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EDITORIAL

Co se vám na Ostravě líbí,
a co naopak vadí?

Vážení a milí čtenáři,

Renata Fochlerová
31 let, na mateřské
dovolené
Jsem rodilá Ostravaččka a všeobecně mám
m
Ostravu ráda. Pokud
mi něco vadí, tak nedostatek nízkopodlažních
ž í h ttramvají, většinou jezdívám s kočárkem, takže nastoupit a vystoupit je opravdu někdy problém. V neposlední řadě
bych uvítala více restaurací s koutkem pro děti, kde můžete v klidu přijít a posedět.

M
Marie
Fajkusová
75 let, důchodkyně
7
V centru
t mii chybí
h bí
rrozmanitost obchodů. Všude, kam se
d
podíváte, jsou herny nebo restaurace.
Ostrava užž není co bývala, bylo
O
to krásné město.

Jan Stoklasa
26 let, IT specialista
a
N líbí se mii a nesouNelíbí
uhlasím se zastavovááním zelených ploch
v Ostravě supermar-kety. Určitě bych se
zaměřil na jiný způsob využití, například na výstavbu parku, popřípadě
vodních ploch. Naopak pokud bych
měl říct něco pozitivního, myslím, že
se podmínky pro život v Ostravě výrazně zlepšily, ať už jde o životní prostředí nebo kulturu.

dostává se vám do rukou první číslo měsíčníku
„Ostravak“, časopisu s Ostraváky o Ostravě. Tento nový
projekt vzniká za podpory lidí, kteří v krajském městě
nejen bydlí, ale hlavně v něm také chtějí skutečně žít.

ostává se vám do rukou první číslo měsíčníku „Ostravak“. Tento
nový projekt vzniká za podpory
lidí, kteří v Ostravě nejen bydlí,
ale hlavně zde chtějí skutečně žít.
Nechceme však být pouhými kritiky. Naší snahou je všímat si spolu s vámi dění kolem a pokoušet se o změny k lepšímu.
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oblibou vše připisuje součastné krizi. Jako se
stalo v případě dříve populárního kluziště na
Kuřím rynku (strana 3). Zvláštní pak je, že tatáž krize bolestně nedopadla i na předražené projekty, jako například loňská rekonstrukce kapličky v Husově sadu (strana 6) či rekonstrukce „mrazírny“ na Čapkárně (strana 5).

Chceme objektivně psát o pravé tváři města,
která mnohdy bývá dobře skryta pod maskou
se třemi !!!

Nechceme na vás chrlit jen samé stížnosti a problémy – máme i příjemná témata. Jistě vás zaujme první z pravidelných rozhovorů
s osobností (strana 9) a pozvánky na kulturní
akce (strana 8).

Součástí samotného „Ostravaka“ je příloha
strany Věcí veřejných, které jsou pro nás velkým vzorem. Strana VV začínala před šesti lety právě vydáváním časopisu Pražan pro
občany Prahy 1 a Prahy 5. Rádi bychom vám
chtěli nabízet přesně jako Pražan necenzurované informace z politického života, sociální poradenství a pomoci řešit svízelné situace
spojené se životem ve městě.

Na našich internetových stránkách www.ostravak.info pak máte možnost přidat svůj názor k daným tématům. Budeme za postřehy
a tipy k tomu, co vás nejvíce v Ostravě trápí,
velice rádi. Za tímto účelem jsme zřídili zelenou linku 800 30 31 32 a bezplatnou poradnu
v Domu kultury města Ostravy naproti Krajskému úřadu, která může pomoci řešit právě
tyto problémy.

V prvním vydání nového měsíčníku jsme se
zkusili podívat také na bezpečnost chodců na
tolik opěvované Stodolní ulici (strana 4), která
už podle nás dávno není, co bývala.

„Ostravak“ chce zkrátka opravdu být časopisem s Ostraváky o Ostravě. Zapojte se spolu
s námi do života v tomto městě.

Je nám smutno z toho, když město zavírá dveře některým aktivitám pro zdejší občany, a s

Příjemné čtení, které vás nenechá chladnými,
přeje redakce.

Poradna pro veřejnost od 8. 2. 2010
A
Andzrej
Chlebik
24 let, graﬁk
2
Ostrava je pro mě
O
hlavně místem, kde
h
pracuji, a občas nap
vštívím nějaké to náv
kupní centrum. Co se
mi líbí, nebo nelíbí, asi přesně říct nedokážu, asi bych k tomu řekl jen že
si pro svou rodinu dokážu představit
lepší místo k životu.
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Zdarma Vám poskytneme poradenství v oblasti sociálních
a právnických služeb a pomůžeme Vám vyřešit Vaše starosti
a problémy.
Navštivte nás: Kdy: každé úterý a čtvrtek 10.00 -14.00
Kde: v přízemí Domu kultury města Ostravy
(ulice 28. října, tramvajová zastávka Krajský úřad)

Volejte:

800 30 31 32, úterý, středa, čtvrtek 10.00 -14.00

Pište:

e-mail: poradna@ostravak.info
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Ohlédnutí za Vánoci v Ostravě
Kluziště opět nebylo:
chyběly peníze, nebo
snaha radních?

Pojďme společně
najít peníze
na kluziště
pro tento rok!
A nejen na něj...
Ostravak oslovil ve své
minianketě obyvatele města,
a sami vidíte, kolik procent lidí
by si rádo a s chutí zabruslilo
na Jiráskově náměstí.
Nenapadá vás, kde by město
mohlo omezit některé
nesmyslné investice a ušetřit
na provoz kluziště?

ADVENT ZAČAL, MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ ZŮSTALO OSIŘELÉ
vánoční trhy se vydařily,
doprovodný program zaznamenal úspěch
vánoční trhy začaly v druhém adventním týdnu

Napište nám!
e-mail: redakce@ostravak.info
fo
www.ostravak.info

Ledové sochy na Kuřím rynku

Santa Claus, medvěd a ryba. Tři ledové sochy
nahradily před uplynulými Vánoci, svou konzistencí
dokonce trochu symbolicky, dříve populární
kluziště na Kuřím rynku v centru Ostravy. Aspoň
něco – dalo by se říct. Lidé se před výtvory
vysochanými z ledových kvádrů zastavovali, fotili
se, obdivovali je.

spěchu kluziště, které bylo na rynku naposledy v adventním období roku 2006, však sochy zdaleka
konkurovat nemohly. Tehdy byla
venkovní ledová plocha v centru města třetím rokem a během
prosince si na ni zabruslilo na
dvacet tisíc lidí.

Ú

Nepočítaje navíc další tisíce
těch, kteří do centra přišli spolu
s bruslaři, nebo se jen na Kuřím
rynku v předvánočním čase zastavili a u punče, svařáku, bramboráků či klobásky pozorovali živý mumraj na ledové ploše
a nasávali pohodovou atmosféru.
„Kluziště mělo úspěch, chceme
jej do centra vrátit,“ prohlašují

peníze) k tomu by určitě našli.
Ohánět se populárním slovem
krize je v tomto ohledu směšné – vždyť by stačil milion dva
a Kuří rynek by ožil.
Do jakých věcí přitom radnice
každoročně nalévají velké peníze zbytečně, místo toho, aby
je použily na projekty pro lidi?

opakovaně poslední tři roky čelní
představitelé města i obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Co tedy
chybí k tomu, aby přešli od slov
k činu? Podle nich nejprve dobrá
příprava projektu, loni pak nedostatek financí.

Vrátili
byste
zpátky
kluziště
na Kuří
rynek?

