II / 2010

Vážení a milí čtenáři,
měsíc uběhl jako voda a je tady pro

Listárna Ostravaka

vás další číslo měsíčníku „Ostravak“.
Dle vašich kladných ohlasů, které jsme celý měsíc od vás dostáva-

Postřeh čtenáře

li, jsme přesvědčeni, že se vám náš
časopis líbí a děkujeme za vaši podporu.
Tentokrát si s „Ostravakem“ zavzpomínáme na vaše horolezecké výkony
na neodklizených městských chodnících stejně jako v rozhovoru vzpomíná na své výstupy na vrcholky hor Le-

„Jsem již starší důchodkyně, ale nemyslím si,
že jsem negramotná jen proto, že ve svém
věku neumím s počítačem. Velmi ráda čtu a občas jsem také zavítala do městské knihovny.
Ovšem od návštěv mě odradil právě počítač, ve
kterém jsem si neuměla knihu najít, a ne vždy
příjemně naladěná pracovnice knihovny, která
mi pomáhala knihu vyhledat.“

opold Sulovský.
Stejně jako smog, který vám v únoru nedovolil se pořádně nadechnout,
můžete rozdýchávat i článek o prodeji lukrativních městských pozemků, u kterých město již zpětně nekontroluje investory, zda plní své závazky, jako tomu je například u stav-

Zjistili jsme:
V městské knihovně jsou uživatelé skutečně odkázáni na elektronický katalog a výpomoc knihovnice. Knihovna rovněž nabízí svým uživatelům základní kurzy práce s PC, a to zdarma.
Zdá se vám tento systém v pořádku? Proč musí
starší člověk procházet pro něj tak nesmyslným
martyriem? Nemělo by být v zájmu knihovny

tyto lidi obsloužit, namísto okázalé nabídky kurzu zdarma?
Máte podobné zkušenosti?
Znáte ještě nějaké místo v Ostravě, které vás
uvádí do rozpaků?
Zavolejte nám na 800 30 31 32.
Čtenářce za tento postřeh velmi děkujeme a posíláme dva lístky do divadla.

by Auparku od společnosti HB Reavis. Oproti tomu si samotný městský centrální obvod hlídá svůj maje-

Z naší poradny

tek až přehnaně starostlivě a navyšuje nájemné, jak se mu to zrovna hodí,
tak jako v prodejně Zdravého stylu na
Nádražní ulici.
Dále se pozastavíme s „Ostravakem“

Namátkou vybíráme jeden případ starší paní,
která je v částečném invalidním důchodu a žije
se synem, který ji neplatí za bydlení. Syn má
dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, jež

jsou již předmětem exekučního řízení. Klientka
má strach, že kvůli exekuci přijde o všechno, co
má, přestože v bytě synovi nic nepatří. Neví, co
má dělat, na koho se obrátit. Její zdravotní stav
jí nedovoluje nikam chodit.

nad otazníky kolem dalšího vznikajícího loga v Ostravě, jedná se o nové
logo Národního divadla moravskoslezského, i logo propagující projekt
Ostrava 2015. A pokud už budete ze
všech témat unavení, můžete vyrazit někam za kulturou nebo si vyluštit
výherní křížovku.
Budeme se opět těšit na vaše ohlasy

Doporučení poradny:
Klientce bylo doporučeno, aby se obrátila na
příslušný městský úřad obvodu, ve kterém žije,
a požádala zde o zrušení trvalého pobytu syna,
jenž se k ní chová hrubě. A pokud je její zdravotní stav takový, že se není schopna sama
o sebe postarat, měla by podat žádost o příspěvek na péči.
Více informací na www.ostravak.info

a reakce, protože „Ostravak“ je přece
váš časopis s Ostravaky o Ostravě.
Pište nám své náměty a komentáře
a zapojte se s námi do života v tomto městě.
Příjemné počtení vám přeje redakce.

Pojďte spolu s Ostravakem najít nešvar Fifejd
Fifejdy patří k nejhustěji obydlené části v centru města.
V měsíci březnu se v ulicích objeví naše kamelotky a spolu s vámi se pokusí prostřednictvím ankety najít nešvary tamního sídliště.
Časopis „Ostravak“ pak v březnovém čísle otiskne nejpalčivější problém
a bude hledat jeho řešení!

Autora nejožehavějšího nešvaru odměníme.
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NEŠVAR MĚSÍCE

Ohlédnutí za lednem

OSTRAVA UŽ NENÍ ČERNÁ –
PŘEVLÁDAJÍ PASTELOVÉ BARVY

Úklid chodníků byl nad síly radnic

Touto větou lehce navazujeme na
článek zpravodaje Centrum. Páni
radní zde opěvovali krásu a svěží
barevný dojem ulice 30. dubna spolu s Prokešovým náměstím. Pyšnili
se tím, že jde o nejreprezentativnější místo v celé Ostravě.

C

epíny a mačky by během
této zimy přišly vhod nejen
vysokohorským turistům,
ale i běžným obyvatelům Ostravy.
Přejít některé chodníky ve městě totiž bylo pořádně náročné, jelikož z nich sníh a později silnou
vrstvu ledu nikdo neodklidil. Problém způsobilo hned několik faktorů. Za prvé takzvaná chodníková novela, která dala nově za úkol
starat se o chodníky jednotlivým
obvodům. Za druhé to byly vydatné sněhové přívaly spolu s tuhými mrazy, které nový zákon ostře
prověřily.

My bychom se rádi přidali. S fotoaparátem v ruce jsme hledali barevnost v samotném centru a posuďte sami, kolik barevných míst jsme
ještě našli. Otázkou zůstává, zda
jsou dostatečně reprezentativní.

Neudržované chodníky trápily například obyvatele sídliště na Fifejdách.

Ukázalo se, že je mnohde nad
síly radnic uklízet chodníky
i přesto, že s lopatami do ulic
poslali navíc pracovníky veřejné služby. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ale zvolil i přístup, díky kterému se na
mnoha chodnících rozsáhlému
uklízení sněhu poměrně kulišác-

ky vyhnul, kterým však své obyvatele určitě nepotěšil. Na mnoha místech vyvěsil cedule oznamující lidem, že tyto chodníky se
v zimě udržovat nebudou, a hotovo. Jestlipak byly stejné značky
pověšeny i u chodníků, po kterých se vracejí domů radní centrálního obvodu?

Pohled z oken radnice pravděpodobně nestačí. Chtělo by to vstát ze
židlí a rozhlédnout se kolem sebe…

Ovzduší pořádně dusilo „Ostravaky“

J

ako bychom se vrátili o několik let zpět, do doby, kdy
jel ve městě těžký průmysl na plné obrátky. Tak to v Ostravě v lednu vypadalo z hlediska stavu ovzduší. Výraz katastrofální byl pro situaci, která
nastávala, ještě slabý. Na jedné

z měřicích stanic hydrometeorologů překročily hodnoty polétavého prachu až devatenáctinásobně povolený limit. Neuvěřitelné a děsivé zároveň. Za
bydlení v zaprášené Ostravě by
lidé měli dostávat rizikový příplatek. Nic takového se ale če-

kat nedá. Jak dlouho tedy ještě budou dusící se „Ostravaci“
poslouchat sliby radnice i velkým firem o tom, co všechno
pro zlepšení ovzduší udělají?
Promění se sladké řeči ve skutky dříve, než se jedni odstěhují
a druzí udusí?
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HB Reavis ve zkratce

Promarněná šance jménem Lauby.
Proč město netlačí na investory?
Čím blíže jsou podzimní komunální volby, tím častěji primátor Ostravy Petr Kajnar oznamuje přes média veřejnosti, který z dalších pozemků v centru se podařilo „úspěšně“
prodat. „To je spíše realitní makléř, a ne první muž krajského města,“ pomyslí si člověk,
který tyto pravidelné zprávy sleduje.

S

třed Ostravy se má změnit
kvůli bezhlavému výprodeji pozemků v město kanceláří, které po skončení pracovní doby zhasnou a zůstanou mrtvé stejně
jako zbytek centra. Tedy pokud se
nějaké kanceláře na prodaných pozemcích vůbec postaví. Někdy totiž celý záměr na výstavbu ztroskotá už v počátku, protože investorovi se do díla nechce a město ho k činům nijak nenutí.

ZAJÍMAVÝ NÁPAD ZAPADL
Prodané pozemky bez dělníků
a rostoucích domů jsou velkým
problémem současné Ostravy. Jedním z nejvýraznějších případů, kdy
věci nejdou podle plánů, je zástavba
velice atraktivního místa mezi ulicemi Velkou a Pivovarskou poblíž
Masarykova náměstí a staré radnice. Místa, kde kdysi stávaly pověstné Lauby, a které dnes slouží jako
velké parkoviště.

