmodium. Mezi nejznámější zástupce protostelid patří válečkovka 
keříčkovitá (Ceratiomyxafructiculosa), která vytváří na trouchnivějícím dřevě bílé, 
keříčkovité útvary podobné mořským korálům. Plazmodium má podobu bíle zakaleného 
hlenu. Příbuzný druh válečkovka síťovitá (Ceratiomyxaporioides) tvoří bílé až žluté útvary 
vypadající jako síťované polštářky. Poslední skupinou je velmi malá skupina hlenek zvaná 
akrasie, které mají synonyma buněčné nebo suchozemské hlenky. Vytvářejí 
pseudoplazmodium a mají v životním cyklu většinou pouze měňavkovitá stádia. Vyskytují se 
hojně v půdě, dále na tlejícím organickém materiálu, borce stromů apod. Zástupcem je 
Acrasisrosea, který má plodnici lososové barvy vypadající jako rozvětvený strom. Větve jsou 
tvořeny spórami, které se pak uvolňují. 

Obr.1.:Vlevo černý shluk výtrusů hlenek- typický vzhled výtrusů většiny druhů hlenek. Barveno bavlníkovou 
modří. 

Obr.2.:Pokožka plodnice vlčího mléka červeného (Lycogalaepidendrum) pod mikroskopem. Barveno 
methylenovou modří.   

Obr.3.:Koláž obrázků s plodnicemi hlenek. Horní řada: vlevo válečkovka keříčkovitá 
(Ceratiomyxafructiculosa) - bílé plodničky na kousku dřeva (pozorováno pod lupou), uprostřed vlčí mléko 
červené (Lycogalaepidendrum) - růžové kulaté plodničky v mechu, vpravo pazderek hnědý (Stemonitisfusca) - 
hnědé plodničky vypadající jako shluk hrubších vlasů. Dolní řada: vlevo vlasatka klamná (Trichiadecipiens) - 
červené tečky na kousku jabloňové kůry (pozorováno pod USB mikroskopem, vypěstováno metodou tzv. 
vlhkých komůrek), uprostřed lesklokožka blýsknavá (Lamprodermascintillans) - plodničky ve tvaru paliček 
vyrůstající z kousku jabloňové kůry (pozorováno pod USB mikroskopem, vypěstováno metodou tzv. vlhkých 
komůrek), vpravo slizovka tříslovitá (Fuligoseptica) - zralá žlutá plodnice s černým výtrusným prachem. 
 

Matěj Javorek, 9.A 
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Ostrava – Poruba 
 

Historie: 

Poruba je někdejší obec, roku 1957 připojená k Ostravě, 
od 24. listopadu 1990 jeden z městských obvodů statutárního 
města Ostravy. Rozkládá se na západě města, v jeho slezské části a je 
jedním z nejlidnatějších ostravských obvodů. Území městského obvodu 
se skládá z celých katastrálních území Poruba a Poruba-sever. 

Území městského obvodu Poruba je jakoby „klínem“ katastrálního 
území městského obvodu Pustkovec rozděleno na dvě téměř oddělené 
části, které jsou propojeny jen úzkým koridorem silniční komunikace v Martinovské ulici. 
Nejstarší částí obvodu je tzv. stará Poruba, původní obec, jejíž historické kořeny sahají až do 
středověku. Většina z 65 000 obyvatel však žije v sídlištní zástavbě, která byla budována od 
počátku 50. let 20. století. Na území obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé 
většinou pracují v jiných částech Ostravy. Nachází se zde několik základních a středních škol. 
Od roku 1973 v Porubě sídlí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Od 
roku 1992 je její historické jádro prohlášeno za městskou památkovou zónu. 

 

 
A jak vznikl název Poruba? 

Název Poruba nejspíše vznikl od ,,rubat stromy‘. V němčině se Porubě říkalo Hannersdorf. 

