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Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostává se Vám do  rukou osmé 
číslo našeho časopisu, první le-
tošní. V  průběhu loňského ro-
ku jsme byli mnohými odsouzeni 
k zániku, a to hned dvakrát. Popr-
vé v květnu po parlamentních vol-
bách, před nimiž jsme podpořili 
Věci veřejné, a podruhé na pod-
zim po volbách komunálních, kdy 
jsme se přimkli k hnutí Ostravak. 
Na místě je omluva za  to, že vy-

cházíme až nyní s tříměsíční pro-
dlevou. Omlouváme se. Po velmi 
intenzivní práci a  hlavně spolu-
práci s  lidmi okolo hnutí v  prů-
běhu volební kampaně a  bez-
prostředně po volbách nám však 
slůvko až připadne jako už. Snad 
nás pochopíte.

Co od nás a od časopisu můžete 
dále očekávat? Chceme Vás hlav-
ně informovat o  dění v  našem 
městě. Rádi bychom přinášeli za-

jímavé informace, tipy a  dáva-
li prostor Vám, kteří nám píšete. 
Je nám jasné, že  hnutí Ostravak 
nám už nikdo „neodpáře“, a  ví-
me, že  zejména kritické hodno-
cení činnosti jeho zástupců v Mo-
ravské Ostravě bude tím, podle 
čeho nás budete soudit. Ano, hnu-
tí fandíme a chceme mu poskyto-
vat prostor na  našich stránkách, 
stejně tak se ale budeme snažit 
být objektivní a  nekompromisní 
a měřit všem stejným metrem.

Postupně hodláme zlepšit i formu 
distribuce časopisu tak, aby se do-
stal opravdu až k Vám čtenářům.

Děkujeme za věrnost a v roce 2011 
Vám přejeme mnoho krásných 
a příjemně prožitých dní v našem 
městě.
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Kde ho získat?

Již sto let stojí na ulici 28. října nádherná vila z počátku minulého století. Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy 
v ní sídlili revizoři Dopravního podniku Ostrava (DPO). Ti z vily zmizeli a následně zmizela i vila z majetku DPO.

Prvorepubliková vila v centru 
Ostravy za cenu bytu aneb
Jak dlouho budou na špatné hospodaření 
dopravního podniku doplácet občané?

Stalo se tak loni na sklonku 
letních prázdnin, jen pár 
týdnů před komunálními 

volbami. Na samotném prodeji by 
asi nebylo nic divného (DPO zřej-
mě dům opravdu ke  své činnos-
ti nepotřebuje), kdyby však ne-
byla prodána za  směšně nízkou 
cenu 9,6 milionu korun. Za cenu, 
za  kterou se dnes nabízejí nové 
byty v centru našeho města. Chtě-
lo by se možná říct, že  šlo o po-
chybení nebo o  omyl, ale nejde 
to. Dům byl prodán společnosti 
JRP Property, s.r.o., prázdné spo-
lečnosti nevykonávající žádnou 
činnost, která dokonce od  své-
ho založení až do loňského pod-
zimu hospodařila se ztrátou. Spo-
lečnost založil a funkci předsedy 
představenstva v  ní vykonával 
pan Roman Horváth z Frýdlantu 
nad Ostravicí. Druhým akcioná-
řem a rovněž členem představen-
stva byl pan Peter Diľ. Samotná 
jména vám asi mnoho neřeknou. 
Oba pánové však rovněž vlast-
ní a  vedou společnost SATUM 
CZECH, s.r.o., makléřskou pojiš-
ťovací společnost, mezi jejíž klien-
ty patří mimo jiné Dopravní pod-
nik Ostrava a.s.

Řízení o provedení vkladu vlast-
nického práva z  DPO ve  pro-
spěch JRP Property bylo ukon-
čeno 14. září 2010. Hned tři dny 
na to, tedy 17. září 2010, byla svo-
lána valná hromada, která mi-
mo jiné změnila podobu akcií 
tak, aby již nešlo dohledat, kdo 

je jejich vlastníkem. Ze  sledu 
rychle navazujících skutečnos-
tí lze však přesvědčivě dovodit, 
že společnost byla obratem pro-
dána. I  s  čerstvě a  levně naby-
tou nemovitostí. Za kolik se pro-
dej uskutečnil, nevíme. Stejně tak 
nevíme, kdo byl jejím skutečným 
kupcem. Proslýchá se, že  jím je 
mladý ostravský advokát pan 
Karel Ležatka, který je i součas-
ným novým předsedou předsta-
venstva společnosti JRP Proper-

ty, s.r.o., a který do domu hodlá 
přestěhovat svou advokátní kan-
celář.

Tomu, že si zjevně úspěšný advo-
kát koupí nemovitost od DPO ne-
lze nic vytknout. Velmi zvláštní 
je však postup, jakým byl prodej 
proveden. Proč nebyla nemovitost 
prodána přímo konečnému kup-
ci Dopravním podnikem Ostrava? 
Nevíme. Nabíledni je však prostá 
odpověď. Protože cena akcií byla 

vyšší než kupní cena, kterou DPO 
za  nemovitost obdržel. Kdo zís-
kal onen rozdíl? Pojišťovací mak-
léř DPO, vedení DPO nebo snad 
politici sedící v dozorčí radě DPO, 
kteří mají dbát na jeho řádné hos-
podaření? Těch otazníků je mno-
ho, a tak přidáme jen poslední: bu-
de mít vedení města zájem a najde 
sílu a odvahu k důkladnému pro-
šetření celého případu? Další vý-
voj budeme sledovat a budeme vás 
o něm informovat.                      red

Vila na ulici 28. října

Ostravaci, pozor!
Nový způsob distribuce časopisu!
Časopis Ostravak Vám chceme v budoucnosti přinášet prostřednictvím 
sítě stojanů s časopisem v blízkosti Vašeho domova.

Časopis Ostravak je již nyní dostupný v Ostravě na těchto místech:

Café Au Pére Tranquille, Francouzská kavárna a palačinkárna, Musorgského 8, Moravská Ostrava
Café Sonáta, Sokolská třída 69, Moravská Ostrava
Galerie Mlejn, Nádražní 138a,  Moravská Ostrava
Hotel Kovák, Vratimovská 142, Kunčice
LIBREX, Dům knihy Librex, Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava
LIBREX knihkupectví (areál fakultní nemocnice), 17. Listopadu 1790, Poruba 
LIBREX knihkupectví na Mariánském náměstí, 28. října 201, Mariánské Hory
LIBREX knihkupectví na Hlavní třídě, Hlavní třída 697, Poruba 
LIBREX knihkupectví u banky, Nádražní 14, Moravská Ostrava
LIBREX knihkupectví u kruhového objezdu na Hlavní třídě, Hlavní třída 1016,  Poruba
LIBREX knihkupectví v areálu Odra, Výškovická 550, Výškovice
Městská hala Dubina (vedle Möbelixu), Horní 81, Ostrava-Dubina
Ollies dorty – kavárna, Výstavní 2968/108, Vítkovice
Trafika Petr Čech, Opavská 768 (pod Slovanem), Poruba
VÍTKOVICE HTB (budova bývalého ředitelství Vítkovic), Ruská 2887/101, Vítkovice

Počet stojanů budeme neustále rozšiřovat a aktualizovaný seznam 
adres naleznete na www.ostravak.info.
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Od ledna 2011 došlo nejenom ke zdražení MHD v Ostravě, ale také nově k zavedení MHD zcela zdarma v době 
smogové situace tzv. AKCE SMOG!!!