Možná to ale bude jen jejich slabá vůle udělat něco pro lidi!
Chtělo by to zvednout se jednou
z pohodlné židle, vyjednat výhodné podmínky s pronajímateli ledových ploch, sehnat pro jistě úspěšnou akci nějaké sponzory a co nebylo, mohlo loni klidně být.
Kdyby radní opravdu chtěli „Ostravakum“ předvánoční kluziště
v centru postavit, cestu (rozuměj

RADNICE VE ZLATÉM
Co na tom, že se náměstí rozzářilo až ve druhém adventním týdnu, hlavě, že krásně svítila budova ostravské Nové radnice i Prokešovo náměstí před ní. Škoda jen,
že lidé proudí především po pěší
zóně vedoucí právě přes Masarykovo náměstí. Nebylo by fajn, kdyby se napříště páni radní domluvili
a uspořádali vánoční program také
před radnicí?
Radniční záře, jako z ﬁlmu o amerických Vánocích, by poté mnohým
Ostravakum nezůstala utajena.

Ano 73 %

Ne 6 %

Nevím 21 %
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TÉMA

Každý ji zná. Když už v ní člověk přímo nebyl, tak
o ní aspoň musel slyšet. Stodolní ulice. Místo
v centru Ostravy, kam se už pár let chodí bavit
místní i turisté. Lokalita, která je za hranicemi
města propagována jako jedna ze zdejších
největších atrakcí. Jenže ouha – Stodolní už
dávno není takovou chloubou, jakou bývala
v nedávných časech svého novodobého zrodu.

Stodolní ulice:
nepořádek a zběsilá
doprava
Co se tedy dnes skrývá pod pozlátkem říkajícím si Mekka ostravské
zábavy?
Nepořádek překrývající novou dlaž-

od 6 do 10 hodin. V tuto dobu je
zajištěn osmi pracovníky a v případě potřeby i jedním samosběrným
vozem,“ dodává.

Parkující auta na Stodolní ulici

je skoro více lidí ve dne než v noci.
Pracují zde, chodí do zdejších podniků na obědy, nebo po ní jen jdou
z města na zdejší vlakovou zastávku.
„Ať jdou po chodníku a auta
uprostřed je neohrozí,“ může leckdo namítnout. Ale ono to není tak
jednoduché. Chodníky totiž často
blokují zásobovací dodávky či jiná
„vhodně“ zaparkovaná auta luxusních značek. Mimo to, v létě jsou

jich na Stodolní shání ryto spousta. Stojí, kde se dá, v zimě díky neustále spuštěným motorům přidávají
své polínko do dýmu, kterým je celá
ulice zahalena.
A chodci? Návštěvníci Stodolní vrávorající z klubu do klubu? Ti je nezajímají do chvíle, než jim usednou
na sedadlo a vyřknou směr své cesty. Možná mezi ně taxíky tak bezohledně vjíždějí také proto, aby si
o jejich oděv pravidelně a zdarma
leštili kapotu své drožky.

Zeptali jsme se...

Letní zahrádky na Stodolní ulici

bu za sedmnáct milionů korun, zápach spáleného tuku linoucí se
ze stánků s hamburgery, anarchie
osobních a zásobovacích aut ve dne
a taxikářů v noci, a vlastně pořádně
živo už jenom v pátky...
ÚKLID ZA PŮL MILIONU
KORUN
Úklid a údržba Stodolní přijde
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) na zhruba půl
milionu korun ročně. Dost peněz
na to, že se tam přesto ráno co ráno
válejí odpadky a vzorek žulové dlažby už na mnoha místech dávno nejde vidět přes vrstvu mastné špíny.
„Stav úklidu na Stodolní ulici je
odpovídající dané lokalitě,“ hájí
se radnice MOaP. „Zajišťují ho
Technické služby našeho obvodu
a provádí se o sobotách a nedělích
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Ani špína a zápach způsobovaný
pouličními prodejci grilovaného
masa není kupodivu radnici centrálního obvodu trnem v oku. „Patří
už ke koloritu této ulice a nezpůsobují trvalé poškození dlažby,“ tvrdí
a zároveň ještě vyzdvihuje své přičinění o technickou inovaci grilů,
které už jsou nyní údajně plynové.
DOPRAVA JE PROBLÉM
Kapitolou samou pro sebe je problematika dopravy na Stodolní ulici. Přes den ji mohou auta projíždět omezenou rychlostí na třicet
kilometrů v hodině. V noci, konkrétně od 21 hodin do 5 hodin
ráno, je na Stodolní vjezd zakázán,
vyjma dopravní obsluhy.
Toto řešení by mohlo být na první
pohled v pořádku, má však několik
ale. Dnes se po Stodolní pohybu-

Oslovili jsme tři nezávislá
kamenictví v Ostravě s otázkou,
jaký mají názor na žulovou dlažbu
a kapající tuk z grilovacích stánků?
Odborníci se vyjádřili ve smyslu,
že žula je velmi savý kámen,
tudíž tuk, který se dostane do
kontaktu s dlažbou, prostupuje
do jejích hlubších vrstev. Na trhu
sice existují chemické přípravky na
hloubkové čištění dlažby, ale podle
kameníků tato chemie nemůže
vyčistit dlažbu na sto procent a už
nikdy navrátí kámen do původního
stavu. Dlažba je tedy navždy
posetá mastnými fleky.

na chodnících umístěny zahrádky.
A tak projít přes Stodolní je občas
stejně složité, jako kdyby se chtěl
člověk proplést napříč rušnou křižovatkou plnou aut.
CO S TÍM?
Zajistit řádnou regulaci dopravy.
Navrhnout umístění zpomalovacích
retardérů. Apelovat na městskou
policii k zpětnému využívání kamerového systému. Zprůchodnit chodníky pro pěší, dodržovat vzdálenosti umístění letních zahrádek
CHODCI BACHA, JEDE TAXÍK!
Situace v noci se pak dá nazvat
úplnou anarchií. Mezi dopravní
obsluhu s povolením vjezdu se totiž mohou počítat i taxíkáři. A že

Když už si město, ale v tomto případě i krajský úřad, dávají Stodolní ulici jako super lákadlo do svých
drahých pestrobarevných propagačních materiálů, neměli by se také
společně více starat o to, aby tato
ulice byla i v reálu chloubou? A ne
hanbou, jak tomu nyní ve skutečnosti spíše je!
Na www.mpostrava.cz
je uvedeno:
Městská policie Ostrava již několik
let využívá městský kamerový
monitorovací systém, který
umožňuje pružně a efektivně
reagovat na zjištěná protiprávní
jednání a v některých případech
nahrazuje také absenci svědků.
Městský kamerový monitorovací
systém přispívá významným dílem
k prevenci kriminality i jiného
protiprávního jednání na území
města Ostravy. Díky neustálému
monitoringu rizikových míst se
strážníkům daří lépe odhalovat
přestupky, sledovat situaci
v silničním provozu, záběry
z kamer jsou mnohdy předávány
Policii ČR k následnému použití
v důkazním řízení či identifikaci
pachatele trestného činu.

Pište své náměty či komentáře
e-mail: redakce@ostravak.info
www.ostravak.info

Čapkárna se změnila v Mrazírnu,
kde nic nefunguje, jak by mělo...
Zastaralá Čapkárna se změnila v moderní Vodní svět!!!
Nejeden „Ostravak“ se okamžitě zaradoval, když se tuto zprávu loni v červenci dozvěděl. Samotné centrum Ostravy se tedy dočkalo vlastního aquaparku, a tudíž my občané již nemusíme
jezdit za pořádným koupáním kamsi do Bohumína, Kravař nebo na Olešnou.