 

Sport: 

V Porubě sídlí hokejový klub HC RT Torax Poruba, který od sezóny 2018/19 hraje podruhé 
první hokejovou ligu. Ještě vyšší liga je extraliga. 

V Porubě sever také sídlí Arrows Ostrava – baseballový klub. 

 

Porubské osobnosti 

Porubskými rodáky jsou např.: Jaromír Nohavica (zpěvák), Martin Prusek (hokejista), Ilja 
Hurník (skladatel, spisovatel, pedagog), Petr Bende (hudebník, zpěvák) a mnozí další. 

 

Přemysl Hranoš 
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Výstava Titanic v Brně 
  

Do 19. 5. 2019 jsme měli možnost navštívit v Brně výstavu Titanic. Naše redakce si 
tuto událost nedala ujít a v pátek 29. 3. 2019 jsme se do Brna vydali všichni – celá redakce. 
Výstava se nám moc líbila, stejně jako společná cesta vlakem či mini prohlídka Brna. A co 
nás na výstavě nejvíce zaujalo?  

 Předně nápad, že každý návštěvník obdrží kopii lodního 
lístku se jménem skutečné osoby, která se na Titanicu plavila se 
stručným vylíčením jejího životního příběhu, než došlo k osudné 
plavbě. Na našich plavebních lístcích se tak objevila jména jako 
Benjamin Guggenheim (milionář vracející se ze služební cesty 

v Evropě, cestující v první 
třídě), Edgar Giles (muž 
hledající v USA práci 
cestující v druhé třídě), 
Michel Navratil (cestující do 
USA se svými syny v naději, 
že se za ním vydá i jeho žena a jemu se tak podaří 
zachránit rozpadající se 
manželství, cestující také 

v druhé třídě) nebo Elizabeth Gladys Dean – Milvina (cestující se 
se svou rodinou ve třetí třídě, v době cesty teprve devíti týdenní 
miminko). Na konci prohlídky jsme zjistili, kdo z nás by ve 
skutečnosti tuto nešťastnou plavbu přežil.  

 Na výstavě jsme měli také možnost zhlédnout expozici 
k době první plavby Titanicu, tzn. konce tzv. dlouhého devatenáctého století (umělecké směry, 
technické vynálezy apod.), původní prostory – kajuty první až třetí třídy, známé schodiště, 
jídelnu, prostory pro personál, model ledovce, který se stal Titanicu osudný, záchranné čluny 
či model vraku Titanicu ležící na dně oceánu. V neposlední řadě také celou řadu předmětů 
vylovených z vraku této lodi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

redakce časopisu Sovička 
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Bábovka s čokoládou 
 

 Pro toto číslo školního časopisu jsme vybrali recept na vynikající bábovku 
s čokoládou. Její příprava je snadná a chutná skvěle. Tak jdeme na to. 
 

Budeme potřebovat: 
mouka: 2 hrnky, 

vejce: 3 ks, 
olej: 0,5 hrnku 
mléko: 1 hrnek, 

prášek do pečiva: 1 balíček, 
vanilkový cukr: 1 balíček, 

cukr krystal: 1,5 hrnku, 
čokoláda: 4 ks + popř. máslo. 

  
Postup: 
  

Smícháme mouku, vejce, mléko, cukr jak vanilkový, tak krystal a vyšleháme z toho 
hmotu. Mezitím si začneme rozpouštět čokoládu. Do druhé mísy si smícháme prášek do 
pečiva, olej a mícháme do té doby, než je hmota zpěněná. Obě směsi smícháme dohromady. 
Vymažeme si formu lžící oleje a moukou. Předehřejeme si troubu na 180 °C, směs na 
bábovku vlijeme do formy a pečeme 45 až 50 minut. Čokoládu vaříme po celou dobu pečení 
bábovky, do bábovky musí být čokoláda horká. Upečenou bábovku zalijeme čokoládou a 
máme hotovo!  