Na jedné straně budeme platit více za městskou dopravu, přestože klesá počet cestujících a lidé jezdí v Ostra-
vě čím dál více auty, a na straně druhé můžeme v některých dnech jezdit po Ostravě zcela zdarma. Nepřipadne 
vám to tak trochu absurdní?

V  posledních týdnech čím dál tím více na  veřejnost 
„prosakují“ zneklidňující zprávy o  dnes již realizované 
restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava (DPO). 
Na tom, že magistrát jako stoprocentní akcionář chce 
společně s vedením společnosti provést restrukturali-
zaci DPO, není nic špatného. Souhlasíme, že z pohledu 
řízení, efektivity, ekonomické kondice a úrovně posky-
tovaní služeb je v DPO co vylepšovat.

Zdražení MHD 
versus Akce SMOG!!!

Loupež za bílého dne aneb
Jak se ostravští politici chtějí finančně 
zabezpečit na úkor občanů

Městská doprava v  Ostra-
vě zdražila jako v  jedi-
ném větším městě. V  ji-

ných městech – jako např. v Praze, 
Brně, Plzni, Liberci, Ústí nad La-
bem, Hradci Králové a v Olomou-
ci – zůstávají ceny jízdného pro 
rok 2011 stejné jako loni. Ostrav-
ský magistrát argumentuje tím, 
že město nemá více peněz na do-
tování hromadné dopravy, a mu-
sí tedy zdražovat jízdné, přestože 
počet cestujících postupně výrazně 
klesá. V rozmezí let 2005 až 2009 
klesl počet cestujících MHD v Os-
travě téměř o deset procent, a lidé 
tak dávají přednost osobním au-
tům stále více. Proč se DPO spo-
lečně s magistrátem tomu nesnaží 
zabránit a  jenom přihlížejí tomu, 
jak každoroční zdražení jízdného 
sníží počet cestujících asi o jedno 
procento? Myslíme si, že by měs-
to naopak mělo nalákat obyvatele 
na to, aby více využívali MHD než 
auta, a to především kvůli zlepšení 
kvality ovzduší v Ostravě.

Z  denního tisku se ale dozvíte, 
že samotný primátor pan Petr Kaj-
nar si nedokáže vysvětlit stále vět-
ší nechuť Ostravanů cestovat hro-
madnou dopravou, přestože podle 
jeho vyjádření máme velmi kvalitní 
síť MHD, možná nejluxusnější v ce-
lé republice, „a ti lidé“ (myslel tím 
nás občany) to prostě nevidí. A co 
se týká způsobu propagace, tak se 
domnívá, že naše veřejná doprava 
se propaguje sama tím, že je a vidí-
me ji kolem sebe. Takový marketing 
je podle něho dostačující.

Bohužel, jak je už zvykem, ost-
ravský magistrát vedený koali-
cí ČSSD a  ODS původně dobrý 
záměr provést restrukturaliza-
ci postupnými kroky proměnil 
v  neprůhlednou privatizaci. 
V  rozporu s  doporučením re-
nomované poradenské společ-
nosti A. T. Kearney (jen za  tyto 
poradenské služby vedení měs-
ta zaplatilo 2,3 milionu korun) 
rozdělil magistrát dopravní pod-
nik tak, že  sám sebe zbavil pří-
mé kontroly nad částí majetku 
v hodnotě přes půl miliardy ko-
run. Založila se dceřiná akci-
ová společnost Ekova Elektric, 
do které se z DPO vyčlenila nej-
ziskovější část, tzn. opravárenské 
a výrobní provozy, na kterých je 
provoz městské hromadné do-
pravy silně závislý. Samozřejmě, 
že současně s vyčleněním těchto 
lukrativních a výdělečných pro-
vozů do  nově založené dceřiné 
společnosti přešel i  dnes již bý-
valý ředitel DPO Ing.  František 
Kořínek, který se stal předsedou 
představenstva Ekova Elektric, 
a.  s. A  aby bylo dílo dokonáno, 
tak chce magistrát pod taktovkou 
primátora prodat nejlépe do kon-
ce roku 2011 majoritní podíl této 
nově založené společnosti „stra-
tegickému partnerovi“. Pokud 
možno vše v utajení a bez veřej-

Mě – jakožto každodenního zá-
kazníka MHD v Ostravě – vyjád-
ření pana primátora Petra Kajnara 
o  ostravské „nejluxusnější“ měst-
ské dopravě přivádí k záchvatu smí-
chu a zároveň mě utvrzuje v  tom, 
že pan primátor určitě nejezdí z Po-
ruby (kde má přece trvalé bydliště) 
do práce tramvají či autobusem!

Na zasedání zastupitelstva 15. pro-
since 2010 bylo schváleno, že v do-
bě smogové situace bude městská 
hromadná doprava v zónách 1 až 4 
zcela zdarma. Jedná se o  opatře-
ní, které by mělo pomoci ve dnech, 
kdy koncentrace prachu v  ovzdu-
ší vysoce překračuje povolené limi-
ty. Nikdo nedokáže odhadnout, ko-
lik bude inverzních dnů v roce 2011, 
a  proto nelze nyní přesně vyčíslit 

nosti. Ostatně, když jsme se chtě-
li jako občané zúčastnit 10. úno-
ra 2011 tzv. pracovního zasedání 
zastupitelstva, které se celé vě-
novalo „restrukturalizaci“ DPO, 
bylo nám řečeno, že je veřejnost 
včetně novinářů z tohoto jedná-
ní zastupitelstva vyloučena! 

Nepřipomíná vám náhodou ten-
to scénář divoká 90. léta? Kdy 
management firem vyčleňoval 
do  dceřiných společností zisko-
vé provozy, na kterých byla ma-
teřská firma závislá, následně 
po  dohodě se „strategickým in-
vestorem“ se tyto dcery zpriva-
tizovaly, aby v konečném efektu 
mohly zpět bývalé mateřské spo-
lečnosti nabízet stejnou službu, 
ale za větší peníze, a zisk putoval 
již do jiných kapes. 

Pan Ing. Kajnar, primátor Ostra-
vy, zcela reálně cítí, že je to jeho 
poslední funkční období na rad-
nici, a tak se dává na podnikatel-
skou dráhu. Bohužel jeho pod-
nikatelské aktivity zaplatíme 
zase my občané Ostravy – tře-
ba formou nejdražšího jízdného 
v ČR!!!

 red

částku, kolik toto opatření ve finá-
le bude stát město Ostravu. Již teď 
se ale hovoří o odhadované ztrátě 
v desítkách milionů korun. Zvlášt-
ní je, že  vedení města přistoupilo 
ke zdražení jízdného, protože nemá 
peníze, ale financovat městskou do-
pravu v době smogu zdarma si do-
volit může.

K  čemu vlastně tato akce bude? 
Magistrát města věří tomu, že ta-
to akce přesvědčí motoristy, aby 
v době smogových situací nechali 
auta doma a cestovali veřejnou do-
pravou zdarma. Není to tak trochu 
naivní představa?