STAVEBNÍ NEDOSTATKY
Při návštěvě areálu pochybujete
i o kvalitě odvedené práce a zda je
vůbec stavba zkolaudována.
Jen po necelém půlroce provozu byly jedny z několika schůdků pro
vstup do plaveckého bazénu již vytržené z podlahy. Při vyzkoušení vodního masážní lůžka v jeskyni nechápete, co vám mají trysky masírovat,
Dotaz návštěvníka Vodního světa na
společnost Sareza ohledně orientace v areálu:
14. září 2009 – Míša
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na
vodní jeskyni ve Vodním světě. Je
zahrnutá v ceně plavání a kde se nachází? Ve Vodním světě jsme cestu do vodní jeskyně nenašli, akorát
jsme zabloudili do pánských šaten.
Vyjádření společnosti Sareza:
Dobrý den, vstup do vodní jeskyně
je zahrnut v základní ceně vstupného, stejně jako využití toboganu. Pokud se Vám v pánských šatnách nelíbilo, zkuste se příště orientovat podle popisů na chodbách, případně pro
dámy platí červená barva na dveřích.
Samozřejmě je Vám k dispozici také
obsluha u pokladen.
zdroj: www.sareza.cz – dotazy
a odpovědi

Sportovní centra Sareza:
Letní koupaliště Poruba
Krytý bazén Poruba
Vodní areál Jih
Vodní svět – Čapkárna
Bazén Ještěrka – Bartovice
Zimní stadion Poruba
Sportovní areál Poruba
Sportovní areál Volgogradská– Zábřeh
Sportovní hala Ostrava-Přívoz
Hotel Sport Club Poruba

Neměla by být teplota vody nejenom
v jeskyni a teplota vzduchu na chodbách vyšší?
Hlavně proto, že v masážních lůžkách v jeskyni lidé polehávají a dlouze relaxují a pohybovat se v mokrých plavkách po chladné chodbě je
opravdu na pořádnou rýmu.

Ostravská Čapkárna

Redakce Ostravaku provedla několikrát osobně měření
na bazénu a zjistila následující:
teplota vzduchu plavecký bazén
teplota vody plavecký bazén, tobogán
teplota vody ve vodní jeskyni
teplota vzduchu ve vodní jeskyni
teplota vzduchu na chodbách a v šatně

obzvláště druhá tryska vyvěrající někde mezi koleny...
Pokud se přemisťujete v areálu z jedné atrakce na druhou, měli byste věnovat velkou pozornost
mokré dlažbě, která je kluzká a při
vstupu na schodiště jsem byla svědkem i pádu mladé maminky s dítětem.
Hrubým stavebním nedostatkem
je chybějící zábradlí na schodišti k plaveckému bazénu a do vodní jeskyně, kde obzvláště hrozí na mokrých schodech nebezpečí uklouznutí či pádu. Zábradlí na
schodišti přece nenahrazují trubky, které jsou součástí plošiny pro
handicapované návštěvníky. Ano,
je hezké, že společnost Sareza myslí na tyto občany s bezbariérovým

28°C
26°C
27°C
27°C
24°C

přístupem, ale do vodní jeskyně se
bohužel tito lidé nedostanou, protože zde na vstupním schodišti do jeskyně není ani plošina pro postižené,
natož zábradlí.
ZIMA A CHLAD
Největším zklamáním, které se vám
při návštěvě Vodního světa dostane, je nepříjemný pobyt v chladu a zimě. Na internetových stránkách společnost Sareza slibuje na
plaveckém bazénu teplotu vzduchu
30°C a teplotu vody 28°C, ale opak
je pravda. Možná právě proto není nikdy plavecký bazén na Čapkárně přeplněn, u toboganu se nemusíte bát žádné dlouhé fronty a ve vodní jeskyni si určitě nebudete stěžovat na nedostatek místa.

Podívali jsme se na oﬁciální informace na webových stránkách
sousedních konkurenčních aquaparků v okolí.
Aquapark v Kravařích:
teplotou vody bazénu s atrakcemi a divokou řekou
teplota vody masážní vana Whirpool
Aquacentrum Bohumín:
teplota vody relaxační bazén
teplota vody masážní vana Whirlpool

30°C
34°C.
30º C
33º C

HODNOCENÍ
Po návštěvě areálu s názvem Vodní svět!!! už chápu proč spousta lidí
z Ostravy raději stále jezdí do jiných
aquaparků v okolí. Teď vím, že i já
budu patřit opět mezi ně.
A určitě při návštěvu jiného – fungujícího a teplého aquaparku – budu
přemýšlet, zda město Ostrava zbytečně nevyhodilo za rekonstrukci
městských lázní 115 milionů.
Dotaz návštěvníka Vodního světa
na společnost Sareza ohledně vstupu do vodní jeskyně pro handicapované:
29.října 2009 - Michaela
Se synem ZTP/P-vozíčkářem bychom rádi vyzkoušeli Vodní jeskyni
na Čapkárně - údajně je tam teplejší voda než v bazénu, kde je pro nás
chladno.Nevím ale, jestli je tam alespoň částečně bezbariérový přístup?
Vyjádření společnosti Sareza:
Dobrý den, do vodní jeskyně bezbariérový přístup Vodní svět nemá, s pomocí plavčíka by však neměl být problém Vašeho syna po schodech dolů
přenést.
zdroj: www.sareza.cz – dotazy
a odpovědi

Redakce Ostravaka několikrát
od prosince 2009 žádala
o vyjádření k danému tématu
Čapkárna společnost Sareza, ale
do dnešního dne se nám nedostalo žádné odpovědi.
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K tomuto tématu se vrátíme příště

ŠPATNÁ ORIENTACE
Prvotní nadšení z rekonstrukce Čapkárny však začne klesat k bodu mrazu v momentě, kdy do opraveného
areálu vstoupíte.
Je velmi těžké se zorientovat ve složitém labyrintu chodeb, ve kterém se
pohybujete podle (dez)orientačních
cedulek, jednou vlevo, dvakrát vpravo, po schodech nahoru a dolů. Možná by ke vstupence za ty peníze mohli dávat voděodolnou mapu tohoto bludiště. Podle vlastní zkušenosti
z Čapkárny vím, že pro každého nového návštěvníka je velmi složité najít
vůbec vodní jeskyni, obzvláště když
je plavecký bazén s toboganem zcela na opačné straně areálu a do vodní jeskyně musíte projít zpátky kolem
všech šaten a pokladny.

Sareza s.r.o. - Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. byla založena v roce 1997 s cílem zajistit široké
veřejnosti města Ostravy kvalitní zázemí k provozování sportovních a rekreačních aktivit a jeho efektivní využívání.
Zakladatelem a jediným vlastníkem
společnosti je statutární město
Ostrava.

NEŠVAR MĚSÍCE

Jdete v třeskutých mrazech přes centrum města a už ani necítíte prsty u nohou? Možná byste
se mohli zastavit v nově
rekonstruované kapličce v Husově sadu. Ta má
totiž kromě jiných fines
i podlahové vytápění, díky
kterému by nejeden zmrzlík pěkně roztál.

Sháníte parkovací
místo pro své auto?

HLOUPOST MĚSÍCE

Kupte si 4 m2 na
Masarykově náměstí
a můžete parkovat zdarma!

J

ako čekárnička na trolejbus
a zahřívárna v jednom ale tato
malá stavba, které léta chátralla a loni ji obvod Moravská Ostrava a Přívoz nechal opravit za více než
čtyři a půl milionu korun, sloužit
nemá. Zůstává před lidmi zamčená.

Pěší zóna na Masarykovém náměstí

Zeptali jsme na městské policii:
„Auta stojí na soukromém
pozemku. Pokud na pěší zónu
vjedou a zaparkují v povolených
hodinách, to je od 18 do 10
hodin, nemůžeme s tím nic
dělat. Obraťte se na městský
obvod Moravské Ostravy
a Přívozu.“

Svozil v radničním
měsíčníku nastínil
své vize, že by z ní
mohlo být meditační místo, spojnice ostravských kostelů, vzpomínka na
císařovnu Sisi...
Neměl mít samotný úřad jako
správný hospodář nejprve dobrý
plán, jak se kaplička přesně využije
a jaké budou další náklady na její
provoz, než ji nechal takto nákladně ušít nový kabát? Kolik ještě vůbec bude stát její
uvedení do funkce
schopného stavu?