Nám naše bábovka moc chutnala!! Snad bude chutnat i Vám. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Špoková a Václav Formánek 
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Ze školní knihovny 
 

 Z pestré nabídky knih ve školní knihovně jsme pro tentokrát vybrali klasický titul Robinson 
Crusoe Daniela Defoea, který se nám zdál být více než vhodný, jestliže hlavní tématem tohoto čísla je 
ochrana přírody a živočišných i rostlinných druhů na ní žijících.  

 Knížka byla poprvé vydána v roce 1719, ale myšlenkami v ní obsaženými je aktuální dodnes. 
Robin je v ní na začátku vylíčen jako mladý muž toužící po dobrodružství a po tom, splnit si své sny a 
touhy třeba i proti vůli rodičů. V tomto se s ním dokážeme lehce ztotožnit. Robin jde za svým snem a 
na počátku příběhu není zrovna typem literárního hrdiny, který budí sympatie. Neváhá okrást svého 
otce, aby se mohl vydat na cesty, je prchlivý, zlostný, nemá úctu k lidem ani jiným živým tvorům. 
Zajímá ho jen majetek. I proto se rozhodne věnovat se nelidskému obchodu s otroky. A právě jedna 
z cest pro další náklad otroků se mu stane osudnou.  

 Ztroskotá na opuštěném ostrově, kde stráví bezmála třicet let. Na konci knihy je to však již 
jiný Robin, který pochopil, že je třeba žít v souladu s přírodou, mít úctu k živým tvorům a chránit je. 
Již v osmnáctém století tak z úst této literární postavy zaznívají myšlenky o rovnosti lidí bez ohledu na 
barvu pleti, o tom, že civilizace a dobová moderní technika není všemocná a že je někdy lepší vyměnit 
šum a ruch velkoměsta za trvalejší hodnoty a uchýlit se ke kořenům lidstva i sebe samého do ráje 
přírody i svého srdce. K těmto trvale platným myšlenkám si přičtěte ještě dobrodružství, napětí, 
poznávání exotických krajů apod. a je Vám jasné, že četbou tohoto titulu rozhodně neprohloupíte. Ve 
školní knihovně jej naleznete v mnoha vydáních, my jsme si vybrali převyprávěnou verzi Františkem 
Novotným vydanou v nakladatelství Albatros. Knížka je doprovázena přenádhernými ilustracemi 
Zdeňka Zemana. 
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Právě jste dočetli další číslo časopisu 
Sovička.  

Přivítali jsme nového redaktora 
Tobíka Kempného a pro další číslo 

máme přislíbenu spolupráci ještě tří 
dalších redaktorů. I vy se můžete 

k nám přidat.  

Pohodový závěr školního roku přeje 
redakce časopisu Sovička 
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Odkazy 
Úvodník 

https://pixabay.com/cs/illustrations/ochrana-p%C5%99%C3%ADrody-odpov%C4%9Bdnost-
sv%C4%9Bt-480985/ 

https://pixabay.com/cs/illustrations/kosmos-jar-slunce-hv%C4%9Bzdy-planety-4112660/ 

https://pixabay.com/cs/vectors/sv%C4%9Bt-zem%C4%9B-zem%C4%9Bkoule-planeta-
153534/ 

 

Ohrožené druhy živočichů 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lori_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD#/media/File:Loris_tardi
gradus.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlosup_bradat%C3%BD#/media/File:Bartgeier_Gypaetus_barb
atus_front_Richard_Bartz.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kakapo_sov%C3%AD#/media/File:Sirocco_full_length_portrait
.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dugong_indick%C3%BD#/media/File:Dugong.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cepcol_h%C5%99ebenat%C3%BD#/media/File:Klapp
muetze_MK.jpg 

 

Poruba 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poruba_(Ostrava)#/media/File:Ostrava,_Poruba,_17_listopadu,_
za%C4%8D%C3%A1tek_Hlavn%C3%AD_t%C5%99%C3%ADdy.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poruba_(Ostrava)#/media/File:Poruba_CoA.jpg 