Podle opozičních zastupitelů měs-
ta hnutí Ostravak ale nebude mít 
opatření města patřičný dopad a li-
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dé neomezí cestování auty. Měst-
ská doprava zadarmo špinavé 
ovzduší téměř nezlepší, místo to-
ho by mělo město přijmout tvrdší 
opatření – např. zákaz vjezdu au-
tomobilů do  určitých částí měs-
ta. A navíc to velmi znevýhodňuje 
ty, kteří využívají hromadnou do-
pravu denně a mají tzv. dlouhodo-
bé časové jízdenky. Lidé, kteří mají 
tento druh jízdenky a jsou stálými 
klienty MHD, jsou odměňováni 
tím, že musí platit nejenom draž-
ší jízdné, ale platí hlavně jízdné 
i v době, kdy je doprava pro všech-
ny ostatní zdarma. A kdo zaplatí 
provozovatelům městské dopravy 
ztrátu za dopravu zdarma v době 
smogu? Město? Ne, přece my, kteří 
máme dlouhodobé síťové jízdenky.
 red

Celý průběh tzv. pracovního 
zastupitelstva a  navazující 
diskusi vedli představitelé na-
jaté konzultační firmy, kteří 
v této záležitosti nemají žád-
nou politickou ani řídící odpo-
vědnost. Jejich vystupování 
bylo poměrně agresivní a aro-
gantní. Představitelé Doprav-
ního podniku Ostrava, a. s., 
a Ekova Electric, a. s., téměř 
nevystupovali. Předložený 
materiál obsahoval neurčité 
informace a zcela subjektivní, 
ničím nepodložená hodnoce-
ní. Byly opět uvedeny i  ne-
pravdivé informace ve  vaz-
bě na  stanovisko Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutě-
že (ÚOHS), když bylo řečeno, 
že  jedinou alternativou za-
chování těžké údržby, moder-

nizace a  výroby dopravních 
prostředků v  DPO bylo vy-
tvoření dceřiné společnosti. 
Toto tvrzení je nepravdivé, je-
likož stanovisko ÚOHS hovoří 
o tom, že pro zajištění zacho-
vání výše uvedených aktivit 
v DPO v souladu se závaznou 
legislativou postačilo oddělit 
účetnictví komerční výrobní 
činnosti a činnosti nekomerč-
ní. Předložené materiály nás 
nepřesvědčily o  tom, že  rea-
lizovaná varianta restruktu-
ralizace DPO, tedy odštěpení 
ziskové části DPO do  nově 
vzniklé dceřiné společnosti, 
byla pro statutární město 
Ostravu varianta nejefektiv-
nější.

 red

Dopravní 
podnik 
Ostrava 
přes sto let slouží lidem, 
přežije také současnou 
koalici na radnici? 

Foto: Drahoslav Ramík

Stanovisko zastupitelů SMO klubu Ostravak 
k průběhu neveřejného pracovního jedná-
ní členů zastupitelstva města, svolaného 
primátorem statutárního města Ostravy 
na 10. února 2011 do budovy Domu kultury 
Akord v Ostravě-Zábřehu:
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Už se zdálo, že se po volbách nedočkáme žádného překvapení. Do koaličních lavic znova usedli zástupci ČSSD 
a ODS, do opozičních pak komunisté a spolu s nimi nově i zastupitelé zvolení za vládní TOP 09 a hnutí Ostravak.

Jaká je pravá příčina toho, 
že zastupitelé zvolení za hnutí Ostravak 
nemohou zasednout v dozorčích radách 
městem vlastněných společností?

Kterak si Miroslav Svozil (ODS) 
vystřelil z občanů

Pro některé nechtěné se sta-
lo skutečností a hnutí Os-
travak má třetí nejvyšší 

počet zastupitelů a  stalo se nej-
silnějším opozičním uskupením. 
Pro svou kritičnost a  odmítání 
přizpůsobit se muselo předem vě-
dět, že míří do opozice. Tam ta-
ké skončilo a svou pozici otevře-
ně deklarovalo. Ono překvapení 
na sebe nedalo dlouho čekat. 

Ještě v  průběhu loňského roku 
přišla řada na rozdělení míst zá-
stupců města v dozorčích radách 
městem vlastněných obchod-
ních společností (např. ČEZ Aré-
na, OZO, Dopravní podnik Ost-
rava aj.). Staronové vedení města 

Asi jsme už všichni rádi, 
že  skončily všechny loňské 
volby a  že  se konečně snad 

i  politici budou věnovat své práci. 
Na  konci loňského roku jsem však 
narazil na skutečnost, která mě stej-
nou měrou rozzuřila, jako i pobavila. 
Tak jsem se rozhodl podělit se o ni. 
Dřívější starosta pan Miroslav Svo-
zil z ODS, který vedl kandidátku té-
to strany v obvodě Moravská Ostrava 
a  Přívoz, mě zaujal volebním hes-
lem Radnice bez dluhů. Pod takové-
to prohlášení bych se rád rovnou po-
depsal. Jen mi to nedalo a přemýšlel 
jsem, co jej k vytvoření takového hes-
la vedlo. Radnici v Moravské Ostra-
vě totiž ODS vedla nepřetržitě snad 
od svého vzniku. Pan Miroslav Svo-
zil pak hrdě poukazuje na to, že byl 
zakládajícím členem ODS, a to prá-
vě v Moravské Ostravě. Co tedy svým 
sloganem myslel? Odpověď mi při-
neslo až  povolební období a  vstup 

Zima je v plném proudu a dý-
chat vzduch v našem městě 
bychom leckdy nepřáli ani 
zločincům. Loni proběhly 
dvoje volby, které slibovaly 
změnu nejen pro naše měs-
to, ale i  pro jeho okolí. Nej-
prve se v  červnu stal minis-
trem pro životní prostředí 
pan Pavel Drobil z Bohumína, 
na podzim pak svou pozici ná-
městka pro životní prostředí 
na  ostravském magistrátu 
obhájil pan Dalibor Madej. 
Oba z jedné strany. Oba mají 
děti. Oba svorně deklarovali 
přispění ke  zlepšení ovzdu-

(ODS a ČSSD) bez ohledu na vý-
sledek voleb nabídlo zastoupení 
všem stranám účastným v zastu-
pitelstvu vyjma hnutí Ostravak. 
Bez odůvodnění, tedy toho ofi-
ciálního. To neoficiální se jen 
velmi obtížně formuluje. Člen 
dozorčí rady si může vyžádat do-
kumenty o jednotlivých krocích 
tohoto či onoho podniku, má 
přístup do účetnictví, zkrátka vi-
dí pod pokličku. Pod pokličku, 
tedy i  do  zákulisí letitých eko-
nomických vazeb a provázanosti 
komunální politiky s podnikatel-
ským prostředím (viz článek Pr-
vorepubliková vila na straně 3). 
Takové nahlédnutí by tyto vaz-
by nepochybně narušilo. Zveřej-

na radnici. ODS totiž radnici nejpr-
ve zadlužila, pak ji zase oddlužila. 
Za  pana  starosty Miroslava Svozila 
pak hospodaření radnice dostalo no-
vý rozměr. Dluhy byly splaceny tak, 
že se levně rozprodaly byty a znač-
ná část dluhů byla obvodu odpuště-
na. Zřejmě s pocitem dobře vykona-
né práce pak radnice ještě závdavkem 
odpustila svým vlastním dlužníkům 
přes padesát milionů korun s  odů-
vodněním, že je stejně neumí vymá-
hat. Zjednodušeně řečeno, je každý 
občan žijící v Moravské Ostravě ne-
bo v Přívoze po krocích ODS vedené 
panem starostou Svozilem přibližně 
o jedenáct tisíc korun chudší. Říkám 
si, budiž, stalo se, ale oním heslem si 
snad pan bývalý starosta dělá z  lidí 
opravdovou legraci. 
 