Kaplička v Husově sadu

Kaplička je
vyšperkovaná.
K čemu a pro koho?

Zeptali jsme se na Městském
obvodu: „Je to soukromý
pozemek a úřad městského
obvodu s tím nemůže nic
dělat“.

Co s ní chce tedy obvod dělat, když
do její obnovy nalil tolik peněz, za
které by bylo možno třeba opravit
nejeden děravý chodník? To se zatím kupodivu neví. Starosta Miroslav

Bude mít před kapličkou budku či
stoleček úředník, který za minutovou prohlídku jejího stísněného interiéru vybere symbolické vstupné? A vedle něj bude postávat sval-

natý hlídač, aby lidé neukradli to, co
by se v ní případně vystavilo? A kdo
jim bude platit mzdy?
Možná měli páni radní nejprve sámi
chvíli meditovat v rozbořené kapličce nad tím, jestli si městský obvod může dovolit její opravu za miliony, když vlastně ani neví, co si s ní
dál počít. Možná by ho přes nějakou
tu tehdejší prasklinu v okýnku osvítilo a přišel by na to, že by lidé v centru spíš ocenili investici do něčeho,
co by bylo opravdu k užitku.

Zadluženost
Statutárního města
Ostrava na jednoho
občana v letech
2005 - 2010

Schválený rozpočet a zadluženost SMO v letech 2005 – 2010
11 000 000
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000

(podle statistického úřadu
k 1.1.2009 je celkový počet občanů
v Ostravě 336 735)

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
O

2010

12 747 Kč*

2009

11 786 Kč

2008

10 837 Kč

2005

2006

2007

2008

2009

v tis. Kč
2010

2007

11 415 Kč

Rozpočet SMO

10 763 750

10 516 673

8 168 163

9 565 948

10 524 513

6 244 860*

2006

12 131 Kč

v tom rozpočet MMO

7 748 479

7 247 169

6 043 186

7 310 635

8 251 969

6 244 860

2005

12 724 Kč

Zadluženost

4 284 943

4 084 983

3 843 702

3 649 277

3 968 967

4 292 651**

* uveden pouze schválený rozpočet magistrátu města Ostravy (MMO), některé městské obvody ještě k aktuálnímu datu nemají rozpočet schválený
** jedná se o odhad zadluženosti SMO na rok 2010 (předpokládá se načerpání úvěru od EIB ve výši 500 mil. CZK)
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Kdo zaplatí tyto dluhy?

*jedná se o odhad zadluženosti
SMO na rok 2010

V
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Věci veřejné se představují
Zapojte se do klubů VV

EDITORIAL

V průzkumech agentur SANEP, CVVM, STEM i GFK zaznamenávají
od loňského podzimu Věci veřejné úspěch na celostátní úrovni. Jejich
preference se pohybují od 3,5 do 6,8 procenta a nezávislí analytici tvrdí, že Věci veřejné dnes mají reálnou šanci se v květnu do poslanecké
sněmovny skutečně dostat.

držíte v ruce historicky 1. číslo časopisu Ostravak. Jsem velmi ráda, že nám jeho redakce
umožnila, abychom byli součástí tohoto nového časopisu. Na následujících čtyřech stránkách se vám tak představuje časopis Věci veřejné, který začal vyházet loni na jaře a s nímž
už jste se – pevně doufám – také setkali. Přáli
bychom si, abyste u čtení naší čtyřstrany strávili pár hezkých chvil a abyste se zamysleli nad
zajímavými tématy – především kauzou bytů
OKD.
Na rozdíl od drahých časopisů na stáncích
od vás za náš žurnál nechceme žádné peníze,
naopak budeme rádi, když si jej zdarma objednáte na www.veciverejne.cz, případně na zelené lince 800 879 709 nebo e-mailem info@veciverejne.cz.
Časopis Věci veřejné nevznikl z ničeho. Již šest
let v Praze 5 a v Praze 1 vychází měsíc co měsíc
časopis Pražan, který nabízí obyvatelům těchto městských částí necenzurované informace
z politického života, sociální poradenství, rozhovory s osobnostmi a další zajímavá témata.
Jeho obliba roste, a proto jsme si řekli, že bychom mohli zaujmout i čtenáře v dalších regionech České republiky. Od prosince vychází
rovněž časopis pro celého hlavní město.
Vydavatelem Pražana i Věcí veřejných (všechna čísla těchto časopisů si můžete v elektronické podobě prohlédnout a pročíst na www.veciverejne.cz) je Vydavatelství Pražan, soukromá společnost, která se zabývá vydavatelskou
a poradenskou činností. Šéfredaktorkou obou
titulů jsem já, Kateřina Klasnová. Jsem zároveň
zastupitelkou za stranu Věci veřejné v Praze 1
a také kandidátkou do nadcházejících parlamentních voleb ve Středočeském kraji. Proto
vám na stránkách představujeme také kandidátku VV Kristýnu Kočí, která se uchází o vaši
přízeň v Moravskoslezském kraji.
Nové samostatné číslo časopisu Věci veřejné
vyjde na přelomu února a března.
Přeji příjemné počtení

foto: Zdeněk Havlík

Vážení čtenáři,

Kateřina Klasnová, šéfredaktorka
k.klasnova@veciverejne.cz

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM VV

Lídr Věcí veřejných Radek John a kandidátka za Moravskoslezský kraj Kristýna Kočí na debatě s občany Orlové

Politická strana Věci veřejné vznikla v roce 2002.
Výrazného úspěchu dosáhla v roce 2006, kdy se
v komunálních volbách v Praze 1 stala nejsilnější stranou po ODS, úspěchů dosáhla také v Černošicích a Kostelci nad Metují. V roce 2008 se strana
zúčastnila senátních voleb v Praze, kde za ni kandidovali Martin Jan Stránský a Marie Hakenová.
Ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 2009 získaly VV nejvyšší počet hlasů z neparlamentních stran a přeskočily i parlamentní Stranu zelených. Říjnové volby naNETčisto, které loni
na podzim zorganizoval server Aktuálně.cz, jen
potvrdily rostoucí popularitu VV, které v nich získaly 5,53 procenta hlasů.
Také v průzkumech agentur SANEP, CVVM, GFK
a STEM zaznamenávají od loňského podzimu Věci
veřejné úspěch na celostátní úrovni. Jejich preference se pohybují od 3,5 do 6,8 procenta a nezávislí analytici tvrdí, že Věci veřejné dnes mají reálnou šanci se v květnu do poslanecké sněmovny
skutečně dostat.

ci, Opavě, Ostravě – Jih a v Ostravě – Porubě. Těsně před založením je klub v Havířově a Studénce.

VĚCI VEŘEJNÉ V KAŽDÉM KRAJI
Od roku 2009 působí VV v každém kraji, kde mají
regionální kanceláře a vlastní kluby (viz www.veciverejne.cz). Loni jako první strana v české politické historii uskutečnila přímou elektronickou volbu
předsedy strany. Více než šest tisíc příznivců strany
zvolilo předsedu Věcí veřejných, publicistu a novináře Radka Johna. Z přímé volby vzešli také všichni
lídři Věcí veřejných do parlamentních voleb. A letos
z přímých voleb vzejdou i lídři komunálních kandidátek, mezi nimiž můžete být i vy.
V Moravskoslezském kraji mají VV aktivní klub v Ostravě – město, Frýdku-Místku, Karviné, Orlové, Třin-

Pište, mailujte!