Parkoviště mezi ulicemi Velkou a Pivarskou vedle staré ostravské radnice.

jem ploch pro parkování i reklamní účely.
POZEMKY PRODALI PŘES
VÁNOCE
HB Reavis se dostal k pozemkům
v proluce ulic Velké a Pivovarské díky výběrovému řízení, které radnice
vedená předchozím primátorem Alešem Zedníkem vypsala ve velmi pozoruhodném termínu.
„Možná to je náhoda, ale záměr

HB Reavis je slovenská developerská skupina, která vznikla v roce
1993. V letech 1995 až 1999 zrealizovala komplex Bratislava Business Center I-IV. V letech 2000
až 2001 pak postavila největší nákupně zábavní centrum na Slovensku s názvem Aupark. Její aktivity v České republice a Ostravě
konkrétně se netýkají jen pozemku v proluce ulic Velké a Pivovarské. Stavět by měla i logistické centrum v Mošnově, kde v roce 2008
koupila celkem osmdesát hektarů
pozemků. Podle slovenských médií se majitelé HB Reavisu před veřejností skrývají. Své sídlo má nyní
společnost v holandském Amsterdamu.

POKUTU, NEBO ZRUŠIT
SMLOUVU
HB Reavisu tak sice může hrozit, že
mu město uloží za nečinnost pokutu ve výši 1,5 milionu korun. To by
ho ale magistrát nejprve musel písemně vyzvat, aby podmínky splnil.
A pak mu musel poskytnou lhůtu minimálně čtrnáct dnů, aby dal
věci do pořádky. Přitom ale vedení města vůbec nemusí být tak přísné. Stačí se klidně s HB Reavisem
v klidu domluvit někde za zavřenými dveřmi, a žádná výzva se posílat nemusí...
Občané by se ale v této situaci měli ptát, proč městu nevadí, že už nemá významné pozemky, ani příjmy
z nich, a jen se dívá, jak místo leží
ladem? Jak dlouho ještě bude čekat?
Proč developerovi nenapaří pokuty,

foto: archív

Lauby, centrum obchodů i neřesti
Jak má vypadat ostravský
Aupark?
Součástí objektu, který by se měl
stavět v proluce ulic Velké a Pivovarské, mají být tři podzemní patra pro parkování, dvě nadzemní
patra pro obchody a nad nimi dvě
patra kanceláří.
„V jedné části budovy pak bude
ještě o jedno patro více, nacházet
se v něm budou opět kanceláře,“
nastínil budoucí podobu Auparku
Tomáš Lehnert z ostravské společnosti Osa Projekt.
Ta pro HB Reavis stavbu připravuje po stránce vyřízení všech správních řízení nebo zhotovení projektové dokumentace. Stavět se
podle něj začne nejdříve za rok –
v daném místě ještě musí proběhnout archeologický průzkum.
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Nápad zastavět tuto unikátní lokalitu vznikl už před více než šesti lety.
Zajímavým záměrem radnice tehdy bylo přiblížit se dávnému vzhledu – chtěla nechat více investorů
na rozsáhlém pozemku vystavět až
dvanáct domů, které by byly tak jako dříve spojeny podloubím. Dole by byly obchody či hospůdky, nahoře byty a kanceláře.
Pak se ale tento dobrý záměr nějak vytratil. Město prodalo pět tisíc metrů čtverečních cenných pozemků v srpnu roku 2006 za podivných podmínek slovenské společnosti HB Reavis, která si tam naplánovala kolosální kancelářský objekt
s názvem Aupark. Už dávno ho měla začít stavět, nějak se ale do práce
nehrne. Proč taky, když už jsou pozemky její a ona si vesele plní svou
pokladničku z příjmu za proná-

o prodeji pozemků byl zveřejněn na
úřední desce v netradičním termínu, a to 22. prosince 2004, tedy těsně
před Vánoci. Sňat byl 7. ledna 2005.
Myslím, že v tomto období lidé úřední desky moc nečtou,“ všiml si zajímavých okolností redakční právník.
Zda okolnosti s časem zveřejnění záměru o prodeji unikátního pozemku
hrály HB Reavisu do karet, by dnes
bylo pouhou spekulací. V uzavřené smlouvě jsou však podle právníka další nezvyklé výhody pro kupující firmu.
„HB Reavis by měl plnit ve stanovených lhůtách určité závazky vedoucí k zahájení stavby. Je třeba si ale
smlouvu přečíst několikrát, než člověk pochopí, že tyto podmínky jsou
nastaveny velmi benevolentně, ve
prospěch kupujícího,“ uvedl dále odborník na danou problematiku.

Ulice Velká kdysi patřila k významným obchodním centrům i vyhlášeným místům lidové zábavy
v Ostravě. Ještě po druhé světové válce zde obchod vzkvétal, území bylo zaplněno obchody, hospodami, kavárnami, šantány a nevěstinci. Domy, díky jejichž podloubím
se mezi Ostravaky vžil pro tuto
ulici nesmazatelný název Pod Laubami, byly demolovány v sedmdesátých letech minulého století.
Dnes je na jejich místě obří parkoviště, které však má být zastavěno. Město zde původně chtělo nechat postavit několik domů, které by tak jako dříve měly charakteristická podloubí. Slovenský developer, který pozemek koupil, však
hodlá na parkovišti vystavět velký
obchodně kancelářský objekt. Zatím se však do díla nehrne. Bohužel, nebo naštěstí?

Nedávno byl v médiích zveřejněn příběh pana Ladislava Michalíka, provozovatele prodejny Zdravá výživa v centru města, tedy v nebytových prostorech patřících centrálnímu městskému obvodu. Panu Michalíkovi měl být nesmyslně jednorázově navýšen roční nájem ze současných 212 808 korun na
577 748 korun, což je navýšení o více než 170 procent!
Aupark Bratislava

když k tomu podle smlouvy může
při troše vůle přistoupit?
Nebylo by lepší, kdyby odstoupilo
od této nevýhodné smlouvy a pozemky nabídlo znovu, tentokrát
podle původního záměru více investorům? Svůj pohled na problém
nám zatím nikdo z magistrátu neosvětlil. Až se jejich vyjádření dočkáme, sdělíme vám ho na našich
webových stránkách www.ostravak.info.
Znovu se ale závěrem ptáme: Povede tento laxní přístup vedení ostravské radnice k tomu, že další a další pozemky v centru města
budou rozprodány spekulantům?
Že místo živých objektů pro bydlení zaplní Ostravu tak akorát mrtvé
kanceláře? Řekne konečně někdo
důrazně investorům, že buď budou
rychle stavět to, co mají, nebo mohou o pozemky přijít? Ať se vydají
zkoušet své zlatokopecké praktiky
raději někam jinam!!!

Nebylo by lepší oprášit
starší záměr?
Zajímavý záměr na zástavbu parkoviště, kde kdysi stávaly pověstné
Lauby, představil na konci roku 2004
hlavní architekt města Ostravy Jaroslav Sedlecký.
„Máme docela zajímavý projekt zastavění velkého parkoviště v centru města vedle muzea. Město se od
devadesátého roku snaží získat pro
tuto plochu investora, a pořád nic.
Proto jsme na ÚHA ve spolupráci
s panem architektem Josefem Havlíčkem vymysleli trošku jiný způsob přístupu. Chceme zkusit nabídnout investorům tuto plochu po jednotlivých
stavebních pozemcích,“ vysvětloval
tehdy médiím.
„Kdo si tam postaví jaký dům, je jeho
věc, ale musí dodržet předem stanovenou a zastupitelstvem města schválenou regulaci. V rámci toho
by se mělo obnovit podloubí, dole
by měly být obchody, nahoře bydlení a kanceláře. Kdysi tam bylo osm,
deset parcel, teď jsme si ověřili, že
se tam vejde až dvanáct domů. Když
vše dobře dopadne, koncem příštího
roku by se zde mohlo začít stavět,“
plánoval před lety Sedlecký.
Zdroj citací: ostravablog.cz