Lukáš Semerák, předseda klubu 
zastupitelů hnutí Ostravak 
Moravská Ostrava a Přívoz.

ší na  Ostravsku. Nejen před 
podzimními volbami, ale ne-
zvykle i po nich. Snad až po-
dezřele příznivá konstalace 
skutečností, která vzbuzova-
la naděje, a  současně budila 
obavy, aby se něco nepoka-
zilo. A to se stalo. Dříve, než 
mohli oba pánové cokoliv 
udělat, se naděje rozplynula. 
Zasáhla jejich strana a  mi-
nistrem životního prostředí 
je rázem rodilý Pražák. Za-
sáhla ODS. Co je to vlastně 
ta ODS? Nevíme, čí zájmy 
hájí a  jaké má opravdové cí-
le. Přinesla nám však trpkou 

nění zjištěných skutečností by 
pak klidně mohlo vést i k osob-
ní diskreditaci některých politi-
ků. Na tom pak pochopitelně oni 
sami zájem nemají. 

Navíc zastupitelé hnutí Ostravak 
již před volbami jasně deklaro-
vali, že  v  případě svého zvolení 
a  obsazení placené funkce v  or-
gánech městské společnosti se 
takto získaných finančních pro-
středků vzdají. To by pro mno-
hé členy politických stran nepo-
chybně znamenalo další možnou 
nepříjemnost.

TOP 09 i KSČM ona místa v do-
zorčích radách dostaly nabídnuta 

a přijaly je. KSČM je opozicí po-
měrně mírnou a TOP 09 na ost-
ravském magistrátu za  opozici 
považovat nemůžeme. 

Z  pohledu vládnoucích jistě lo-
gické řešení. Budeme jen věřit, 
že přemíra utajení nakonec neu-
možní ještě zběsilejší rozrůstání 
roztodivných vazeb, které nako-
nec přerostou přes hlavu samot-
ným politikům.

 red

Letní král a naše promarněná 
příležitost

jistotu v tom, že Praha je da-
leko a že  intriky uvnitř velké 
politické strany dokáží s ne-
bezpečnou jistotou přehlušit 
zájem třeba i  jednoho milio-
nu lidí. Škoda. Skoro by se 
chtělo využít zkratku oněch 
třech písmen a  ODS poslat 
varovné ODS, tedy Ostravu 
Dusí Smog!!! Nevěříme však, 
že  největší česká strana to-
to neví, jen nechápeme, proč 
problém přehlíží.

Co bude dál? Budeme se dále 
dusit a ze zbytků kyslíku kři-
čet a volat o pomoc? V době, 

kdy píšeme tyto řádky, se 
začalo proslýchat, že  právě 
pan Dalibor Madej by se měl 
stát náměstkem ministra pro 
životní prostředí. Že  by jis-
křička naděje? Pokud se tato 
informace potvrdí, budeme 
novému náměstkovi přát 
v nové funkci mnoho úspěchů 
a  budeme věřit, že  jako zá-
stupce našeho města ve  vy-
soké politice vydrží déle než 
jeho předchůdce, ale hlavně, 
že daleko od domova nezapo-
mene na své dnešní sousedy.

 red
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Ing. Šárka Nosálková, předsedkyně Občanského sdružení 
Dítě s diabetem, patří k oněm rodičům, kteří mají doma dítě 
s diabetem. S touto diagnózou se poprvé setkala zhruba 
před deseti lety, když jejímu synovi byly dva roky. A právě 
tato její osobní zkušenost ji přiměla ke snaze pomoci stejně 
„postiženým“ dětem a jejich rodinám.

nost. I tam je velká mezera a cítí-
me potřebu vzdělávání pedago-
gických pracovníků.

Zmiňujete také spolupráci s léka-
ři. Co přesně tato spolupráce za-
hrnuje?
Za dobu, kterou působíme v Mo-
ravskoslezském kraji, jsme si 
u  dětských diabetologů vybudo-
vali dobré jméno. Naši činnost 
podporují, aktivně se účastní na-
šich akcí v roli edukátorů nebo ja-
ko lékaři na  letním táboře. Pře-
svědčili jsme je o  tom, že  naše 
činnost je potřebná. Spolupráce 
začíná hned v nemocnici při no-
vém záchytu. Lékaři, zdravotní-
ci a zaměstnanci OSDsD tvoří ce-
lek, který má jeden společný cíl 
a tím je ulehčit novému paciento-
vi jeho těžkou životní situaci, kte-
ré ve spojení s DM musí čelit.

Pořádáte tedy nejen odborné se-
mináře, ale také letní tábory pro 
děti. V  čem tkví hlavní specifi-
kum těchto pobytů?
Péče o malého diabetika je spoje-
na s neustálým dohledem jeho ro-
dičů. Na táboře má dítě téměř je-
dinou možnost dostat se mimo 
rodinu, do  kolektivu svých vrs-
tevníků, bez každodenní kont-
roly ze  strany rodičů. Pro rodiče 
je to také jedna z  mála možnos-
tí oddechnout si alespoň na chví-

li od starostí spojených s onemoc-
něním dítěte.

Oproti běžnému táboru, na  děti 
s DM dohlíží dva lékaři a dva zdra-
votníci, vedoucí a instruktoři jsou 
také diabetici. 

Děti s onemocněním diabetes mel-
litus chtějí prožít kvalitní dětství, 
potřebují vyrůstat v pohodové at-

mosféře a s pocitem, že mohou žít 
jako jejich kamarádi.

Jste nezisková organizace. Jak se 
vám daří získávat potřebné fi-
nance?
Naše činnost by nebyla možná 
bez podpory institucí a firem. Zá-
kladním zdrojem jsou pro nás fi-
nance z  Moravskoslezského kra-
je, od statutárního města Ostravy 

a ministerstva zdravotnictví. Vel-
kou podporu jsme získali také 
z nadací OKD, ČEZ, Albert. Po-
prvé přispěly v  roce 2010 na  na-
ši činnost také města Havířov 
a Karviná. Velkou podporu získá-
váme i od firem z oblasti diabeto-
logie a od drobných dárců.

Od  našeho vzniku v  roce 2004, 
kdy se pracovalo dobrovolně tzv. 

z obýváku, jsme dokázali vybu-
dovat profesionální organizaci se 
třemi zaměstnanci. Bohužel kri-
ze a šetření se nevyhnula ani to-
muto sektoru. Finanční nejisto-
ta je bohužel to, čeho se všichni 
obáváme.