ZAPOJTE SE DO POLITIKY VV
Politická strana Věci veřejné se připravuje na květnové parlamentní i říjnové komunální volby.
Na jaře se budou tvořit jednotlivé kandidátky
do komunálních voleb, vždy však budou vznikat
přímou volbou dle oblíbenosti kandidátů v jednotlivých obcích a městech. Pokud máte zájem se
zapojit aktivně i vy, máte možnost. Politická strana Věci veřejné, na rozdíl od jiných stran, je otevřená novým lidem a nabízí jim možnost se politicky angažovat. Pokud máte zájem o členství
v politické straně Věci veřejné, ozvěte se místopředsedovi strany Mgr. Josefu Dobešovi na j.dobes@veciverejne.cz.
Kristýna Kočí
kandidátka VV v Moravskoslezském kraji
k.koci@veciverejne.cz

ČASOPIS VĚCI VEŘEJNÉ JE OTEVŘEN
VŠEM, PROTO NEVÁHEJTE SVÉ
PŘÍSPĚVKY POSÍLAT.
V KOŠI NEKONČÍ ŽÁDNÝ.
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ AUTORY
NALEZNETE POD ČLÁNKY, NEBO
MŮŽETE POUŽÍT
INFO@VECIVEREJNE.CZ

NAVŠTIVTE NOVÝ WEB www.veciverejne.cz A ZAREGISTRUJTE SE
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Lidé se bytů OKD
nechtějí vzdát. Oprávněně
Spor o byty OKD se týká čtyřiačtyřiceti tisíc bytů a více než sta tisíc lidí v celém Moravskoslezském kraji. Nájemníci bytů jsou nespokojeni, majitel těžební společnosti Zdeněk Bakala jim nechce byty prodat, ačkoli to veřejně slíbil. Problém však spočívá už v samotné privatizaci z roku 2004, která probíhala pod taktovkou sociální demokracie.

JAK TO BYLO
Firma OKD byla privatizována (zcela mimo všechny zvyklosti) i s podnikovými byty a v roce 1998
ji ovládli kontroverzní podnikatelé Viktor Koláček
a Petr Otava. V roce 2004 privatizaci dokončil exministr financí Bohuslav Sobotka z ČSSD – stát prodal
46 procent akcií OKD bez výběrového řízení společnosti Karbon Invest. Byty byly v té době oceněny znaleckým posudkem na částku čtyřicet tisíc
korun za byt, což rozhodně nebyla tržní cena. Záměrem údajně bylo, aby za obdobných podmínek
byly tyto byty následně převedeny na jejich nájemníky. To však nebylo řádně smluvně ošetřeno.
BAKALA SLIBOVAL, DOKONCE I V TELEVIZI
Karbon Invest a Zdeněk Bakala v souvislosti
s podmínkami prodeje veřejně slíbili, že byty převedou na jejich nájemce, a deklarovali, za jakých
podmínek: „Karbon Invest preferuje prodej bytů
stávajícím nájemníkům,“ tvrdili. Cena za byt měla
být údajně třicet až padesát tisíc korun. Příprava
projektu měla trvat tři roky. Zvlášť přesvědčivě
působil podnikatel Zdeněk Bakala: „Za tři roky budete vědět, jakým způsobem a kdy si ten byt můžete koupit,“ prohlásil v únoru 2005 v České televizi. A tak nájemníci spořili, opravovali byty a čekali. Vlastník však svůj slib nedodržel.
Vyprávět svůj příběh by mohl třeba pan František. V dole pracoval dvacet čtyři let. „Abych dostal byt, musel jsem podepsat šachtu na deset
let. Když před pěti lety Bakala a vlastníci slibovali, že si budu moct byt koupit, neměl jsem důvod
jim nevěřit,“ vzpomíná. Bakala podle něho vypadal jako slušný chlap. František šetřil na slibovaný
prodej a do oprav investoval desítky tisíc. „Dnes je
jasné, že ze mě Bakala udělal blbce. Před pěti lety
stál byt v Ostravě – Porubě půl milionu, dnes milion korun. Je mi šedesát a nevím, co bude. Od ledna mi zvedli nájem o dvanáct set korun, a to má
být teprve začátek,“ vypráví smutně svůj příběh.
NIC SE PRODÁVAT NEBUDE
V roce 2008, tedy po třech letech, vlastníci oznámili, že nic prodávat nebudou a s byty hodlají podnikat. V červnu 2009 dokonce vypověděli klíčový závazek Smlouvy (předkupní právo pro
nájemníky za cenově zvýhodněných podmínek),
který měl chránit nájemníky.
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PIŠTE, VOLEJTE

ilustrační foto: ČTK

Spor o byty OKD se týká více než stovky tisíc lidí
z celého Moravskoslezského kraje. Vysloužilí horníci investovali mnohdy své celoživotní úspory
do rekonstrukcí bytů, o nichž se v dobré víře domnívali, že si je koupí. Dnes však bydlí v nájemních bytech firmy RPG Byty miliardáře Zdeňka Bakaly, která s nimi jedná vysoce nemorálně – stačí,
aby „bývalý“ horník zemřel a jeho manželce (ještě než oschne úmrtní list) už RPG Byty nutí novou
smlouvu, samozřejmě na dobu určitou a za více
než nevýhodných podmínek. O prodeji bytů nechce dnes Bakala ani slyšet.

Lidé, kteří bydlí v bytech OKD, se nevzdávají, věří, že si budou moci nakonec byty koupit

Místo přípravy slibovaného projektu vyvedla
společnost Zdeňka Bakaly bytový fond do realitní společnosti RPG Byty, která tak nyní disponuje
obrovským majetkem v tržní hodnotě kolem padesáti miliard korun.
NÁJEMNÍCI BOJUJÍ
Sdružení BYTYOKD.CZ se proto už několikrát
snažilo zpochybnit celou privatizaci, která začala na počátku devadesátých let minulého století a pod níž je podepsána v roce 2004 vláda sociální demokracie. Momentálně si sdružení stěžuje u Evropské komise. „Požadujeme důkladné prošetření naší stížnosti u Evropské komise. Máme
ale obavy, aby na prošetření případu neměla vliv
skutečnost, že bývalý český eurokomisař a vlivný
lobbista Pavel Telička pracuje od roku 2005 pro
podnikatelskou skupinu RPG Industries SE Zdeňka Bakaly a dokonce figuruje v orgánech této skupiny,“ říká předseda sdružení. Tvrdí, že nájemníci
nepožadují nic zvláštního – chtějí jen, aby v této
zemi platily stejné zákony pro všechny, aby nebyl
rozkrádán státní majetek, aby podnikatelé dodržovali své závazky a také, aby politici hájili své občany a voliče.
„To je ale někdy problém,“ říká Macháček, Bakala si totiž umí důležité lidi „pojistit“. Spekuluje se,
že například Evžen Tošenovský (ODS), ještě jako
hejtman Moravskoslezského kraje, pobíral od Bakalovy firmy roční odměnu 3,2 milionu korun. „Člověk se přesto nesmí vzdávat, je třeba o svá práva
bojovat, sedět za pecí nestačí,“ tvrdí Macháček.
Kristýna Kočí
kandidátka Věcí veřejných v Moravskoslezském kraji
k.koci@veciverejne.cz

Kauza bytů OKD
1990: hornické byty vloženy do společnosti
OKD a zprivatizovány.
2004: ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD)
dokončil privatizaci firmy OKD. Vláda schválila
prodej 46 procent akcií OKD společnosti Karbon Invest ovládané Viktorem Koláčkem a Petrem Otavou. Karbon Invest se státu zavázal,
že bývalé služební byty prodá výhradně nájemníkům za obdobných podmínek, za které
byty získal.
2004: kyperská skupina RPG Industries, pod
taktovkou Zdeňka Bakaly, koupila Karbon Invest i s byty. Bakala se přihlásil ke všem smluvním závazkům.
2005: Bakala v televizi slíbil, že si nájemníci
budou moci byty koupit. Ti investují do oprav
a úprav bytů (mnohé z nich se stavěly již v roce
1946 – první tzv. dvouletky) většinou celoživotní úspory.
2008: v srpnu Bakala oznámil, že byty prodávat nechce, hodlá je opravit.
2008: podvedení nájemníci zakládají občanské sdružení BYTYOKD.CZ. Petici proti záměru byty neprodávat podepsalo více než dvanáct tisíc lidí.
2009: Bakala vypovídá závazek Smlouvy, který měl chránit nájemníky, Sdružení BYTYOKD.
CZ si stěžuje u Evropské komise.

