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časopis s Ostravaky o Ostravě

editoriáL

Milí čtenáři,
po bezmála roční prodlevě se Vám
do rukou dostává další číslo našeho časopisu. Určitě se ptáte, co onu
roční prodlevu způsobilo a jak bude časopis dále vycházet. Očekáváte-li nějaké senzační odhalení,
zklameme Vás. Jak víte, časopis
vznikal ve spolupráci s lidmi okolo hnutí Ostravak. Po jejich obrovském zejména časovém vypětí
okolo komunálních voleb na podzim roku 2010 se všichni museli
vrátit ke svým mnohdy zanedbaným povinnostem a některé členky redakce vyměnily své běžné
starosti za starosti mateřské. Škarohlídům a zastáncům současného vedení našeho města ale radost
neuděláme. Oznamujeme, že časopis bude vycházet dále – a to pravidelně každé čtvrtletí. Postupně budeme zkoušet zlepšovat jeho
distribuční cesty a doufat, že se tak
dostane k většině Ostravanů. Pro-

tože vydávání časopisu je finančně náročné, dali jsme v něm větší
prostor také reklamě. Vždy ale budeme dbát na její množství, obsah
a vzhled a věříme, že vždy nalezneme dostatek inzerentů.

hnutí Ostravak v komunálních
volbách dnes ve městě konečně
existuje možnost nezůstat bezmocně naštvaný, ozvat se a připojit se k těm, kteří nejsou lhostejní
k prostředí, v němž vedle sebe žijí.

Při psaní tohoto čísla jsme si dlouho lámali hlavu nad tím, jak jej
vlastně uchopit. Na jedné straně nechceme dostat nálepku kverulantů a věčných nespokojenců
a psát pouze o nešvarech, kterých
se politici v našem městě dopouštějí, na druhé straně je však právě
tento časopis skoro jedinou možností, jak širokou veřejnost informovat o věcech, které by právě
ostravští politici před ní nejraději utajili. Nechceme, aby Vás čtení časopisu rozčílilo, pokládáme
však za správné a nutné, abyste věděli, jak je nakládáno s majetkem
občanů našeho města a jak si kdo
u toho počíná. Právě díky úspěchu

V dřívějším čísle jsme psali,
že jsme připraveni nejen kritizovat, ale také chválit. Aktuální
způsob spravování našeho města nás však vede k přesvědčení,
že jeho současné vedení je tím
nejhorším od roku 1990, a prostor pro pochvalu nám nedává.
Máme dnes více informací, sbíráme zkušenosti, ale i tak existují věci, které nedokážeme pochopit. V zastupitelstvu města
Ostravy se zastupitelé vzájemně
potkávají, hovoří spolu. Nejednou
se stane, že člen ČSSD nebo ODS
uzná, že vedení města nemá pravdu a že jeho návrh je pro občany
města špatný. Pak však přijde hla-

sování a obvykle všichni zastupitelé ČSSD a ODS jako tupé ovce hlasují právě pro tento návrh.
Jsou přitom mezi nimi učitelé, lékaři a další lidé, od nichž bychom
očekávali vysoký morální kredit.
Proč tak činí, nevíme. Pokusíme
se psát i o těchto věcech a budeme doufat, že veřejná kontrola nejen vedení města, ale i zastupitelů zvýší jejich odpovědnost a třeba
i začne ovlivňovat jejich jednání.
Tak jako dříve platí, že jsme časopisem o Ostravě, a proto budeme rádi, pokud nám napíšete
svůj příspěvek, názor nebo postřeh. Rádi se pak o něj podělíme
s ostatními čtenáři.
Protože náš časopis vychází v roce 2012 poprvé, přejeme Vám v letošním roce vše nejlepší.