Cesta jakéhokoliv občanského 
sdružení bývá cestou trnitou. 
Co všechno ještě připravujete 

r
o

z
h
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v
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r

a čeho byste rádi jako organiza-
ce ještě dosáhli?
Dnes už máme zdárně za  sebou 
první sportovní aktivitu Sportem 
za lepší kompenzací. Víkend na ly-
žích proběhl letos v  Jeseníkách 
a  zúčastnilo se ho padesát osob. 
Další připravovanou akcí je břez-
nová jednodenní edukace Sám so-
bě odborníkem určená všem, kte-
ří se chtějí více dozvědět o diabetu. 
V termínu od 8. do 10. dubna 2011 
proběhne na horské chatě Bílá ví-
kendový edukační pobyt pod ná-
zvem Vítání jara. 

Na  měsíc červen je naplánován 
Dětský den v pohybu – výuka in-
-line bruslení nejen pro děti, který 
proběhne v Opavě.

Na  období letních prázdnin při-
pravujeme tři tábory. První z nich, 
příměstský tábor s názvem Golfo-
vé prázdniny, se uskuteční na gol-
fu na  Čeladné v  měsíci červenci. 
Druhý tábor, Společně vše zvlád-
neme určený rodičům s  dětmi, 
je naplánován v  termínu od  16. 
do 22. července 2011.

Měsíc srpen je jako každý rok 
věnován přípravě a  realizaci 
Letního zdravotně edukačního 
tábora. Ten proběhne na  hor-
ské chatě Bílá v  termínu od 13. 
do 23. srpna 2011. 

V  říjnu nás čeká jubilejní desátý 
ročník naší největší vzdělávací ak-
ce X. barevné DIA dny v Luhačo-
vicích. V termínu od 27. do 30. říj-
na 2011 se sejdeme opět v  hotelu 
Adamantino, kde proběhne spous-
ta přednášek, prezentací, sportov-
ních a kulturních aktivit pro děti 
a jejich rodiče.

V  měsíci listopadu se připojíme 
k  celosvětové akci Pochod pro-
ti DIABETU a vyjedeme do Pra-
hy za  vzděláním a  kulturou. Po-
slední akcí roku bude 3. prosince 
2011 Mikuláš – sportovní odpole-
dne. V průběhu celého roku pobě-
ží projekty Edukace školských za-
řízení a Edukace veřejnosti, které 
si kladou za  cíl zlepšit povědomí 
o existenci nemoci diabetes melli-
tus I. typu a o všech úskalích, která 
provázejí děti s DM při jejich běž-
ných denních aktivitách. Tak aby 
tyto děti mohly prožít plnohod-
notné dětství a nepocítily, že kvůli 
své nemoci nemohou prožít to, co 
jejich zdraví kamarádi.

Děti s onemocněním diabetes 
mellitus chtějí prožít kvalitní 

dětství, potřebují vyrůstat 
v pohodové atmosféře 

a s pocitem, že mohou žít jako 
jejich kamarádi.

Kdy vznikla myšlenka založit 
Občanské sdružení Dítě s dia-
betem?
První krůčky naší činnosti se da-
tují do  roku 2002, kdy skupin-
ka rodičů diabetických dětí zača-
la aktivně působit v rámci Klubu 
Moravskoslezského kraje při 
Sdružení rodičů a  přátel diabe-
tických dětí v Praze, který působil 
v regionu od roku 2001. Postup-
ně se k  nám přidávaly další ro-
diny a  rozšiřoval se počet členů, 
kteří měli chuť aktivně se podílet 
na  činnosti. Občanské sdružení 
Dítě s diabetem (OSDsD) vznik-
lo 6. září 2004 z iniciativy rodičů 
žijících v Moravskoslezském kra-
ji, jejichž děti onemocněly nevylé-
čitelnou nemocí diabetes mellitus 
(DM) I. typu. 

Co je tedy hlavní náplní práce 
občanského sdružení a  kde vás 
mohou rodiče najít? 
Když dítě onemocní cukrov-
kou, stane se celoživotně závis-
lé na inzulínu. Musí si několikrát 
denně měřit glykémii (hodno-
ta cukru v  krvi), jíst v  pravidel-
nou dobu, množství jídla má sta-
noveno na tzv. výměnné jednotky 
(1 VJ = 12 g sacharidů). I přes veš-
kerou péči je dítě kdykoliv a kde-
koliv ohroženo hypoglykémií 
(nízkou hladinou cukru v  kr-
vi). Dohled rodičů či jiné dospě-
lé osoby je hlavně u menších dě-
tí nezbytnost.

Hlavním cílem našeho sdružení 
je pomoc dětem s DM, jejich ro-
dinným příslušníkům a  dalším 

osobám, které přicházejí s  dia-
betiky do  styku, vyrovnat se 
s  tímto celoživotním onemoc-
něním. Rovněž spolupracuje-
me s  lékaři a  organizujeme se-
mináře s  odbornou tematikou. 
Snažíme se o prezentaci nových 
směrů v  diabetologii, prezenta-
ci výrobků a  pomůcek pro dia-
betiky a jejich využití v běžném 
životě. 

Občanské sdružení v rámci svého 
pracoviště na  ulici Železárenské 
636/4 v  Ostravě-Hulvákách pro-
vozuje Edukační centrum s mož-
ností půjčování kompenzač-
ních pomůcek a  literatury. Svou 
činností taktéž sdružení přispí-
vá ke  zvyšování informovanos-
ti široké veřejnosti o problemati-
ce DM a  vyvíjí aktivitu vedoucí 
k  rovnému postavení děti s  DM 
v předškolních, školních a dalších 
zařízeních. 

Jak se k této nemoci stavějí škol-
ky a školy?
To je velký problém. Především 
v  případě školek je zázrak na-
jít zařízení, které příjme dítě ale-
spoň na  dopoledne. Pro rodiče 
je to samozřejmě velká překáž-
ka, dostávají se do  situací, kdy 
mnohé maminky musejí ode-
jít zpátky na  rodičovskou dovo-
lenou. Touto otázkou jsme se za-
čali zabývat minulý rok a chceme 
v tom pokračovat i v letošním ro-
ce. Na  základní škole to záleží 
na  individuálním přístupu školy 
či samotného pedagoga, nakolik 
je ochoten vzít na sebe zodpověd-

Společně vše zvládneme – tábor pro rodiče s dětmi, srpen 2010, archiv OSDsD
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V Moravské Ostravě a Přívoze ještě kolem roku 1900 bylo osm mlýnů. Jedním z nich je i ten, do kterého si vás 
dovolíme pozvat na malou návštěvu. Tento nejmladší ostravský krupný mlýn s parním pohonem na výrobu krup 
a krupice (dnes Mlejn) postavila v roce 1886 firma Samuely, Wechsberg & Co. Budova zde stojí dodnes, a to 
na Nádražní ulici 138 v poměrně nezměněné podobě. Dnes je objekt využíván ke komerčním účelům. A právě 
v podkroví tohoto domu vytvořilo občanské sdružení Spolek Mlejn – Galerii Mlejn a Muzeum Mlejn.

Občanské sdružení Spolek Mlejn 
vás zve na návštěvu do Mlejna aneb
Kumšt je věčný a nezná hranic

KuLturní příLoha

GAlerie Mlejn

Při budování této galerie si občanské sdružení Spolek Mlejn stanovilo je-
diný cíl: poskytovat výstavní prostory širokému spektru výtvarníků, a to 
bez ohledu na jejich věk, výtvarný styl a projev. Svůj závazek splnilo. Ga-
lerie Mlejn letos v červnu oslavila desáté výročí svého založení. Za dobu 
svého působení nabídla prostory pro nespočet výtvarných děl. Celkem 
zde proběhlo více než 275 výstav.