ADRESA REDAKCE: ŠTEFÁNIKOVA 23, PRAHA 5, TEL.: 236 075 786
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„Když člověk vstupuje do politiky, musí
přiznat svá tajemství,“ říká Radek John
Bulvární média nešetřila papírem a přiznání lídra Věcí veřejných Radka Johna k nemanželskému dítěti popisovala několik dní. Samozřejmě že si řadu věcí vymyslela. Naštěstí jsou Češi soudní – z výzkumu agentury SANEP jasně vyplynulo, že odhalení sedmileté dcery považuje nadpoloviční většina dotázaných Čechů
za soukromou záležitost Johna a jeho manželky Zlaty Adamovské.

Proč jste se vlastně ke své dceři přiznal?
Vím, že když člověk vstupuje do politiky, musí
přiznat všechna svá tajemství, jinak by mohl být
vydírán. Jsem rád, že nemám tajemství jako někteří jiní politici, netelefonoval jsem si s kmotry podsvětí, neplnil jsem jejich příkazy, nikdy
jsem nepřijal úplatek, nikdy jsem nespáchal žádný zločin. Nic víc a nic míň. Mnoho novinářů teď
spekuluje, jestli jsme si sami nezinscenovali tuhle bulvární kampaň, která zvyšuje povědomí
o Věcech veřejných, jejichž jsem předsedou. Tak
to tedy rozhodně ne. Ale jsem rád, že mi v posledních dnech píše mnoho lidí, že mé soukromé problémy nic nemění na jejich podpoře Věcí
veřejných, jejichž hlavním tématem je boj s korupcí a rozkrádáním veřejných zakázek, zastavení zadlužování České republiky, tedy věci opravdu životně důležité.
Vraťme se z bulváru zpět k politice. Ve vašich
ekonomických návrzích jsou velmi „živá“ témata. Nebojíte se, že se lidé k VV obrátí zády,
protože jsou proti navracení církevního majetku?
Určitě ne. Referendum na www.veciverejne.cz
ukazuje, že 82 procent obyvatel České republiky
je proti navracení církevního majetku. To je přece
signál k jednání o vyrovnání, které napraví největší křivdy a současně nezatíží zdevastovaný státní
rozpočet dalšími 270 miliardami, jež schválila vyplatit církvi vláda ODS v průběhu následujících
šedesáti let na základě návrhu exministrů Jehličky, Kalouska a Schwarzenberga.
Český stát podporuje církve částkou 1,5 miliardy
ročně z kapes daňových poplatníků. Dvacet let
přitom zůstává zablokovaný bývalý majetek církví ohodnocený na více než 80 miliard. Jeho blokace komplikuje rozvoj obcí, zatímco církve zůstávají závislé na státu.
Věci veřejné nabízejí kompromisní řešení vycházející ze stejné filozofie jako u ostatních majetkových křivd: Ne vše dokážeme napravit, pokusme
se historické křivdy alespoň zmírnit.
Vraťme církvím ukradené kostely a fary kromě katedrály sv. Víta zainvestované panovníkem, tedy
světskou mocí.

foto: Dušan Dostál

Můžete komentovat události ohledně své rodiny, o nichž spekulují bulvární média?
Bulvární média dělají byznys, mnou si ruce, protože se jim výrazně zvyšuje náklad, kdykoli se
otřou o Zlatu Adamovskou nebo o mne. Volají
několikrát denně, protože by pro ně bylo finančně výhodné přinést ještě nějakou tu zprávu třeba
o tom, že jsme proti sobě vytáhli do války, to by si
čtenáři pošmákli. Válka se nekoná. Domluvili jsme
se. Já samozřejmě uznávám své viny, mrzí mne, že
jsem svým blízkým způsobil zklamání. Jsem člověk z masa a kostí, a kdo je svatý, ať mne kamenuje. Ze vztahu před osmi lety mám nemanželskou dceru, starám se o ni, přijal jsem zodpovědnost za své činy.

Pokud se chcete předsedy VV Radka Johna na cokoliv zeptat, napište mu na e-mail: r.john@veciverejne.cz

Velmi sporným bodem je také návrh VV na legalizaci a zdanění prostituce. Myslíte vážně, že
by prostitutky měly stejný živnostenský list jako
například účetní?
Přesně. Teď jste řekla to, proč ostatní strany před
volbami vůbec o těchto tématech nemluví – není
to právě populisticky líbivé téma. Prostituce byla,
je a bude. Je na čase ji v Česku zlegalizovat, dostat
pod kontrolu a především zdanit. Stát tím, že jde
o šedou ekonomiku, přichází nejenom o značné
finanční prostředky, ale i o možnost vnést do celé
věci pravidla a řád.
Neohrozí legalizace prostituce děti a mládež? Nebudou ji mladí lidé brát jako „normální“ živnost?
Zákon by měl přesně stanovit, kde mohou veřejné domy stát a kde ne. Tato úprava nyní chybí a v mnoha případech se nacházejí i v blízkosti škol. To se musí změnit. Podobně jako u heren
musí být tyto domy minimálně sto padesát metrů
od vzdělávacích zařízení a kostelů.
Čeští zákonodárci mají tu výhodu, že se mohou in-

DALŠÍ ROZHOVORY S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI NA

spirovat v zahraničí a vyvarovat se jejich chyb. Navíc u nás působí množství kvalitních neziskových
organizací, které se touto problematikou zabývají
a jejichž návrhy vycházejí z dlouholeté praxe.
Ať se nám to líbí nebo ne, mnoho žen a mužů vykonává prostituci dobrovolně. Přestaňme je kriminalizovat. Na druhé straně existuje množství
těch, kteří jsou do prostituce nuceni. Těm podejme pomocnou ruku. Prvním krokem k obojímu je
legalizace.
Byl jste zvolen v přímé volbě, myslíte si, že je
tento typ „elektronických primárek“ jedinou
možností, jak vymýtit korupci a kupčení s hlasy
uvnitř politických stran?
Lepší způsob neznám. A to, že náš model nepřevzaly parlamentní strany prožrané korupcí a politikařením, jenom svědčí o tom, že se bojí skutečné demokracie, a proto je třeba s jejich vládou
skoncovat.
Petra Horáková
p.horakova@casopisprazan.cz

www.veciverejne.cz
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„Chci, aby si lidé mohli byty OKD
konečně koupit,“říká kandidátka VV Kristýna Kočí
Ačkoli se narodila v Praze, ze severu Moravy historicky pochází velká část její rodiny. „I proto bych se chtěla
aktivně zasadit o rozvoj Moravskoslezského kraje, na který se podle mého velmi často v Praze zapomíná,“
říká kandidátka do poslanecké sněmovny za Věci veřejné v Moravskoslezském kraji Kristýna Kočí.