P

rodejna zaměřená svým sortimentem na problematiku bezlepkové diety o celkové výměře 152 m2 se nachází na ulici Nádražní 36/612 v centru města. Funguje zde od roku 2003. Pokud nájemce hradí řádně a včas nájemné v plné výši, stará se o svěřený
majetek města a nepodniká zde žádnou nelegální činnost, naprosto nechápu, proč vznikla snaha navýšit
jednorázově nájem o zmíněných
170 procent. Zdravý rozum zůstává stát nad tím, co se dnes v našem
městě děje, a to jako důsledek toho,
že vše začalo na podzim 2009 na zá-

dí Zásadami pronájmu nebytových
prostor ve vlastnictví statutárního
města Ostrava – městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou k nahlédnutí na webových
stránkách městského obvodu
www.moap.cz.
Podle výše zmíněných zásad má pan
Michalík uzavřenu platnou nájemní smlouvu, podle níž může dojít
ke zvýšení nájemného pouze o míru inflace. Výši, kterou mu město
nabídlo v případě, že mu vyhoví ve
změně, kterou požaduje, by za normálního chodu věcí neměl dostat.
Ano, je pravda, že podle názoru ne-

Výši nájemného určuje
město podle sympatií
kladě žádosti nájemce o rozšíření
a změnu užívaní nebytového prostoru. Přitom žádost o změnu užívání
prostor a navýšení nájemného jsou
dvě naprosto odlišné věci, ale město
se k tomu postavilo ve smyslu: „…
žádost Vám schválíme, když budete
souhlasit s navýšením nájmu...“
Radní obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz (dále jen MOaP) jako jeden
z důvodů astronomického navýšení
nájmu u pana Michalíka uvádějí, že
se provozovna nachází v zóně, kde
se v budoucnu zvýšení nájmu předpokládá. Zdůvodnění ale pokračuje dále, že jeho výši a termín realizace zvýšení dosud rada neschválila,
takže ani samotné město neví, o kolik a kdy se nájmy budou navyšovat. Největší absurdita na celé věci je
to, že ve stejné době - tj. na podzim
2009 – pronajalo město firmě Čiperka, a.s., nebytové prostory o výměře
146 m2 ve stejné budově, v níž sídlí i Zdravá výživa, a to za cenu pouhých 250 tisíc korun za rok. Prodejny jsou na stejné adrese, skoro
o stejné velikosti – ale jedna firma
má platit roční nájem 577 748 korun, a druhá pouhých 250 tisíc korun za rok!
Pronájem nebytových prostor v obvodu MOaP se v současné době ří-

závislého soudního znalce se tržní nájem vzhledem k dané lokalitě,
stavu a velikosti prodejny pohybuje v rozmezí 300 až 450 tisíc korun,
ale přece se radní MOaP nemohou
řídit tržním nájmem při zajišťování
základní infrastruktury pro občany
v centru! Výše nájemného by měl
obvod vždy rozlišovat podle předmětu podnikání. Například vysoký nájem pro kasina a herny v centru, a nízkým nájmem naopak podpořit služby sloužící občanům, protože právě ty dělají centrum centrem. Prodejna se zdravou výživou je
beze sporu takovou službou pro občany, kterou by obvod měl podporovat a měl by se snažit o její udržení
ve městě. I sama široká veřejnost se
shoduje na tom, že prodejnu Zdravá
výživa v centru chtějí a potřebují. Po
prostudování veškerých materiálů
máte pocit, že jde s největší pravděpodobností o osobní zášť a pomstu
představitelů města vůči podnikateli
za to, že byl původně členem ODS,
ale nyní je ve Straně zelených. Žijeme snad v demokratickém světě,
kde není důvodem k osobní likvidaci odevzdání stranického průkazu.
Veškerá diskuse ze strany města byla ukončena vyjádřením místostarosty Jiřího Grolla, že město jako
vlastník není povinno sdělovat žadateli důvody, proč byla jeho žá-

Zdravá výživa na Nádražní ulici

dost zamítnuta. Byl to právě sám Jiří
Groll, který se ve zpravodaji MOaP
Centrum v lednu 2007 jako čerstvě
zvolený místostarosta vyjádřil, že
by každý úředník měl občanovi poskytnout vždy všechny informace,
které potřebuje ve své věci, a to úplně a najednou. Od voleb už uběhly
čtyři roky a chudák pan Groll už asi
zapomněl, co slíbil...
Více informací naleznete na
www.ostravak.info
Co na to právník?
Podle vyjádření právníka je město oprávněno podnikat stejně jako
každý jiný, takže je oprávněno
jednat i o výši nájmu a bude platit, že čím lepší podmínky vyjedná, tím lépe pro obec a její občany. Ovšem musí to mít nějakou rozumnou míru a splňovat jisté náležitosti, které by byly pro všechny zhruba stejné. Tím, že město někomu nabízí nájemné obvyklé a někomu jinému nabízí zvýšení zcela účelově na nájem likvidační, by se dalo klidně říci, že porušuje zákon o obcích, a to konkrétně ust. § 2 odst. 2: „Obec pečuje
o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný
zájem.“ Pokud se k některým nájemníkům chová tak, že jim stanoví záměrně nesplnitelné podmínky současně, porušuje ust. § 35
odst. 2: „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde
především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ Uvedená
ustanovení jsou obecné povahy
a nelze z nich nijak zvlášť a konkrétně vyvozovat povinnosti obce.
Lze samozřejmě poukazovat na
to, že obec se nechová ke svým
občanům stejně. Někomu poskytuje podmínky obvyklé a běžné, jinému nikoliv, a to je problém.
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Leopold Sulovský, jemuž mezi známými a kamarády neřekne nikdo
jinak než Polda, je svérázný chlap. Nejen proto, že jako první Čech
zdolal v květnu 1991 Mount Everest. Prvovýstupem v severní stěně
a bez použití kyslíkových lahví. Mnohým se může zdát jeho přístup
k aklimatizaci, stravě i lékařským doporučením trochu ležérní. Musí
to být opravdu jen zdání. Jinak by Polda nemohl vyváznout z mnoha
mezních situací, nemohl by zdolat další velikány.

ROZHOVOR
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Líbí se mi skoro všechny
hory, říká první Čech na
Everestu Leopold Sulovský
Prý jste svůj historický výstup na Everest zahájil chřipkou...
Doma jsem ji přechodil a v Tibetu
propukla naplno. Cítil jsem se mizerně a doktor mi naordinoval silná antibiotika. Bral jsem je osm dní a v základním táboře jsem se jen tak povaloval. Tehdy jsem ještě kouřil, i když
při chřipce samozřejmě ne, a měl jsem
nepříjemný pocit, že se na mě Italové – další členové výpravy - dívají trochu skrz prsty. Není divu, byl jsem jediný cizinec, věděli o mně, že jsem kuřák a navíc nemocný. Ale už od pátého
šestého dne jsem se cítil dobře.

Huascaránu. Já se právě v té době stavil
v Itálii u nich doma, o jeho cestě jsem
nevěděl. Našel jsem prázdný dům,
kontaktoval přátele a nakonec jsem
odletěl do Limy a pak odjel autem pod
Huascarán. Bonalliho s kolegou jsme
našli na ledovci pod stěnou zamotané
do lan... Bylo mi strašně.
To je druhá strana mince, která horolezectví obnáší. Ale vzpomenete si
vůbec na nějakou svou opravdu pohodovou výpravu do velehor?
V roce 1996 jsme se Zdeňkem Michalcem chtěli udělat v Himálaji výstu-

mándú, stála nás celá výprava pro dva
patnáct tisíc dolarů.
Na takovou výpravu se asi hodí to
vaše oblíbené rčení „to byla pěkná
akce“, a věřím, že pak chutnalo i cigárko...
No, to jsem dával dvacet třicet denně. Neuvěříte, jak se ve výšce a čistém
vzduchu dobře kouřilo. To jsme byli pořád jako v lázních. Ale to už je minulost, dnes už nekouřím, když jsem
to před pár lety dotáhl na padesát denně, přestal jsem. Člověk musí myslet
na zdraví.
Co si myslíte o vyloženě komerčních
výpravách, které za 70 000 dolarů dokážou doprovodit či pomoci na vrchol Everestu prakticky komukoliv?
Horští vůdcové vodí za peníze nejrůznější klienty ať už staré či mladé na
vršky hor i v Alpách. Proč by podobné zvyklosti nemohly být v Himálaji? A kde chcete mít ty hranice, kdo by
měl jít nahoru, a kdo už ne?