„Vzhledem ke skutečnosti, že žijeme v době, která prošla různými zvra-
ty ve všech oblastech života, tedy i v životě výtvarném, je potřeba sezna-
movat širokou veřejnost s tvorbou a díly jak výtvarníků ostravských, tak 
i regionálních. Výtvarné umění plnilo a plní mnoho funkcí a je zde od to-

ho, aby především obohacovalo život člově-
ka,“ sděluje Eda Riedl, zakladatel občanské-
ho sdružení Mlejn a pokračuje: „Umění má 
tu výhodu, že uvádí člověka do jiného svě-
ta, kde není nic přesně nalinkováno, na-
servírováno nebo nezměnitelného. Oteví-
rá tak další dimenzi pro snové záležitosti 
a představivost diváka tak, aby při pohledu 
na vystavované dílo měl možnost rozehrát 
i vlastní fantazii a představivost. A to je to, 
co členy sdružení láká a stále utvrzuje v pře-
svědčení, že jeho snaha není marná.“ 

V galerii se nejen vystavuje, ale také malu-
je. Pokud jste milovníky umění a  láká vás 
čtvrtka bílého papíru, můžete navštívit 
zdejší kurzy malování. Ve Mlejně malují za-
čátečníci i pokročilí, maluje se figura i vše 
ostatní, vše pro potěšení a zábavu. Posled-
ní výstava prací, které zde vznikly, proběh-
la loni v září. Členové spolku jezdí malovat 
do přírody – do Poodří. Šestý mezinárodní 
Plenér se konal na přelomu srpna a září 2010 
v Loučkách u Oder.

jak jsme již v úvodu zmiňovali,  
hlavním krédem Spolku Mlejn je: 

„Kumšt je věčný 
    a nezná hranic.“ 
Přijďte se přesvědčit, prohlédnout si výstavu, 

exponáty v muzeu, začíst se do historie staré Ostravy 
z přelomu 19. a 20. století.

Otevřeno: 
pondělí až pátek 10.00–17.00

Spolek Mlejn, občanské sdružení
Nádražní 138a, Ostrava

www.mlejn.com

MuZeuM Mlejn

Muzeum jako expozice vzniklo v roce 2009 u příležitosti 123. výročí 
založení Krupného mlýna Samuely & Wechsberg. Návštěvníkům na-
bízí stručnou historii nejen osmi ostravských mlýnů, mlýnského ná-
honu a valchařské strouhy, ale dnes již také historii některých mlýnů, 
které se nalézaly v dalších obvodech města Ostravy. Informace ke čte-
ní jsou vystaveny na panelech, pro mladší a zvídavé pak v širším roz-
sahu ve výpočetní technice nebo na CD Ostravské mlýny.

Vedle informací o historii mlýnů si rovněž můžete prohlédnout různé 
exponáty od mlýnských kamenů z mlýnů v Hrabové, Klimkovic, Bar-
tovic až po ruční žarna ze zemědělských usedlostí, šrotovník firmy 
Wichterle a jiné. Dále muzeum nabízí k vidění nářadí a stroje k úpra-
vě a přípravě obílí, fukary, síta, měrky, váhy, cepy, kosy a další. Vedle 
těchto exponátů jsou vystavena nářadí sekerníků a tesařů a platidla, 
kterými se platilo za vlády Františka Josefa I.

V listopadu loňského roku byla otevřena nová expozice ručních šro-
tovníků a mlýnků na obilí. Mezi osmdesátkou ručních strojků pro 
zpracování úrody jsou zastoupeny mlýnky firmy Husqvarna, která 
patří k nejstarším firmám na světě a byla založena již v 16. století, 
exempláře vyrobené firmou Enterprise z Philadelphie, od které byla 
zakoupena licence na výrobu ručních mlýnků panem Porkertem. Fir-
ma Porkert po dobu 126 let ve Skuhrově nad Bělou byla jedním z nej-
větších výrobců v Evropě. Muzeum připravuje soubor strojků, kte-
rý se ve Skuhrově vyráběl v období mezi válkami. Dále jsou k vidění 
strojky tuzemské, z Rakouska-Uherska, Polska, Slovenska, Německa, 
Francie, Švédska, Anglie a pochopitelně kolébky vzniku těchto stroj-
ků z Ameriky. Jsou zde k vidění strojky historické, ale i současné, nej-
starší jsou z roku 1876.
 red

Foto: Archiv Mlejn
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Vítkovice jsou jedním z neukončených příběhů Ostravy. Dnes trochu opomíjená městská část, město ve městě, 
s důmyslným moudrým systémem pokrývajícím všechny oblasti života, postaveným majiteli železáren několik de-
sítek let před Baťovým Zlínem. 

Neznámé Vítkovice

Pro obnovení zašlé slávy města pod komíny železáren probíhá 
právě udržitelnost projektu Propagace Vítkovic. V rámci této 
udržitelnosti si jednou za měsíc chodí prohlédnout známá i ne-

známá místa s kronikářkou obvodu několik desítek lidí. Vycházky ne-

KuLturní příLoha

Pořad Ostravský strakáč, cyklus besed se zajímavými lidmi naše-
ho města, který probíhá každý měsíc v Knihovně města Ostravy, 
má už svou tradici. Objevil již několik osobností, které se nehono-
sí samozvaným titulem VIP, ale jsou osobnostmi v pravém slova 
smyslu. Jeden ze šotů televize FABEX z data 11. ledna 2011 byl 
dalším malým překvapením. Sklo světoznámé firmy MOSER Kar-
lovy Vary s motivy ostravské výtvarnice Lenky Kocierzové, jinak 
vítkovické patriotky, kronikářky a průvodkyně po rodných místech. 
A tak si ve „strakáči“ posluchači vyslechli pohádku…

Popelka (odvedle) 
z vedlejšího domu

„Nechcete vystavovat v Praze? Ale hned příští týden, nikoho jsem nese-
hnala, všichni mají výstavy nebo tady nejsou a prostory jsou připrave-
ny,“ dostala výtvarnice dotaz v roce 1999. „Ano,“ zaznělo, „příležitost se 
musí chytit za pačesy.“ Obrazy sbaleny, ochotné děti sedly do auta a je-
lo se na výstavu Art Strahov 1999. Černobílé ostravské obrazy rozvěšeny 
na černé ploše a pak už jen diskuse s návštěvníky, krásné rozhovory a se-
tkání. Reagovali hlavně mladí lidé ze škol, vidí srdcem, nejsou ovlivně-
ni názory nikoho. Fotili, diskutovali, ptali se. Po chvilce obvyklý dotaz: 
„Ale vy nejste odtud, to vypadá na Moravu…“ Překvapení: „Kde v Pra-
ze vystavujete? Nikde? Ale to je škoda, my ani nevíme, co se děje mimo 
Prahu…“ 

Jednu z vizitek, která byla s autorčinou kresbou, a propagační materiá-
ly si odnášel výtvarník a zaměstnanec firmy MOSER. „Uvidíme, ozve-
me se…“ Nic… Po roce nic, jako mnoho jiných nadějí i tahle do ztracena. 
Jenže, co má přijít, přijde. Po pěti letech telefonát z Varů: „Měli bychom 
zájem o spolupráci, můžu přijet?“

A tak se v bytě v srdci Ostravy vybíralo, protože autorčiny pérovky jsou 
na sklo a pro technologii rytí a pískování jako dělané. Do roka – hotov 
první kus, po další návštěvě další tři a do dnešního dne bylo realizo-
váno už 25 výrobků. Některé s autorčinými motivy, některé podle její-
ho návrhu. Vázy byly vystavovány na veletrzích ve Frankfurtu nad Mo-
hanem, v prodejnách MOSERU ve světě a na výstavách firmy MOSER, 
v  Uměleckoprůmyslovém mu-
zeu v  Praze. Ostravskou kon-
kurenci v hlavním městě neradi 
vidí, to si holka z Ostravy dovo-
lila moc – dotazy: „A jak jste se 
k firmě dostala, co za tím vězí,“ 
vrtalo v  místních hlavách. Se-
dávej, panenko, v  koutě… Ně-
kdy sedí.