Redakce časopisu Ostravak

Soutěž

Dokaž, co umíš
Soutěž časopisu Ostravak
pro občany Ostravy
Jsou okamžiky, kdy nevíte, zdali se
máte smát, nebo plakat. Stejně smíšené pocity mají místostarostové zvolení
za hnutí Ostravak v Moravské Ostravě a Přívoze při nahlížení do některých nepříliš starých dokumentů.
O jednu tragikomickou historku jsme se rozhodli s vámi podělit
a přetvořit ji v soutěž. Její pravidla
psal sám život. Tak jako jiné městské obvody je i obvod Moravská
Ostrava a Přívoz vlastníkem mnoha domů a bytů. O ty je zapotřebí
se starat, udržovat je, a proto si radnice najímá externí dodavatele k zajištění nejrůznějších činností. Jejich
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výběr by měl být vždy určen výsledkem výběrového řízení, a měl
by tak vést k hospodárnému řešení.
Místostarosta Groll (ODS) měl však
na údržbu bytového fondu jiný názor, a proto podepsal smlouvu,
na jejímž základě obvod proplácel
např. faktury, podle nichž výměna
žárovky na chodbě obytného domu
trvala externí firmě opakovaně čtyři a půl hodiny. Asi bychom se měli rozčilovat a plakat, ale rozhodli
jsme se vzít vše s nadhledem.
Slovo dalo slovo, a tak vyhlašujeme soutěž pro obzvlášť šikovné

občany města Ostravy. Pravidla jsou jednoduchá: každý občan města Ostravy,
který dokáže na žebříku v třímetrové výšce čtyři a půl hodiny
točit žárovkou, od nás
jako ocenění dostane
sadu žárovek do celého jeho bytu či rodinného domu zdarma.
Pokud totéž dokáže
člen ODS z Ostravy,
věnujeme mu kromě zmíněných
žárovek také „štafle“, na nichž ony
čtyři a půl hodiny stál.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailové adresy redakce@ostravak.info.
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Téma

Město utratilo miliony

za virtuální kampaň ke stavu ovzduší
Kdo z vás si všiml, že v Ostravě od 1. října 2011 běží mediální kampaň ke stavu ovzduší? Pokud si sami odpovídáte, že jste žádnou podobnou kampaň nezaregistrovali, nemusíte se vůbec stydět, nejste totiž jediní. A tak jsme
se o celou záležitost zajímali!

N

a posledním zasedání zastupitelstva statutárního
města Ostravy, které se
uskutečnilo 15. února 2012, jsme
se ptali náměstka primátora pro
životní prostředí Dalibora Madeje a také primátora Petra Kajnara,
jak a kdy mediální kampaň, která
měla podle smlouvy stát zhruba
dva miliony korun, vlastně probíhala. Nikdo z celého vedení města – žádný ze zastupitelů ČSSD
a ODS a dokonce ani z přítomných úředníků magistrátu – nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku: „Co bylo obsahem
této již končící mediální kampaně?“ Náměstek primátora pro životní prostředí se zmohl pouze
na bezmocný odkaz, že nám odpoví písemně.

naší neznalosti totiž nic nevíme
o vlivu zdejšího těžkého průmyslu na ovzduší.
To nejzajímavější na celé mediální
kampani určitě měla být prezentace konkrétních opatření pro zlepšení ovzduší. Rozporuplná představa, když si uvědomíme, že už
několik let vedení radnice odbornou i laickou veřejnost přesvědču-

je o nedostatku kompetencí cokoli ovlivňovat a měnit. Proto přece
nemůže dělat žádná opatření. Proto je také nedělá. A tak se mediální kampaň v tichosti proměnila
ve velmi drahou kampaň virtuální. Nikdo nic neviděl ani neslyšel.
A Ostrava se dusí dál!
Je přinejmenším smutné, že lidé,
kteří stojí v čele města, nemají žád-

Kampaň ke stavu ovzduší
Kreativní návrh kampaně vč. vytvoření loga kampaně
Mediální plán kampaně
Realizace mediálního a edičního plánu
Cena celkem

Cena bez DPH
100 000 Kč
80 000 Kč
1 500 000 Kč
1 680 000 Kč

né zábrany a jsou natolik cyničtí,
že neváhají utrácet miliony za zcela nesmyslené a nic neřešící projekty.
Zastupitelé za hnutí Ostravak trvají na odpovědi náměstka primátora pro životní prostředí Dalibora Madeje.
red