Znamenal úspěch na Everestu, o jehož zdolání jste se mimochodem pokoušel už v roce 1987, nějakou změnu ve vašem životě?
Při prvním pokusu jsem byl členem
státní expedice pod vedením Ivana
Gálfyho, která se snažila vylézt jihozápadní stěnou z nepálské strany. Nepovedlo se nám to. Po tom druhém,
úspěšném, se mi život trochu opravdu změnil, hodně lidí mě zvalo na společenské akce, zájem o mě měla média. S italskou partou jsem se stýkal
dál, nejvíce jsem se přátelil s Bonallim. S rodinami jsme dokonce prožili v Itálii nádhernou dovolenou. A pak
jsem se zúčastnil záchranné akce, když
Battistino Bonalli zahynul v Peru na

6

py na šestitisícovky Island Peak a Ama
Dablam a na sedmitisícovou Pumori.
Bydleli jsme třicet dní v osadě na jižním úpatí Everestu, kde je pár hospod,
kterým se říká „lodge“ a poskytují pohostinství i s ubytováním. Měli jsme
dvoják s prosklenou vyhlídkou na Everest a jeden den po smlouvání vyšel
neuvěřitelně na našich padesát korun.
Na dvoře byla dokonce sprcha s teplou vodu z nádrže, kterou předtím šéf
hospody naplnil. Koupili jsme si dobré jídlo a dopřávali si. Protože v Himálaji není potřeba jíst třeba pět dnů, kdy
prostě nemáte chuť. Pak se ale musíte hodně nadlábnout, abyste vydrželi.
Všechny výstupy se nám povedly a nepočítám-li letenky a nocleh v Káth-

Vy jste se už několikrát ocitl i v roli
organizátora výpravy...
Tak třeba v roce 1994 jsem vedl českou expedici na Šiša Pangmu. Při aklimatizačním výstupu vyjela ze stěny
docela malá lavinka, ne větší než náklaďák, a smetla jednoho z nás. Zabil
se při pádu. Se Zdeňkem Michalcem
jsem zamířil na Nanga Parbat. Chtěli jsme jít jižní, Rupalskou stěnou, terén ale vypadal úplně jinak než na fotografiích, které jsme předtím sehnali.
Ledovce hodně odtály a stanovená trasa nepřipadala v úvahu. Dostali jsme
se do 7000 metrů, a dál to nešlo. Třícentimetrová krusta se při každém našem kroku prolomila a propadli jsme
se po pás. Musel jsem se vrátit i z Čho
Oju. Naplánovali jsme prvovýstup jihozápadní stěnou, jenže sněžilo tolik,

že jsme ji za čtrnáct dní ani nezahlédli.
A normální cesta zapadala třemi metry sněhu, takže nahoru se tehdy nedostal nikdo, přestože na výstup čekaly tři stovky lidí. V roce 2007 jsem pak
vedl úspěšnou severomoravskou expedici na K2, když vrcholu dosáhl Libor
Uher, a na Broad Peak.
Vzpomenete si ještě na dobu před
více než třiceti lety, kde jste se dostal
poprvé do Alp?
Spíše než Matterhorn či Mont Blanc
mi zůstalo v paměti, jak jsem si na tyto cesty v koksovně tehdejší Nové huti
vydělal. Lopatou jsem nahazoval uhlí.
To už je ale dávná minulost, přítomnost je taková, že vás živí obchod
s horolezeckým vybavením, kde pracujete jako manažer, jste i členem zastupitelstva v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Už to budou čtyři roky, kdy jsem
vstoupil do politiky. Byl jsem zvolen
jako nezávislý na kandidátce SNKED. V žádné straně jsem nikdy nebyl a nikdy nebudu, ale o veřejný život mám zájem. Pocházím sice z Nového Jičína, ale v Ostravě už žiji třicet let a patnáct let bydlím v centru.
Takže vím, co se tady děje, vnímám
to a není mi to lhostejné. Ostrava potřebuje investory, řada slibných projektů se ale kvůli finanční krizi musela zastavit.
Co vás v centru zlobí nejvíc?
Nezvládnuté parkování, to vám řekne
každý obchodník z centra. V hypermarketech si zákazníci zaparkují vůz
zadarmo a dá se říct, že v luxusních
garážích. V centru se bez rezidentské
karty zaparkovat dá jen za docela velké peníze, což každého odradí a vlastně z nákupu vyžene. To je jedna z věcí, kterou bych se rád pokusil změnit.
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Volili jste lídra kandidátky VV,
výsledky najdete na internetu
V Moravskoslezském kraji se o vaši přízeň v přímé volbě o lídra kandidátky Věcí veřejných pro volby do poslanecké sněmovny ucházelo šest politiků. Členové a příznivci VV volili na internetu od 15. do 22.
února. „Od 23. února najdete výsledky na www.veciverejne.cz,“ uvedla
tisková mluvčí Věcí veřejných Petra Hrušová.

Vážení čtenáři,
vítám vás opět u čtyřstrany časopisu Věci Veřejné, kterou vám můžeme přinést díky pochopení a spolupráci časopisu Ostravak.
V únoru se Věci veřejné ocitly „oběma nohama“ v poslanecké sněmovně – podle agentury
SANEP by je volilo 5,1 procenta obyvatel. Stačilo by to na plus minus jedenáct mandátů. A to
už je dost velká síla na to, aby rozčeřila stojaté vody české politiky, které od devadesátých
let nikdo pořádně nepročistil. Osobně mám
radost, že za úspěchem Věcí veřejných kromě
práce a konkrétní pomoci spoluobčanům stojí také čtenost a oblíbenost titulů Věci Veřejné a Pražan (to je časopis podobného ladění
jako Ostravak, který vychází několik let v první a páté městské částí a od loňského prosince
také ve vydání pro celou Prahu).
Jedna z programových priorit Věcí veřejných
je české zdravotnictví, proto vám v tomto čísle
přinášíme základní teze, abyste si mohli udělat
představu, jak vypadá reforma z dílny specialistů naší strany. Konečně z ankety, kterou připravili naši kolegové v Ostravě, vyplývá, že ani
u vás není tato oblast zcela bez problémů.
Vím, že právě u vás je letošní zima skutečně
těžká, k mrazům se přidalo ovzduší zahlcené smogem. Věřte, vím, co prožíváte, protože ačkoliv bydlím v Praze, pracuji na Smíchově
u Anděla, kde je ovzduší úplně stejně špatné.
Stejně jako vaše kandidátka Kristýna Kočí se
i já domnívám, že je nejvyšší čas na rychlé přijetí racionální podoby novely zákona o ochraně ovzduší. Pokud v květnu stanou VV v parlamentu, rozhodně se o to zasadí.
Samozřejmě že v časopise nechybí tradiční
rozhovor s předsedou strany Radkem Johnem,
kterého můžete, ostatně stejně jako další kandidáty za Moravskoslezský kraj, často potkávat na debatách přímo ve vašem městě či obci.
Sledujte pozorně www.veciverejne.cz, kde
jsou data setkání vždy uvedena dostatečně
dopředu, abyste si mohli na debatu udělat čas.
Pokud vás časopis Věci Veřejné zaujal, staňte se jeho odběratelem. Prostřednictví Zelené
linky 800 879 709 nebo e-mailem info@veciverejne.cz si můžete časopis objednat a my ho
zdarma doručíme až do vaší schránky.
y
Přeji vám příjemné počtení
Kateřina
Kate
teřřiina Klasnová, šéfredaktorka
te
kk.klasnova@veciverejne.cz
kl
@ i j

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM VV

S ohledem na obrovský nárůst členů a registrovaných příznivců přistoupily Věci veřejné k opakování přímé volby svých lídrů v jednotlivých krajích, která se konala od 15. do 22. února. Kdo se
stal lídrem kandidátky VV v Moravskoslezském
kraji? „Výsledky najdete na internetu, protože článek do časopisu Ostravak jsme připravovali, když
ještě nebyly výsledky známy,“ vysvětlila kandidátka za Moravskoslezský kraj Kristýna Kočí.
Věci veřejné jsou jediná politická strana, v níž o čelných pozicích kandidátek rozhodují sami členové a registrovaní příznivci strany – Véčkaři. Jako
ve všech volbách měl každý z hlasujících jen jeden
hlas, který mohl uplatnit pouze ve svém kraji. Mezi
nominovanými z celé země je více než polovina vysokoškolsky vzdělaných lidí, třináct procent kandidátů v současnosti působí jako zastupitelé.
KDO SE UCHÁZEL O POST LÍDRA
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
KRISTÝNA KOČÍ:
ODBORNÁ
KONZULTANTKA, ČLENKA
RADY VV, ŘEDITELKA
AKADEMIE VV
„Za svoje priority a hlavní téma
považuji rozvoj Moravskoslezského kraje, snížení nezaměstnanosti v něm, zabránění odlivu vzdělaných
a schopných lidí z kraje, rozvoj středního a malého podnikání a výrazné zlepšení infrastruktury.
K tomu bych ráda využila PPP projekty (spolupráce veřejného a soukromého sektoru) a zejména
strukturálních evropských fondů.“
VLADIMÍR POLÁK:
HEREC, ČLEN SNK ED
„Svoji kandidaturu jsem viděl
zpočátku jako podporu přání,
aby se do parlamentu dostal
konečně nový vítr, který vidím
v osobě Radka Johna. Bylo by
však nefér v případě volebního
úspěchu nad pět procent, kdybych svou případnou povinnost v parlamentu nemohl vykonávat
stoprocentně. V kumulaci voleb do jednoho roku
pro mě zůstavají prioritou komunální volby v Ostravě. Na kandidátce VV zůstávám, ale rád bych,
aby veslo lídra pro Moravskoslezský kraj převzala Kristýna Kočí. “
ZDENĚK HAVLÍK:
JEDNATEL SPOLEČNOSTI,
PŘEDSEDA KLUBU VV
OSTRAVA
„Pro účast v přímé volbě jsem
se rozhodl, jelikož se od června 2009 intenzivně podílím
na rozvoji strany Věci veřejné v kraji. V září 2009 jsem byl zvolen předsedou