Tak ostravská „popelka“ několi-
krát do roka jede na druhý ko-
nec republiky, aby se podívala 
do  ohně sklářských pecí, tolik 
podobných těm milovaným vy-
haslým ostravským. A sní o tom, 
že  kromě Evy Malostranské 
a Karlovarské by se na tom pře-
krásném křišťálovém skle moh-
la objevit i některá z jejích Ev os-
travských, třeba ta industriální 
nebo Landecká… 

 red

25. února 2011  
Vycházka s výkladem 

o zajímavostech Mírové ulice
Sraz v 15.00 u panelů u vodotrysku na Mírovém náměstí.

25. března 2011   
Vynášení Morany

Sraz v 15.00 u Českého domu na Výstavní ulici. 

Více na www.ostrava-vitkovice.eu.

jsou jen o architektuře a historii, ty tvoří kulisy pro život a příběhy li-
dí, kteří zde žili a žijí. Režné zdivo, štuky, krásná okna a dveře, utajené 
balkonky, komíny, to, čeho si všimne spíše výtvarník než běžný chodec, 
provází kroky vycházkářů. 

Vše začalo velmi prozaicky, v hodinách výtvarné výchovy Lenky Kocier-
zové na AHOL SOŠ. Po studentech bylo objevování industriálního mís-
ta nabídnuto i veřejnosti, byl realizován projekt spolufinancovaný Ev-
ropskou unií a Moravskoslezským krajem, a zajímavosti Vítkovic tak 
zhlédly již stovky dětí, studentů i dospělých. Díky architektům a památ-
kářům, kteří si uvědomili hodnotu jedinečnosti Vítkovic už dávno, při-
jíždějí i autobusy s mezinárodním obsazením, zajímají se o ně studenti 
architektury a stavebních fakult. Zatím veřejnost více zajímá Dolní oblast 
Vítkovice, ale město k této oblasti jednoznačně patří. O tomto jedineč-
ném spojení se přesvědčují účastníci vycházek. Vstupujeme do příběhů 
těch, kteří se scházeli dříve v parku s hudebním altánkem a zoologickou 
zahradou, koupali se ve strouze, lezli po stromech či hráli kuličky a po-
kračujeme v příběhu toho zvláštního příběhu města protkaného potru-
bím, železným krajkovím stožárů, s ještě horoucím spícím srdcem… 

 Lenka Kocierzová

Foto: MOSER, a. s., Karlovy Vary

Foto: MOSER, a. s., Karlovy Vary
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KuLturní příLoha

Na Hradbách 6
702 00 Ostrava

Hlavní třída 557
702 00 Ostrava - Porubawww.hudy.cz

Zuzana Pospíšilová vystudovala na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně psychologii. Vždy ji láka-
la práce s dětmi, ale že bude jednou psát knížky pro 
děti, to ji nenapadlo. 

Zuzana Pospíšilová – autorka 
více než 80 knih pro děti
„Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo.“

Už jako malá holka milovala vyprávění svého otce, divadelního režiséra. 
Tatínek své příběhy líčil tak živě, že malá Zuzana spolu se svými dvěma 
mladšími sourozenci ani nedutala. A pravděpodobně toto živé vyprávě-
ní v ní zanechalo hluboké tvůrčí stopy. Vše vyšlo opět na povrch v době, 
kdy Zuzana Pospíšilová čekala svou druhou dceru Marušku a byla nuce-
na zůstat doma kvůli rizikovému těhotenství. V té době byly starší dceři 
Aničce pouhé dva roky a udržet tak malé dítě v klidu, aby příliš nepřepí-
nalo svou polehávající maminku, bylo opravdu těžké. 

A právě tehdy, aniž si to uvědomovala, začala její éra spisovatelky. Vy-
mýšlela pro svou dceru poutavé příhody a říkanky, které dokázaly u ma-
lé Aničky strhnout pozornost. Za podpory svého manžela se následně 
rozhodla, že své rukopisy začne posílat do různých nakladatelství. Trva-
lo zhruba rok, než přišel první úspěch. V roce 2004 vyšly Zuzaně Pospí-
šilové první pohádky v časopise Sluníčko a o rok později začaly vycházet 
i první knížky. Od té doby napsala přes 80 knih s pohádkami, příběhy 
a veršíky. Jejími hlavními kritiky – a zároveň obrovskou motivací – jsou 
její dvě dcery. Při psaní vychází také ze své profese psycholožky a sna-
ží se do knih začlenit prvky, které rozvíjejí představivost a tvořivost dě-
tí. Její knihy jsou veselé a plné obrázků. A právě doplněné ilustrace jsou 
dalším důležitým aspektem, na kterém si velmi zakládá. Je velmi těžké 
udržet pozornost malých dětí jen na mluveném slovu, a proto obrázky 
doplňují skoro každou dvoustranu jejích knih. Za dobu své tvorby se se-
tkala s mnoha ilustrátory, někteří jí byli jen přiřazeni. Dnes si už své ilu-
strátory pečlivě vybírá a úzce s nimi spolupracuje. Mezi její oblíbené pa-
tří Markéta Vydrová a Drahomír Trsťan.

Některé její příběhy vyšly také v Čítance pro žáky druhých tříd základ-
ních škol (nakladatelství Fraus), jde například o Hádanky z knihy Há-
dám, hádáš, hádáme nebo Nová slova z knihy Hrajeme si s básničkou.

Zuzana Pospišílová vedle své profese psycholožky ve Speciálně pedago-
gickém centru pro děti s mentálním postižením v Ostravě a psaní knížek 
pro děti si ještě ráda najde čas na různá pozvání na besedy do knihoven. 
Tato pozvání přijímá s povděkem. Vždyť kde jinde se může autor dět-
ské tvorby nechat inspirovat lépe než právě mezi svými malými čtenáři.

Pokud dětské knížky Zuzany Pospišílové ještě neznáte, můžete se nechat 
inspirovat na www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz.
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Soutěž o knihu 
jmenujte pět libovolných názvů knih 

od autorky Zuzany Pospíšilové.
Své odpovědi nám zasílejte poštou na adresu 
redakce nebo e-mailem do 20. března 2011.

Pět vylosovaných bude odměněno 
pohádkovou knížkou.