bb9,6x3,6.indd 2

Kandidujete za Moravskoslezský kraj, a přitom
jste z Prahy. Můžete uvést hlavní důvody, proč
by vás zdejší lidé měli volit?
Celá moje rodina pochází z Moravy a velká její
část z Moravy severní. Moravskoslezský kraj je
nejlidnatějším krajem celé České republiky, přesto mám pocit, že se na něj v Praze mnohdy zapomíná. Nejspíše proto, že je od ní nejvzdálenější.
A to bych ráda změnila. Aktivně se o to snažím již
dnes. Pravidelně jezdím na besedy s občany a bavím se s nimi o tom, co je trápí, co považují za nutné změnit. Za hlavní téma považuji rozvoj Moravskoslezského kraje, snížení nezaměstnanosti, zamezení odlivu mozků a výrazné zlepšení infrastruktury. K tomu bych ráda využila PPP projekty
a zejména strukturální evropské fondy.
Jak dobře znáte Ostravu, Karvinou, Frýdek-Místek, ale také Opavu, Třinecko, Těšínsko? Jak často vás lidé mohou v regionu potkat?
Troufám si říci, že uvedené oblasti znám. Měla
jsem možnost během posledních dvou měsíců
opravdu projet celý kraj, zjistit, co každé jednotlivé město či obec trápí, a pokusit se najít řešení.
Lidé z regionu mne mohou potkat právě na uvedených debatách, které v kraji organizuji, mnohdy společně s předsedou Radkem Johnem, pravidelně jednou týdně. Seznam veřejných debat je
vždy vyvěšen v kalendáři akcí na www.veciverejne.cz. Pakliže by někdo měl zájem, abych přije-

la i do jeho obce (a ona nebyla na seznamu), není
nejmenší problém – stačí si domluvit se mnou
osobní schůzku na moravskoslezsky.kraj@veciverejne.cz. Na případné dotazy se moc těším také
na e-mailu k.koci@veciverejne.cz či na facebooku.
Myslíte si, že má kauza čtyřiačtyřiceti tisíc bytů,
které momentálně spravuje firma RPG, řešení?
Jsem přesvědčena, že každá kauza má řešení.
A stejně tak je tomu i v kauze bývalého OKD. Velice podporuji aktivitu sdružení BYTYOKD.CZ, které podalo stížnost k Evropské komisi. Věci veřejné
samy tento institut „inventury“ nemravných prodejů aktivně praktikují a podaly k Evropské komisi další případy (například prodej pozemků v Ruzyni, na kterém stát prodělal neuvěřitelných 3,5
miliardy korun). Pevně doufám, že Evropská unie,
na rozdíl od českých úřadů, napraví nespravedlnost, která se nájemníkům podvodnou privatizací stala, a oni si je budou moct za slíbenou částku odkoupit.
Proč podle vás momentálně problematiku hornických bytů řeší sociální demokracie, za jejíž vlády,
k „trestuhodnému“ převodu na RPG došlo?
Je naprosto absurdní, že je to právě sociální demokracie a pan Zaorálek, kdo se nyní prezentují
jako největší bojovníci za práva nájemníků. Myslím si, že se z jejich strany jedná zejména o předvolební tah, neboť si uvědomují, že v bytech bý-
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valého OKD bydlí dnes přes sto tisíc obyvatel, a to
už je „sakra“ velký počet voličů.
Petra Horáková
p.horakova@casopisprazan.cz

Kdo je Kristýna Kočí
Vystudovala CEVRO Liberálně-konzervativní institut, Pařížský Institut politických věd
a v současné době dokončuje magisterské studium politologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze
se specializací na stranické a volební systémy
a Evropskou unii.
Praktické politické zkušenosti získala v Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního
Institutu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a následně v Oddělení protokolu Kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mezi své zájmy řadí literaturu, cestování a poznávání cizích kultur, učení se novým
věcem a sport (řadu let působila jako profesionální atletický trenér). Je svobodná. Řídí se
větou, kterou kdysi pronesla Margaret Hilda
Thatcherová: „Chcete-li v politice, aby bylo
něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby
bylo něco uděláno, uložte to ženě.“

ANKETA

SOUHLASÍTE S TÍM, ABY NÁJEMNÍKŮM BYDLÍCÍM V BYTECH, KTERÉ V MINULOSTI PATŘILY SPOLEČNOSTI OKD,
BYLY TYTO BYTY V SOULADU SE SMLUVNĚ I VEŘEJNĚ UČINĚNÝMI ZÁVAZKY NABÍDNUTY K ODKUPU?
Libor Lacný, podnikatel,
Ostrava
Ano souhlasím. Smlouvy je nutné dodržovat. Žijeme snad
v právním státě, nebo ne?
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Paulína Mašanová,
důchodkyně, Ostrava
Myslím si, že smlouvy jsou
od toho, aby se dodržovaly. Pokud se nedodržují, mělo by se jejich dodržování vymáhat.

Naděžda Šomodyová, účetní,
Ostrava
Samozřejmě že ano. Bylo by
smutné, kdyby smlouvy platily
jen pro nemajetné a bohatým je
jejich právníci ohýbali, jak se jim
zrovna hodí.

ZDARMA NA ZELENÉ LINCE 800 879 709 Po - Pá 800 - 1800, So - Ne 1000 - 1800

DIVADLO

IDEÁLNÍ MANŽEL

HAMLET

Pro děti

LIŠKA BYSTROUŠKA

PRO CELOU RODINU

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
CENTREM OSTRAVY

premiéra 6.2.2010 od 19 hodin
1.repríza 9.2.2010 od 18.30 hodin
Divadlo Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8a, Ostrava 2
Tel.: 596 114 283
www.ndm.cz

premiéra 20.2.2010 od 18.30 hodin
Komorní scéna Aréna, 28. října 2
Moravská Ostrava
Tel.: 595 155 595,
www.divadloarena.cz

Premiéra 12.2.2010
pro děti od 11 let
Divadlo loutek Ostrava,
Pivovarská 3164/15, Ostrava 2
Tel.: 596 114 884
www.dlo-ostrava.cz

16.2.2010 od 15.30 hodin
Ostravské muzeum
Masarykovo náměstí 1, Ostrava 1
Tel.: 597 578 450, 596 123 760
www.ostrmuz.cz

Anglický dramatik a prozaik irského původu Oscar Fingal O’Flahertie Wills
Wilde (1854–1900) proslul svým uměleckým dílem stejně jako bouřlivým
osobním životem. Jeho hry se vyznačují vytříbeným vtipem a jasnozřivostí, jejich hrdinové vyslovují repliky, které se dodnes ve značném množství objevují ve sbornících slavných citátů na
vše
všemožná tém
mata. Ideální
m
manžel komb
binuje osobn
ní život post
stav se světtem vysokké politikky. Zdálo
by se možná, že anglická politika sklonku
devatenáctého století
nám nemá
co říci, ale komedie Ideální manžel vás
přesvědčí o opaku: politici čestní, politici úplatní, politici směšní ve své vážnosti, intriky, vydírání, korupce… Opravdu
se to všechno dělo před více než sto lety?

Člověk může chytit rybu na červa, který snědl krále, a sníst rybu, která snědla toho červa.
William Shakespeare napsal Hamleta už
v roce 1599. Látku k této tragédii čerpal
ze starých severských ság, v nichž se vyskytuje pověst o hrdinovi, který předstírá šílenství, aby mohl vykonat spravedlivou pomstu. Z původního vyprávění
o kruté a krvavé pomstě vzniklo mnohovrstevnaté a filozofující drama, které se zamýšlí nad lidským údělem a z
této perspektivy klade mnoho zásadních
otázek. Odpovědi však nedává, ty ponechává na divákovi. Zároveň všakk tato
hra obsahuje překvapivé dějové zvraraty a není v ní ani nouze o vtipné repliepliky, proto můžeme oprávněně předpopokládat, že zaujme i ty diváky, kteří se
zrovna nevyžívají v řešení metafyzicických a ontologických záhad.

Básník, prozaik a žurnalista Rudolf Těsnohlídek napsal Lišku Bystroušku roku
1920, tehdy pouze jako doprovodný text
k obrázkům myslivce a malíře Stanislava Lolka, ale brzy ji vydal jako knížku,
a ta sklidila mimořádný úspěch u dětí
i dospělých. Rozpustilé, vášnivé i jímavé příhody lišky Bystroušky, pana revírníka, psa Lapáka, lišáka Zlatohřbítka a dalších šelem, ať už s duší zvířecí, či lidskou,
má své čtenáře dodnes a dočkala se také
mnoha podob divadelního zpracování.
U nás ji můžete vidět s loutkami, ale nejen s nimi.