Klubu Ostrava. V tomto období se členy a příznivci VV stalo mnoho skvělých a pracovitých občanů
a bylo by mi ctí stát se jejich lídrem a společným
úsilím dosáhnout skvělého volebního úspěchu.“
MGR. JANA
DRASTICHOVÁ:
UČITELKA,
PŘEDSEDKYNĚ KLUBU VV
ORLOVÁ
„Jako každá matka chci i já pro
své děti co nejlepší budoucnost. Stávající politická reprezentace zavedla naši zemi do morálního i ekonomického marasmu. Změny mohou přijít jen s novými a poctivými lidmi. V současnosti vidím jen
jednu životaschopnou alternativu – Věci veřejné.
Proto se aktivně zapojuji do práce této politické
strany.“
ING. JIŘÍ RUSNOK:
PROVOZNÍ EKONOM,
ČLEN VV
„Přímá volba patří mezi možnosti, kterými mě právě Věci
veřejné zaujaly. Kandidát zvolený v přímé volbě obdrží potřebnou legitimitu vést kandidátku a především důvěru členské základny a příznivců strany, o kterou se může opřít.“
OLGA HAVLOVÁ:
KNIHOVNICE,
ZASTUPITELKA,
ČLENKA VV
„Vždy jsem hájila zájmy a práva svých voličů. Za VV kandiduji, protože chci svůj elán
a energii věnovat práci ve straně VV. Jsem optimistka a věřím, že můžeme mnohé ještě změnit pro blaho našich dětí a vnoučat
a prožít tak spokojené stáří, že jsem jen nečinně
nepřihlížela současným nešvarům.“
Petra Horáková, p.horakova@casopisprazan.cz
Poznámka: Rozhovor s kandidátkou Kristýnou Kočí
čtěte na straně 3

Pište, mailujte!
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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Věci veřejné:

Základní léčba zdarma
pro všechny, nadstandard si připojistěte
Za chaos ve zdravotnictví jsou zodpovědní jen a jen parlamentní politici, kteří dodnes neuměli lidem jasně
říct: To a to je základní zdravotní péče, na tu máte právo z povinných odvodů na zdravotní pojištění – bez jakýchkoli dalších poplatků a příplatků. „Základem je srozumitelná definice základní péče. Tu musí garantovat
stát, nadstandard si pak musí připojistit každý sám,“ tvrdí místopředsedkyně Věcí veřejných Kateřina Klasnová.
ní nemohla poskytovat jak základní, tak nadstandardní péči. V tomto kontextu je nezbytné získat
pro naše zdravotnictví investory, kteří pomohou
modernizovat česká zdravotnická zařízení,“ doplňuje místopředsedkyně VV.
Kristýna Kočí
kandidátka Věcí veřejných v Moravskoslezském kraji
k.koci@veciverejne.cz
Poznámka:
Pište nám do redakce časopisu Věci Veřejné na
e-mail k.koci@veciverejne.cz, nebo info@veciverejne.cz, co vás na zdravotnictví ve vašem kraji pálí,
vašimi příspěvky se budeme zabývat.

foto: Zdeněk Havlík

Reforma zdravotnictví
podle Věcí veřejných

Věcem veřejným jde především o to, aby se občané konečně dozvěděli, na jakou standardní péči mají vždy a bez jakýchkoliv doplatků nárok

Systém. Právě ten českému zdravotnictví chybí.
A proto proti sobě (naprosto zbytečně) mnohdy
stojí pacienti a lékaři. Když se zeptáte svého souseda nebo třeba i ministra zdravotnictví, aby vám
jasně definoval základní zdravotní péči, odpovědi se nedočkáte. „Definice totiž neexistuje a nikdo
tak netuší, co onen skloňovaný standard vlastně
obnáší,“ říká místopředsedkyně Věcí veřejných
Kateřina Klasnová. Věci veřejné ji proto považují
za základ systémové transformace zdravotnictví.
„Současnou tristní situaci v českém zdravotnictví dokresluje nesrozumitelný systém poplatků
a obavy z privatizace nemocnic a zdravotních pojišťoven,“ popisuje neutěšený stav Klasnová.
ZÁKLADNÍ PÉČE PRO KAŽDÉHO
A GARANTOVNÁ STÁTEM
Klasnová tvrdí, že je nutné situaci co nejrychleji vyřešit. „Konečně srozumitelně definovat standardní péči, kterou musí garantovat stát,“ vysvětluje. Je proto nezbytné provést důslednou evidenci sítě nemocnic a zařízení, které tuto péči
poskytují. Jedině tyto kroky stanoví, jaké služby
(tedy jakou základní péči) má občan v zdravotnickém systému očekávat, v jakém množství a kde
mu budou poskytnuty. Definice základní péče
jasně určí, co je v rámci povinného zdravotního
pojištění standard. Vše ostatní se pak stane nadstandardem. „Tento krok sníží náklady státu na základní zdravotní péči o deset miliard korun,“ počítá místopředsedkyně VV. Stát pak musí spravovat základní zdravotní pojištění prostřednictvím
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jediné, státem řízené, pojišťovny a zajišťovat páteřní síť nemocnic, které budou standardní péči
poskytovat.
NA STANDARD STAČÍ JEDINÁ, ALE
STÁTEM ŘÍZENÁ, POJIŠŤOVNA
Pokud bude mít stát prostřednictvím ministerstva zdravotnictví pod kontrolou pojišťovnu,
která bude spravovat základní zdravotní pojištění, může zodpovídat za kvalitu a dostupnost
této péče. „Veškeré financování a odměňování
pak bude založeno na odměňování kvality, nikoli kvantity poskytnuté péče, jak je tomu dnes. Úlohou státem řízené pojišťovny totiž není vydělávat,
ale efektivně vyplácet za efektivní práci,“ vysvětluje Klasnová. Úspora státu na administrativních nákladech spojených s výběrem pojištění přes stávajících devět zdravotních pojišťoven bude minimálně dalších pět miliard korun.
Nadstandard si pojistěte u komerčních pojišťoven
Kdo bude chtít péči nadstandardní, dostane ji,
ale už ne „zadarmo“ od státu. Bude se moci pojistit u ostatních komerčních pojišťoven. „Účast pacientů v tomto systému je zcela dobrovolná, a to
buď formou uzavřeného připojištění, nebo přímými platbami za nadstandardní péči,“ vysvětluje Klasnová. Možnost platit si povinně standardní
péči a zároveň dobrovolně se připojistit „na nadstandardní léčení“ vyřeší také často diskutovanou
privatizaci poliklinik a nemocnic. „Privatizovat lze
pouze ta zařízení, která nejsou v síti základní. To
ovšem neznamená, že by privatizovaná zaříze-

1. Definovat základní zdravotní péči, která
bude státem garantovaná a dostupná.
2. Stanovit státem garantovanou páteřní síť
nemocnic poskytujících základní péči, privatizovat pouze ty nemocnice, které nepatří do páteřní sítě.
3. Základní zdravotní pojištění spravovat
prostřednictví jediné zdravotní pojišťovny pod ministerstvem zdravotnictví.
4. Konkurenci zdravotních pojišťoven ponechat prostor v oblasti nadstandardní zdravotní péče.
5. Provést nezávislý technický a ekonomický
audit všech fakultních a krajských nemocnic.
6. Finance uspořené definicí základní zdravotní péče použít na snížení odvodů
na zdravotní pojištění o 5 procent.
7. V době uskutečnění reformy zrušit celý
systém poplatků. Do té doby ponechat
stávající zdravotní poplatky jako účinnou
regulaci nadužívání zdravotní péče v ČR,
ale zrušit poplatek za položku na recept.
8. Zřídit nezávislou expertní komisi, která
stanoví jeden plně hrazený lék na každou
nemoc zdarma.
9. Znovu zavést povinnost zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu s lékařem či
zdravotním zařízením, které splňuje státem stanovené podmínky pro provozování své činnosti.
10. Vytvořit komplexní systém zdravotní a sociální péče o seniory, reflektující současný
demografický vývoj, který bude podporovat rozvoj domovů pro seniory, zavedení lůžek dlouhodobé a pečovatelské péče
především v LDN, a dostupnost paliativní
péče.
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„Doufám, že v přímé volbě uspěji,“
přeje si Kristýna Kočí
Zatím byla na kandidátce Věcí veřejných do parlamentních voleb dvojkou, když ale členové a příznivci VV rozhodli, že se volby lídrů krajských kandidátek budou v únoru opakovat, šla do boje o post lídra.
„Mluvíme spolu a já vím, že volby na www.veciverejne.cz teprve začnou, ale když rozhovor vyjde, bude
už jasno. Doufám, že uspěji,“ říká autorka programu Věcí veřejných a Akademie VV Kristýna Kočí.