čajovna Na Větrném kopci

program čajodění

BŘEZEN 2011

čajovna Na Větrném kopcičajovna Na Větrném kopci

program čajodění

BŘEZEN 2011

Jičínská 37
Ostrava - Výškovice

09.03
19:00

14.03
10:00

16.03
19:00

19.03
13:00

20.03
13:00

24.03
19:00

29.03
19:30

30.03
19:00

Filmový klub
Koyaanisyatsi

(1983)
Strhující umělecký dokument je 
předchůdcem snímku Powaqqatsi 
(1988). Oba �lmy jsou součástí 
zamýšlené trilogie o stavu tohoto 
světa, které v našem �lmovém 
klubu uvidíte.

ČTRNÁCTÉ
Výročí čajovny

Projekce snímku Dead can dance , 
Sandokan. Pro hosty v kostýmu 
pohádkových postav připravena 
tombola, Koncert skupiny Camara 
a spousta zábavy.

Vzpomínková
Bubnovačka

Bubenická sešlost, můžete se těšit 
na staré známé tváře, které prošly 
čajovnou.

Čajový bazar &
Bleší trh čajový

Máte-li  čajové náčiní, které 
nepoužíváte a chcete ho směnit za 
jiné, neváhejte a přijďte ho 
nabídnout na náš čajový bazar. 
Naše čajovna s orientalem  také 
otevře svůj krámek.

Filmový klub
dětem - Krteček

Promítaní klasických příběhů o 
krtečkovi pro naše nejmenší.

Koncert skupiny
SKLO

Ostravská kapela ve své tvorbě 
používá zvukové koláže tvořené za 
pomocí industriálních či jiných 
speci�ckých zvuků. Nástroje typu 
mlýnek, kolovrátek... 

Bubenický
Workshop

Další díl oblíbené bubenické 
sešlosti pod vedením Palo 
Nowaka.

Filmový klub
Powaqqatsi 

(1988)
Druhy díl plánované trilogie 
osobitých dokumentů režiséra 
Godfreye Reggia na hudbu 
skladatele Philipa Glasse.   
   

Březen - Měsíc čaje
PU-ERH

Když mně bříško bolí, puerh se mi 
hodí...
Čaj Tmavý, pravý, na hubnutí 
dravý.

20Kč free free

40Kč 20Kč 50Kč

free 20Kč 50g/25Kč
V měsíci březnu, to bude již 14. let, co pro Vás 
připravujeme čaj. Děkujeme za Vaši podporu. 

Čajujeme Dál! 

Na Větrném kopci

Čajovna, shop
Agentura - Zastoupení umělců
Catering - Rauty, Festivaly
Školení čajoven

www.cnvk.cz  / 7777 888 52



výherní  KřížovKa

Tajenka obsahuje doplnění věty prohlášení náměstka primátora pro životní prostředí pana Dalibora Madeje v denním tisku ohledně schválení měst-
ské dopravy zdarma v době smogu:
„Může to vypadat jako populismus a sám…“ Zbytek viz tajenka.
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu: Vydavatelství X-PRESS, Musorgského 878/6, 702 00 Ostrava nebo mailem na redakce@ostravak.info. Uveďte, 
prosím, svoji zpáteční adresu.
Pět vylosovaných výherců bude odměněno.

Tajenka z minulého čísla Ostravaka VII/2010: Volte hnutí Ostravak v komunálních volbách.
Výherci tajenky: L. Baláš, S. Hrabalová, M. Suchan, E. Mieszczaková, A. Šanerová.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.

POMŮCKA:
AGO, ASK

EKAS

JIŽNÍ
PLOD

PLOCHÁ
STŘECHA

JANÁČ-
KOVY

INICIÁLY
ANGLICKY

„ŽÁDAT”
SRBSKÉ
VESNICE

POŘÍDIT
OPIS

BÁZEŇ
(ŘIDČ.) HOD ZNAČKA

ARZENU STŘÍDAT OBDIV
(ŘIDČ.)

INICIÁLY
REŽISÉRA
ČINČERY

JMÉNO
HERCE

GIBSONA

OSLOVO-
VATI
„ONI”

SPOJO-
VAT

NÝTY

SOUBOR
MAP

ZNAČKA
KEČUPŮ

VYSOKOŠK.
JÍDELNA

ČLEN SEK-
TY V USA

NÁŠ
ZPĚVÁK

1. DÍL
TAJENKY

SETINA
HEKTARU

PADAT
STARŠÍ

TYP
LETADLA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

UŠATÉ
ZVÍŘE

LITEVSKÉ
PLATIDLO

ROSOL

VÝŠE
NEŽ

PŘÍTEL MO-
HAMEDA
KRÁTKÉ
KABÁTY

PLOD
OLIVOV-

NÍKU
TOPIVO

SPZ
KOLÍNA

UKAZOV.
ZÁJMENO

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ

TÓN A

INIC. REŽ.
TROŠKY
ČÍNSKÉ
ŽEN. JM.

PCHÁČ
OFENZIVA

SITUACE
MRTVICE

(NÁŘ.)

NÁŠ
BÝVALÝ
SKOKAN

NA LYŽÍCH

SLOVEN.
„ÚTĚK”
NEBOLI

ŠPATNÝ
ČLOVĚK
TÝKAJÍCÍ
SE ORLŮ

LOUŽE
SMYČKA

TATARSKÝ
NÁČELNÍK

KORÁLOVÝ
OSTROV

STAV

DOMÁCKY
OLIVER

VYVSTÁVAT
NA MYSLI

ANGLICKY
„TO”

PATŘÍCÍ
TOMOVI

DOMÁCKY
KATEŘINA

SVAZEK
OBILÍ

ARABSKÝ
KŮŇ

KŘÍDLO
PALÁCE
ŘECKÝ

OSTROV

KOMOD-
SKÝ

JEŠTĚR

STARO-
ŘECKÁ

POHŘEBNÍ
OBĚŤ

ZNAČKA
ČISTI-
CÍHO

PRÁŠKU

DOMÁCKY
ATANAS
NĚKDO
(BÁS.)

DOSLOVNÝ
PŘEKLAD
MODEL
FORDU

SPZ
OSTRAVY
ZN. PRAC.
PRÁŠKU

POPĚVEK
MOŘSKÝ
KORÝŠ

DOMÁCKY
OTAKAR

KOŇSKÝ
(ZAST.)
ÚDER

TESLICÍ

HÁJOVÁ
BYLINA

ŠEVCOVSKÉ
LEPIDLO

USMRTIT
BODÁNÍM

KULKAS
PŘED-
LOŽKA

ZN. FRANC.
HOŘČICE

SPZ
NITRY

2. DÍL
TAJENKY

3. DÍL
TAJENKY

INDO-
NÉSKÉ
SÍDLO

VOLÁNÍ
O POMOC

RUSKY
„RÁNO”

KTERÁ
(ZAST.)

V Ostravakovi  Vi/2010 jsme vyhlásili letní soutěž pro děti.
Děkujeme všem dětem za účast v soutěži a výhercům  
zasíláme odměnu. 
Výherci dětské soutěže:
V. Pučová, D. Takáč, P. Žurovcová, J. Šandová, S. Hubertová, J. W. Weiss, T. Kučera, D. Holáň, M. a R. 
Patočkovy, T. Šebesta, V. Riedlová, M. K. Kiša, H. Maršálek, R. Pernica, T. Bezkybová.

Soutěžní příloha pro děti