Ostravské muzeum pořádá Masopustní
průvod v maskách centrem města. Sraz
u muzea, plánovaná trasa Masarykovo náměstí, Sokolská, Jiráskovo náměstí
(Kuří rynek), Husův sad, Náměstí
Dr. E. Beneše a zpět Masarykovo náměstí.
Srdečně jsou zváni všichni, malí i velcí,
příznivci masopustní zábavy.

Překlad: Martin Hilský / Režie: Ivan
an
Krejčí
Hrají: Michal Čapka, Marek Cisovský, Josef Kaluža, Dušan Škubal a další

Hrají: Vladimír Polák, Gabriela Mikulková, Lada Bělašková, Petr Sýkora a další.

VÝSTAVA

ČTYŘI PŘÍBĚHY ČERNÉ A BÍLÉ
František Kupka
17.2. – 25.4.2010
Vernisáž 16.2.2010 od 17 hodin
Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 2
Tel.: 596 115 425
www.gvuo.cz
Jeden ze světově nejuznávanějších českých výtvarníků, František Kupka, vytvořil v roce 1926 v Paříži cyklus dřevorytů s názvem „Čtyři příběhy bílé a černé“. Jedná se o díla, rozdělena do čtyř
obsahově sjednocených souborů, čítajících dvacet pět samostatných listů, v
nichž autor s nevšední invencí zpracovává nefigurativní motivy pomocí geometrizujících tvarů. Na počátku každého
cyklu vytváří výchozí grafický list, který
se stává pro dalších pět dřevorytů daného souboru nosným, přičemž autor na
dané téma vytváří příbuzné variace.
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Z kopečku nad Ostravou se na moravskoslezskou metropoli dívá každý den jeden z nejznámějších obyvatel města
Verner Lička. Fotbal a Baník jsou pro město a okolí fenomenální záležitostí, Ličku zná skoro každý,
zdraví ho neznámí lidé na
náměstí, na kus řeči ho
zastavují fanoušci, i když
jde jen nakoupit, zatímco
primátory a jiné pofiderní
hvězdičky místní politiky
si mnozí ani nestačí zapamatovat. Tak to
v Ostravě chodí.

„Jsem velký fanoušek našeho města. Dlouho jsem působil jinde v republice, ještě déle v zahraničí a vím,
jak mi vždycky poskočilo srdce, když jsem se blížil domů. Mám
to tady moc rád, i když mě některé věci zlobí,“ říká v rozhovoru pro
Ostraváka stále usměvavý fotbalo-

vý odborník a sportovní šéf slavného klubu, v němž získal tři tituly mistra ligy.
Lička s rodinou našel domov v Hošťálkovicích, což mu jako milovníkovi pohybu v přírodě vyhovuje. „Někdy se mi zdá, že na Ostravě je nejkrásnější právě její okolí. Kousek do
Beskyd, větší kousek do trochu syrovějších, ale o to klidnějších Jeseníků, krásná místa i naším směrem, to
mám rád. Když mám čas a chuť, sednu na kolo a mám hodně možností
na výlet. Po té stránce je to tady skvělé a marně přemýšlím, které město
podobné velikosti a významu takový
bonus má,“ přemýšlí pětapadesátiletý
rodák z Hlučína, který okusil život ve
Francii, v Belgii, ale i v Polsku.
Navíc s fotbalem i soukromě hodně
cestuje. „Poznal jsem pěkná města, žil jsem v Grenoblu, Antverpách
nebo třeba Calais. Ostravu mám
nejradši, i když je na první pohled
jasné, že je dost silně postižená čtyřiceti lety komunismu, kdy se tady
všechno točilo okolo těžkého průmyslu a na samotnou kvalitu života
se zapomínalo. K dobře fungujícímu
městu nám tady ještě dost chybí také
proto, že nevyužili ani těch posledních dvaceti let,“ míní někdejší skvělý kanonýr.

ROZHOVOR

Ostravský patriot
Verner Lička:
čeká nás
ještě spousta práce

„Zvláštně funguje centrum města. Jednou za čas se po Ostravě rád
projdu a vždycky mě hrozně překvapí, že tam k večeru je úplně vylidněno. Vytratil se odtamtud život, který se mezitím přenesl do
obchodních center. Zdá se mi, že
když odjedou úředníci z firem
a institucí v centru, nezbude tam
už nikdo. A to je podivné, v jiných
městech to tak úplně není,“ říká
Lička, který nežije jen sportem. Rád
chodí do divadla, občas na koncert, jednou za čas na dobrou kávu.
„Mám v centru dvě oblíbená místa,
kam s kamarády občas skočím. Ale
neřeknu vám, kde to je. Začali by
tam chodit lidi a třeba bych si neměl kde sednout,“ usmívá se na celé
kolo Lička, který má jasno i s odpovědí na otázku, co mu v Ostravě
chybí. „To je přece jasné, že jako fot-

balista řeknu hned na prvním místě stadion. Město ho slibuje už roky,
pomohl by nejen Baníku, ale bylo
by to pro místní občany jednoduše
příjemné. Takové věci všude na světě patří k dobře fungujícím městům
a regionům. Je toho ale víc, co mi
chybí. Ostravu minulá doba hodně poznamenala, z historického
centra se toho nedochovalo moc,
všechno se tady podřizovalo milionům vytěžených tun uhlí a na hezký život se zapomínalo. Svou roli
asi hraje také to, že je město rozbité na docela svébytné celky a obvody,“ říká Lička. Celkově je ale optimistou. „Těžko jsme mohli čekat,
že z Ostravy bude rychle moderní metropole. Jde to asi pomaleji,
než bychom chtěli, ale věřím tomu,
že Ostrava půjde ještě nahoru,“ dodává Lička.
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

Tajenku zasílejte na adresu: X-PRESS, Brandlova 6, Ostrava 2 nebo
pošlete mailem na redakce@ostravak.info. Pět vylosovaných výherců
získá poukaz v hodnotě 500 Kč do restaurace Lhotka Ostrava.
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SIMPLY CLEVER

Vozy Škoda
nyní již od 199 900 Kč
Ze skladových zásob 2009
nebo raději přímo z výroby?
Je jen na Vás, kterou z našich
mimořádně výhodných
nabídek využijete. Můžete
získat vůz Fabia, Roomster,
Octavia Tour Trumf, Octavia
či Yeti za cenu, na kterou
se Vám vyplatilo si počkat.
Obraťte se na nás co nejdříve
– čím dříve přijdete, tím větší
budete mít výběr! Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Při ﬁnancování od ŠkoFINu
zimní kola zdarma.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 uvedených
vozů: 4,1–9,2 l/100 km, 109–189 g/km

VYSTARTUJTE VČAS!

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

AUTO Heller s.r.o.
Cihelní 481/49
702 00 Ostrava

Tel.: 596 606 211
www.autoheller.cz

Máte problémy s úřady,
ve svém domě či blízkém
okolí, a nevíte si rady?
Volejte
zdarma

800 30 31 32

Poradna otevřena
pro veřejnost
úterý 10 – 14 hodin
čtvrtek 10 – 14 hodin
své dotazy zasílejte:
poradna@ostravak.info
nebo volejte na zelenou linku
800 30 31 32 úterý, středa,
čtvrtek od 10 – 14 hod

náměstí Republiky

Adresa poradny

ry
kultu
Dům Ostravy
a
měst

na

osty
ké m
lants
Frýd

DK města Ostravy
ul. 28. října 124/2556
Ostrava 2
přízemí vlevo za pokladnou

rum
cent
směr

ba
Poru
směr

na
28. říj
Krajs

28. říj

ký ú

řad

napište nám své

náměty, názory a komentáře
e-mail: redakce@ostravak.info

zaujal vás některý z článků, přidejte i vy svůj komentář na

www.ostravak.info
Máte zájem o reklamu v časopise ostravak?
Pište nebo volejte
e-mail: redakce@ostravak.info
tel.: +420 602 576 263