foto: Jaroslav Jiřička

Je smutné, že Moravskoslezský kraj dlouhodobě drží nezáviděníhodný primát nejznečištěnějšího místa střední Evropy a ani přes opakované
politické proklamace se situace výrazně nezlepšila. Jsem však přesvědčena, že každý problém má
své řešení. Za ideální považuji rychlé přijetí racionální podoby novely zákona o ochraně ovzduší. Úpravu zákona si vyžaduje také evropská směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší
pro Evropu, jehož podstatou musí být především
efektivnější ochrana obyvatel před imisní zátěží.

Zda se stala Kristýna Kočí jedničkou na kandidátce VV ve vašem kraji, zjistíte na www.veciverejne.cz

Byla jste dvojkou na kandidátce, ale VV otevřely znovu přímé volby, máte ambici stát se lídryní v tomto kraji?
Věci veřejné zažily za poslední půlrok od plánovaných předčasných voleb ohromný nárůst členské základny. Během té doby do strany vstoupilo
mnoho silných regionálních osobností, kteří si zaslouží za VV kandidovat a dokonce se i utkat v přímé volbě o post lídra. I já jsem uvítala znovuotevření přímé volby, chci vést kandidátku VV v tomto kraji do květnových voleb.
V Moravskoslezském kraji v lednu i v únoru
komplikuje obyvatelům život množství smogu
a tuhý mráz. Existuje řešení, jak ovzduší v tomto
regionu konečně zlepšit?

Tvrdíte, že jste specialistka na strukturální fondy, co si pod tím mohou lidé představit?
Fondy EU mají za cíl zmírnění rozdílů v životní
a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími
zeměmi Unie. Česká republika, jejíž hrubý domácí
produkt (mimo Prahu) je nyní nižší než 75 procent
průměru Evropské unie, má jedinečnou možnost
čerpat z těchto strukturálních fondů až 100 miliard korun ročně, ovšem pouze do roku 2013. Moravskoslezský kraj tak má opravdu poslední šanci využít evropských peněz zejména na rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury, rozvoj infrastruktury měst a obcí, podporu středního a malého
podnikání, vědy a výzkumu a díky tomu snížení
nezaměstnanosti, zabránění odlivu vzdělaných
a schopných lidí z kraje či zlepšení kvality veřejné správy.
Jedním z hlavních témat Věcí veřejných je zdravotnictví. Myslíte si, že je tato oblast v Moravskoslezském kraji v pořádku?
Jako všude i tomto kraji jsou zdravotnická zařízení, která fungují a se kterými jsou občané spokojeni. Typickým příkladem může být Nemocnice Třinec či Karvinská hornická nemocnice. Naproti tomu nejkrizovější nemocnicí v kraji je podle mého názoru původně samostatná Nemocnice v Orlové, dnes spojená s Karvinskou nemocnicí,

kde se ruší některé ambulance, kvalitní lékaři přecházejí jinam a chybí dětská pohotovost. Obecně by se situace v orlovské nemocnici dala shrnout do jediné věty, která koluje mezi veřejností:
Tady bych si nedal operovat ani slepák. Podobně
neutěšená je situace také v Nemocnici ve Frýdku-Místku, kde v roce 2007 musela být kvůli chatrné
statice budova prakticky ze dne na den evakuována. Okamžitě byla vyklizena všechna její pracoviště, například chirurgicko-traumatologické, kardio-angiologické, radiologické, centrální operační
sály, chirurgická JIP, lůžková oddělení a ambulance. Tato pracoviště se přesunula do ostatních částí
nemocnice a jsou ještě dnes provozována v často
v nevyhovujících podmínkách, prodloužily se tím
i čekací doby na operace…
Kde vás lidé budou moci v březnu potkat?
V březnu se moc těším na setkání s občany na debatě v Hlučíně a v Bohumíně. Společně s předsedou strany Radkem Johnem se potkáme v lázních
Klimkovice a Ostravě. 20. března pokračuje v Ostravě – Porubě Akademie Věcí veřejných, kde mne
jako její ředitelku lidé také určitě potkají.
Petra Horáková, p.horakova@casopisprazan.cz

Jak dostat
ze strukturálních fondů
peníze pro kraj
Pokud vás zajímá, jak by se mohl řešit problém
nezaměstnanosti ve vašem kraji, nenechte
si ujít březnové vydání časopisu Věci Veřejné – přílohy časopisu Ostravak. Kristýna Kočí
v něm představí svůj program, jak vytěžit maximum ze strukturálních fondů EU pro Moravskoslezký kraj.

Akademie VV: Budoucí politici se školí i v Ostravě
V únoru 2010 byl oficiálně zahájen unikátní vzdělávací projekt Věcí veřejných – Akademie VV. Na první
blok přednášek věnovaný politickému systému již v Praze, Brně a Ostravě dorazily více než čtyři stovky
členů strany, registrovaných příznivců – tzv. Véčkařů, ale i běžných občanů, kterým není lhostejný současný politický stav v zemi.
V Ostravě se první přednáška Akademie VV konala 20. února za účasti téměř 50 studentů, kteří se
mohou těšit na pokračování 20. března, 24. dubna, 29. května a 19. června.
Celkově se na akademii přihlásilo 550 zájemců
z celé země. Výuka probíhá v pěti tematických
blocích vždy jednou měsíčně a vedle politického systému se mohou účastníci Akademie těšit
na přednášky věnované veřejné správě, Věcem

veřejným, PR a komunikaci s médii a manažerskému řízení. V červnu čeká studenty Akademie závěrečný test. Každý, kdo úspěšně projde, dostane
tzv. Divokou kartu Radka Johna, díky které může
aspirovat na lídra VV v komunálních volbách.
„Nedovzdělaných politiků máme ještě z dob polistopadové euforie dost. A všichni víme, kam
naši zemi dovedli. Je načase, aby lidé, kteří chtějí
vstoupit do politiky, na svém vzdělání zapracova-

DALŠÍ ROZHOVORY S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI NA

li. Každý z nás máme nějakou občanskou profesi,
ale jako politici potřebujeme daleko větší přehled
a znalosti,“ říká předseda VV Radek John.
Kristýna Kočí
kandidátka VV v Moravskoslezském kraji
a ředitelka Akademie VV
k.koci@veciverejne.cz

www.veciverejne.cz
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Radek John: Nejezdím na dovolené

s kontroverzními podnikateli a politiky
Podle předsedy strany Věci veřejné Radka Johna je negativní reklama v médiích obrácenou stranou
mince stoupajících preferencí jeho strany. „Nejsme propojeni s žádnými korupčními skandály ani se
zmanipulovanými zakázkami, nezpůsobili jsme státní dluh bilion dvě stě miliard a nedáváme návrhy,
jak ho ještě zvýšit. Naopak,“ říká John.