DPH Cena celkem včetně DPH
20 000 Kč
120 000 Kč
16 000 Kč
300 000 Kč
336 000 Kč

96 000 Kč
1 800 000 Kč
2 016 000 Kč

Nahlédněme tedy do smlouvy města s jednou pražskou firmou, která je zastoupena Petrem Šafarčíkem. Z písemné dohody vyplývá,
že hlavním cílem této mediální
kampaně je zvýšení informovanosti o znečištění ovzduší, jeho vývoji
v minulosti i současnosti, zdrojích,
opatřeních a kompetencích jednotlivých institucí. Zásadní, originální
a novátorské!
Vedení města objednalo pražskou
reklamní firmu z Václavského náměstí, aby nám – zřejmě natvrdlým Ostravanům – sdělila, že zde
máme značně znečištěné ovzduší, že potřebné informace najdeme
nejlépe na internetu, aby nám pomohla s navigací na webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsou k dispozici
nejpřesnější a nejaktuálnější údaje o stavu ovzduší, a aby pojmenovala všechny zdroje znečištění. Při
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„Podpořme FC BANÍK,

ale v souladu s pravidly a garancemi,“ říkají
zastupitelé hnutí Ostravak
Na posledním jednání městského zastupitelstva (15. února 2012) dostali členové zastupitelstva tzv. na stůl materiál, který obsahoval změnu v návrhu usnesení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města
Ostravy pro rok 2012 v oblasti podpory vrcholového sportu. Komise pro podporu vrcholového sportu navrhovala radě města poskytnout FC Baník Ostrava 11 milionů korun. Rada města na svém zasedání dne 31. ledna
2012 ale tuto částku změnila na jeden milion korun s tím, že u žádající společnosti existují nejasné majetkové
a vlastnické vztahy. V pondělí 13. února 2012 se na poradě vedení města uskutečnila prezentace nových majitelů klubu a rada okamžitě následující den přehodnotila svůj původní návrh a v den konání zastupitelstva předložila
ke schválení jedenáctimilionovou částku – a k tomu se zkrácenou splatností oproti jiným dotacím.

„Nemáme nic proti tomu, aby město
podporovalo sportovní kluby a zájmová sdružení občanů nabízející
volnočasové vyžití a zároveň i reprezentující moravskoslezskou metropoli. Problém ale nastává, když máme se vší zodpovědností rozhodovat
o desítkách milionů korun z veřejných peněz pro zadluženou akciovou společnost FC Baník Ostrava
v okamžiku, kdy ještě není zcela jasné, kdo jsou její noví majitelé, a předložený materiál s návrhem k hlasování o jedenáctimilionové dotaci
není opatřen uspokojivým písemným vysvětlením. Nelze přece jen
tak sáhnout do měšce, vytáhnout
peníze a poslat je do společnosti,
které hrozí reálné riziko insolvenčního řízení a úpadek do konkurzu. Primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Martin Štěpánek se pouze
zmohli na sdělení, že dva dny před
zastupitelstvem proběhla nějaká
jednání. Taková odpověď přece nemůže nikoho uspokojit. Všichni víme, že v minulých pěti letech putovalo do FC Baník Ostrava z městské
pokladny zhruba 85 milionů korun,
Nikdo ale dnes nedokáže vysvětlit,
kam tyto peníze zmizely a jak byly
použity, když má FC Baník Ostrava v současné době více než stomilionový dluh a klub je někde na dně
fotbalové tabulky,“ řekl bezprostředně po schválení dotace předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak Bohdan Trojak. Připomněl, že primátor
už svého času sliboval nový fotbalový stadion. A jak to nakonec dopad-
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lo! Proto zastupitelé hnutí Ostravak
požadovali, aby se nerozhodovalo
o poskytnutí jedenáctimilionové dotace pouze na základě ústních sdělení a nejasných příslibů.
Jen pro zajímavost, srovnatelně velká dotace (13 milionů korun) pro
HC Vítkovice Steel bude vyplacena ve dvou splátkách s podmínkou,
že hokejový klub doloží do 9. července 2012 čestné prohlášení o bezdlužnosti klubu za první pololetí letošního roku vůči obchodním
společnostem s majetkovou účastí poskytovatele a příspěvkovým
organizacím, jejichž zřizovatelem
je poskytovatel, a také sportovním
zařízením, jež jsou provozována
městskými obvody. U schválené
dotace pro FC Baník žádná taková povinnost není stanovena. Město se pouze zavazuje, že 11 milionů korun uvolní v jediné splátce
do 30. června 2012. Vedení města však avizovalo, že má eminentní zájem tyto finanční prostředky
uvolnit co nejrychleji. Jedinou podmínkou pro úspěšnou transakci finanční pomoci ostravskému fotbalu je doložení výpisu z obchodního
rejstříku akciové společnosti.
„Podklady pro jednání zastupitelstva musí být předkládány v zákonných lhůtách a musí být obsahově
zpracovány tak, abychom se mohli
na jejich základě zodpovědně rozhodovat. Všichni jsme složili slib,
že budeme přistupovat k majet-