Průzkum SANEP Věcem veřejným přisuzuje
v případě volebního výsledku 5,1 procenta, celkem 11 mandátů. To už je dost velká síla. Budete
v opozici, nebo zvažujte možnost sestavení koalice?
Zvedneme ruku jen pro tu koalici, která jasně
řekne ne zadlužování státu a ano snížení výdajů
ministerstev o 20 procent. Toho dosáhneme centrálním nákupem bez korupce a snížením počtu úředníků o 10 procent. Ale i kdybychom byli
v opozici, není to žádná tragédie. Stát se potápí
a my jedenácti hlasy budeme podporovat každý návrh, který omezí všudypřítomnou korupci,
rozkrádání republiky a její zadlužování. A je jedno, která strana ten návrh předloží. Když je rozumný, může s námi počítat. Nicméně už teď je
třeba říci: Nikdy nepůjdeme do koalice s komunisty.
V souvislosti s tím, jak vaše strana roste, se ale
také objevují pochybovačné články v tisku.
„Vděčným“ tématem je financování Věcí veřejných a sponzoři této strany. Myslíte si, že vaši
stranu tyto články v očích veřejnosti poškozují?
V očích soudného člověka určitě ne. Naše financování je nejtransparentnější ze všech politických
stran. Pouze sponzoři Věcí veřejných se představili na tiskové konferenci, dali peníze zcela otevřeně a vyzvali i sponzory jiných politických stran,
ať se k jejich iniciativě připojí a odkryjí veřejně,
kdo jsou a jak vydělali své peníze. Něco takové-

ANKETA

Průzkumy ukazují, že jdeme správnou cestou. Ti, kteří se bojí volit malé strany, aby jejich hlas nepropadl, se už v případě VV bát nemusejí

ho samozřejmě neudělá nikdo, kdo není zcela čistý, kdo nevydělal peníze poctivě a řádně je nezdanil. A představte si, že se k této iniciativě žádný ze sponzorů jiných politických stran nepřipojil. Nenapadá vás otázka, proč se to každý jiný bojí
udělat?
Některá média se také snaží vsugerovat čtenářům dojem, že jste nějak propojen s kontroverzním podnikatelem Romanem Janouškem.
Ano a používají k tomu formulace „spekuluje se,
že...“ Tedy žádné důkazy. Kdo spekuluje? Pacient
psychiatrické léčebny? Nebo noční vrátný baru Alhambra? Pod heslem „spekuluje se“ můžete tvrdit
cokoli. Třeba že jsem propojen s Usámou Bin Ládinem. Důležité je, co je pravda. S Romanem Janouškem nejsem nijak propojen. Nestýkáme se, nikdy
nebyl u mě v bytě ani já u něj. Nejezdím s ním na víkendy ani na dovolené. Nejsem propojen a netrávím dovolené ani s jinými kontroverzními podnikateli ani politiky. To osočování plyne ze zoufalství

části novinářské obce, která by ráda na Věci veřejné
něco ošklivého našla, ale ono to nejde.
K Věcem veřejným se přidala bývalá pražská
radní za SNK ED Markéta Reedová. Podle jejích
slov má ambici ucházet o post primátorky hlavního města. Můžete to potvrdit?
Ano, ale i ona bude muset projít přímou volbou
lídra kandidátky, až budeme ve volbách bojovat o pražský magistrát. Je to stejné jako v případě všech lídrů našich kandidátek pro parlamentní volby. Já osobně ovšem věřím, že Markéta Reedová v této volbě uspěje. Je dnes podle volebního
průzkumu nejoblíbenější političkou na magistrátu, snažila se tam bojovat proti korupci a to dnes
v době krize lidé oceňují víc než co jiného. Takže
věřím, že Markéta Reedová bude skutečnou posilou pro Věci veřejné a společně s ní získáme silnou
pozici pro změnu katastrofální situace v Praze.
Kateřina Klasnová
k.klasnova@casopisprazan.cz

S ČÍM JSTE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE NEJVÍCE NESPOKOJENI?

Milada Vokurková
75 let, důchodkyně
S chováním některých lékařů,
kteří mnohdy jednají s pacienty
jako se zbytečným břemenem,
avšak dobrých a vlídných lékařů
si velice vážím.
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Na začátku února vyšel průzkum agentury SANEP, podle kterého by Věci veřejné překročily
hranici volitelnosti do parlamentu. Co na to říkáte?
Pár dní před tím vyšel jiný volební průzkum, který ukázal, že ve volbách do pražského magistrátu by Věci veřejné získaly 14,6 procenta. Dalších
30 procent Pražanů zvažuje, že bude Věci veřejné volit. V komunálních volbách v Praze 1 bychom teď dostali 37 procent hlasů. Takže jsme
velmi rádi za tyto výsledky, které z nás dělají
konkurenta parlamentních stran. Ukazují nám,
že jdeme správnou cestou, a ti, kteří se bojí volit malé strany, aby jejich hlas nepropadl, se už
v případě Věcí veřejných bát nemusejí. Tento
fakt, doufám, přinese další nárůst volebních preferencí Věcí veřejných.

PORADENSTVÍ VV

Jarmila Segečová
56 let, důchodkyně
Často se mi stává, že předepsaný lék bez doplatku není v lékárnách ani skladem a mně nezbývá než odebrat adekvátní náhradu, ale s nemalým doplatkem.

Jan Vok, 52 let
učitel odborného výcviku
S tím, že někteří lékaři zneužívají
svého zaměstnaneckého poměru v nemocnici ve prospěch své
soukromé lékařské praxe.

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

DIVADLO

CYRANO
Premiéra 26. března 2010
od 19.00 hodin
Divadlo Petra Bezruče, 28. října 120,
Ostrava 2
Tel.: 596 618 363
www.bezruci.cz
Romantická klasika / hra o neschopnosti
říct jediné slovo / pro toho, kdo umí veršovat / hra o neschopnosti udělat krok
/ pro toho, kdo umí létat / hra o potřebě lásky v době, kdy lásku není slyšet /
hra o hlučné době, která nemiluje, nedává – rabuje a chechtá se.
Režie: Martin František
Scéna: Marek Zákostelecký
Hrají: Sylvie Krupařská, Zdena Przebindová, Támáš Dastlík, Lukáš Malník,
Norbert Lichý a další.

Ostravy se svým novým titulem U2.
Inspirován hudbou nejznámější irské
rockové kapely vytvořil projekt, který je
poctou všem, kdo věří ve svobodu a lásku a touží po míru na tomto světě. Každý, kdo zná songy jako Sunday Bloody nebo With or Without You, Where
the Streets have no Name a další světově proslulé hity této irské kapely, určitě
ocení atraktivní spojení hudby a taneční choreografie, jež je – stejně jako písně U2 – prodchnuto emocemi a touhou
něco sdělit.

v něm najde své: krásnou hudbu, poezii,
půvab klasického tance či připomenutí
dávné lidské víry, že dobro opravdu vítězí nad zlem.

Choreografie: Eric Trottier
Výtvarník: Julia Libiseller
Tančí: Veronika Beňová, Marika Bočková-Masione, Olga Borisová-Pračiková,
Alena Burdová, Saori Fukuda, Barbora
Kaufmanová, Zuriko Kitamura a další.

SLAVNOSTI A RITUÁLY

Pro děti

YOU TOO

SPÍCÍ KRASAVICE
(ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA)
Představení
11. března 2010 od 18.30 hodin
27. března 2010 od 18.30 hodin
Divadlo Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8a, Ostrava 2
Tel.: 596 114 283
www.ndm.cz

U2-YOU TOO... (TY TAKY)
Premiéra 20. března 2010
v 19.00 hodin
Divadlo Jiřího Myrona
Čs. legií 148/14, Ostrava 2
Tel.: 596 276 135
www.ndm.cz
Po velkém úspěchu La Mistrine se Eric
Trottier, rodák z Montrealu, vrací do

Baletní soubor svým divákům nabízí slavný balet velikána ruské hudby P. I.
Čajkovského. Ač libreto baletu vychází ze známé pohádky francouzského spisovatele Charlese Perraulta o princezně,
která se píchne o růži a na dlouhý čas
společně s celým královstvím usne, tedy
ze Šípkové Růženky, není balet zdaleka
určen jen dětem. Divák každého věku si

Dirigent: Václav Návrat
Choreografie: Lilla Pártay j.h.
Scéna: Milan Ferenčík j.h.
Kostýmy: Eliška Zapletová j.h.

POZVÁNKA DO LIBREXU

12. března 2010 od 17.00 hodin
Křest výpravné publikace Lumíra Pecolda mapující nejzajímavější svátky, oslavy
a festivaly v celé Evropě.

19. března 2010 od 17.00 hodin
Předpremiérové podvečerní setkání
s tvůrci baletního představení Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě.

MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ
SYMPOSIUM LANDEK

TALK SHOW

VŠECHNOPÁRTIČKA
19. března 2010 od 19.00 hodin
Rothschild Palace, Mírové náměstí
160/132, Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 967 954
Rezervace vstupenek: www.ticketart.cz
Karel Šíp a Josef Náhlovský tak, jak je
znáte z TV!
KONCERT

PAVEL HELEBRAND
EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ
24. a 25. března 2010 od 19.30 hodin
Katedrála Božského Spasitele
Náměstí Msgre Šrámka 4/760
Ostrava 2
Předprodej vstupenek:
www.ticketportal.cz
Účinkující
sóla: Jiří Pavlica a Cimbálová muzika
Hradišťan
Simona Mrázová, Anna Nitrová-Číhalová, Jakub Tolaš, Pavel Liška, Vojtěch
Kupka, Jiří Halama, Barbora Čechová,
Jiří Sedláček, Jindřich Jakuba a další
varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
dirigent: Petr Šumník

23. března 2010 od 17.00 hodin
Beseda s pořadateli špičkového sochařského symposia spojená s promítáním filmu a s hudebním doprovodem.
Dům knihy Librex
Smetanovo náměstí 8
Ostrava 2
Tel.: 596 117 676
www.librex.cz
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Ostrava je prezentována světu stále černě...
Logo, které nemá tři modré vykřičníky, ale velký černý otazník

F

ně“ černě vypadat všichni
my Ostravané.
Jakožto Ostravana mě logo osobně uráží. Copak naše kultura je jenom o uhlí a havířství? Nedali opět
páni z magistrátu zaslepeně na doporučení „přespolních“ pražských marketingových agentur, které omezeně znají z Ostravy pouze
průmysl a uhlí?

otografie Daniel od pražského fotografa Jiřího Davida, v grafické úpravě
Martina Kaisera (žijícího
a pracujícího v Karlových Varech),
se stala logem projektu Ostrava
2015 a patřila mezi návštěvníky
k těm nejoblíbenějším exponátům
na výstavě Ostrava? – hlásaly na
konci ledna webové stránky města
a projektu Ostrava 2015.
Při pohledu na fotografii, která
představuje skloněnou tvář mladého chlapce, černě umazanou, se
stydlivým až neprůbojným výrazem v očích, připomínající spíše
nesmělého havíře, který právě vyfáral, nechápu, co má fotka společného s kulturou v Ostravě? Možná jedině to, že v důsledku spojení momentálně špatného stavu
ovzduší a projektu Evropské hlavní město kultury (dále jen EHMK)
budeme v roce 2015 takto „kultur-

Pochybuji o tom, že ředitel projektu Kopecký a jeho přípravný tým poznali
poslední dobou život v Ostravě. A možná by se v budoucnu pro takovéto projekty měli začít vybírat
místní lidé a umělci, kteří vědí, jaká skutečně Ostrava je, a znají i samotné Ostravaky. Při pohledu na depresivní logo mě napada-

jí pozměněná slova herce Vladimíra Menšíka, jimiž lze vystihnout to,
co logo ostudně hlásá a sděluje celému světu o nás a naší Ostravě: „Takhle v Ostravě vypadáme všichni, jenom holky mají prsa...“
Vyjádření města a přípravného týmu projektu naleznete na
www.ostravak.info
Také se vám nelíbí logo
Ostrava 2015?
Pošlete nám svůj vlastní návrh,
jak si myslíte, že by měla být
Ostrava prezentována!
Oproti jiným, my váš názor bereme vážně a rádi vás za poslaný návrh odměníme.

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

Národní divadlo moravskoslezské:
Národního divadlo moravskoslezské má od 1. ledna 2010
nejen nového ředitele, ale bude mít i nové logo

J

iří Nekvasil je velmi akční člověk. Ještě ani pořádně neusedl na ředitelskou
židli a už mění image divadla. V průběhu ledna, datum je velmi sporné, se na webových stránkách divadla objevila větička: „Ředitel Národního divadla moravskoslezského vypisuje konkurz na
nové logo a celkovou novou výtvarnou podobu tiskových materiálů a webových stránek s použitím
tohoto loga.“
Pokud jste grafik, začnete se pochopitelně zajímat o podrobnosti. Poslat návrh na tak prestižní záležitost, jakou logo Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě (dále jen NDM) bezesporu je, vás nemůže nechat chladným. Jenže máte smůlu. Pokud jste měl to velké
štěstí, že jste se tuto informaci vůbec dověděl, zjistíte, že na práci máte necelý měsíc.

Neradi bychom jakkoli spekulovali,
ale domníváme se, že postup – zvolený samotným ředitelem divadla – vnáší do celé situace pochybnosti. Obrátili jsme se proto na Unii
grafického designu a požádali o vyjádření. Mluvčí unie Ondřej Kafka uvedl, že na jeho podnět bylo zasláno jakési oficiální vyjádření bez
bližšího komentáře.
Dopis, který byl zaslán vedení divadla Unií grafického designu, najdete
na www.ostravak.info/divadlo.
CO DODAT ZÁVĚREM?
Pokud zastáváte post nejvyššího,
otevírají se před vámi neomezené možnosti. Veřejný zájem vás nemusí zajímat, pravidla „hry“ určujete jen vy.
Naše redakce opětovně žádala ředitele NDM Jiřího Nekvasila o vyjádření – bohužel bezúspěšně.

Více o tomto tématu na
www.ostravak.info/ veřejné
prostranství.
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA
DÁT
POMŮCKA:
FRANCOUZAMI, JKO NAPJATOU PERSKÉ
SKY
NOHU
KOBERCE
MONDEO,PTZ
„PŘÍTEL”
SATA, ZŮNA STRANOU

PLEVEL
V OBILÍ
(NÁŘ.)

TEPRVE

ÚDER
TESLICÍ

ETNICKÉ
SPOLEČENSTVÍ

SHAKESPEARŮV
HRDINA

RAJSKÁ
JABLKA

OSETINCI

TITANIČITAN
SLOVENA ZIRKOSKY
NIČITAN
„OREL”
OLOVNATÝ

PRVEK
ZNAČKY
V

JIHOAMERICKÁ
HLAVNÍ
TŘÍDA

2. DÍL
TAJENKY

1. DÍL
TAJENKY

3. DÍL
TAJENKY
DVOUPODLAŽNÍ BYT

MOŽNÁ

DOMÁCKY
OLDŘICH

NÁŠ
HOKEJISTA

ZKRATKA
ŽIVOČIŠNÝCH
VLÁKEN

ŘEZACÍ
NÁSTROJ

ZNAČKA
KOSMETIKY

POŠKODIT
RÝPÁNÍM

DOMÁCKY
ARNE

SPZ
PÍSKU

VLASTNÍ
LANÍM
NE!

STAROŘÍM.
BOHYNĚ
ÚRODY

RUSKÉ
SÍDLO

SLOŽKA
KUTIKULY
ČLENOVCŮ

NÁPĚV

ŘÍMSKÝCH
501

BARABIZNA

HOT

CVIII

ŠTORCHŮV
HRDINA

NAKECAT

VELMI
STARÝ

MODEL
FORDU

PATŘÍCÍ
OTOVI

SETŘENÉ
VZORKY K
VYŠETŘENÍ

KOLONIE

HUDEBNÍ
DÍLO
POLSKÝ
PŘÍSTAV

JAPONSKÁ
PROZAIČKA

ŘÍČNÍ
PROUD

RUSKÝ
SOUHLAS

OBEPNOUT
PÁSEM

NAČPAK?

SLOVEN.
VLÁDNOUCÍ
STRANA

ŘÍMSKÝCH
499

DRUH
ŽÁBY

SLOVEN.
„HUŤ”

MODEL
FORDU

ZNAČKA
LETADEL
ANTONOV

DOPLÉST

SVATEBNÍ
KVĚTINA

KRUTOVLÁDCOVÉ

PRIMÁT

SOUTOK
(ŘIDČ.)

AGRESE
SLOVEN.
„ÚTLE”

NALETĚTI
NĚKOMU

SVET. KONGR.
SLOVÁKOV

OLEŠOVY
INICIÁLY

VLACH

TÍMTO
ZPŮSOBEM

4. DÍL
TAJENKY

POPĚVEK

AUTOR
FERDY
MRAVENCE

TVRDNOUT
NA
POVRCHU

ČESKÝ
MALÍŘ

TROPICKÝ
KOMÁR

NÁPADNÝ

SARMAT

Tajenka obsahuje postoj a názor zástupců města ke stavu ovzduší v Ostravě.
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu: Vydavatelství X-PRESS, Brandlova 6, 702 00 Ostrava nebo e-mailem na redakce@ostravak.info.
Uveďte, prosím, svoji zpáteční adresu.
Pět vylosovaných výherců získá poukaz v hodnotě 500 Kč do restaurace Lhotka.
Tajenka z minulého čísla Ostravaku I. / 2010: Časopis s Ostravaky o Ostravě
Výherci tajenky: J. Smolíková, S. Moravcová, T. Šárková, N. Korotková, A. Krnačová.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.
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SEKÁNÍ

TAJNĚ
SLEDOVAT

SMĚROVKA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ZKRATKA
SEVEROVÝCHODU

DRUH
OŘECHOVCE

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 10 – 14 hodin

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