ku města s péčí řádného hospodáře. V případě písemného materiálu
a následného hlasování o dotaci pro
akciovou společnost FC Baník ne-

bylo možné dát kladné stanovisko,
aniž bychom neporušili tento slib,“
dodal Bohdan Trojak.
red

Baník mistr umí křičet každý
V průběhu loňského podzimu, kdy se našemu fotbalovému týmu nedařilo, jsme stáli u zrodu kampaně na jeho
podporu. Dnes – po změně vlastníka klubu – prakticky stejnou kampaň připravili jeho noví majitelé spolu s velkými médii. Baníku fandíme a přejeme mu vše nejlepší stejně jako před půlrokem.

Přes veškerý mediální humbuk
však nedokážeme skrývat naše
obavy o osud klubu. Po prostudování dostupných údajů o majetkových poměrech nových vlastníků
se nedomníváme, že jsou natolik ekonomicky silní, aby dokázali zajistit nejen financování přibližně osmdesátimilionového ročního
rozpočtu klubu a k tomu ještě splatit více než stomilionový dluh, který klub má. A navíc opravit fotbalový stadion na Bazalech…
S ohledem na velmi úzké vazby
Petra Šafarčíka se současným ve-

dením města se domníváme, že finanční pomoc bude Baník hledat
u města. Budiž. Baník k našemu
městu patří a je-li ve špatné kondici, stojí za to mu pomoci. Stejně
tak postupovali v jiných městech
naší republiky, v nichž některé
kluby dokonce městům patří. Má-li město Ostrava fotbalovému Baníku pomoci, mělo by se tak dít ne
po zákulisních dohodách majitelů klubu s pár politiky z řad ČSSD
a ODS, nýbrž otevřeně na základě diskuse a všeobecného konsensu všech, kteří občany města
zastupují, tedy zastupitelů. Za se-

be můžeme prohlásit, že se každé
seriózní a transparentní variantě
podpory klubu postavíme čelem.
Budeme také věřit, že případná
podpora nejslavnějšího ostravského fotbalového klubu se bude prodiskutovávat se zohledněním toho, že v našem městě působí také
vicemistři hokejové ligy nebo dvě
mužstva nejdynamičtěji se rozvíjejícího sportu v Evropě, florbalu.
O fotbale se říká, že je zábavou pro
chlapy. Za opravdové chlapy pak
mluví činy, ne slova. My svému
klubu chceme pomoci, a proto každý z nás daroval na tzv. transparentní účet Baníku Ostrava částku 50 tisíc korun. Zaplatili jsme je
z vlastních prostředků, ne ze svě-

řených peněz, které máme spravovat.
Budeme velmi rádi, když se podobně zachovají i členové vedení města, ostravští zastupitelé, poslanci nebo senátoři, tedy všichni
ti, kteří se dnes na stránkách novin
předhánějí v prohlášeních o podpoře našeho Baníku.
Bohdan Trojak,
předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak statutárního města Ostravy
Lukáš Semerák,
předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Proměny
pana primátora
O ohebnosti páteře politiků se
už napsalo mnoho. Veletoč ostravského primátora Petra Kajnara ve vztahu k ostravskému Baníku je však obdivuhodný. Před
podzimními volbami v roce 2010,
kdy potřeboval obhájit své primátorské křeslo a nalákat voliče, slíbil, že pokud bude zvolen, postaví
město Ostrava pro Baník fotbalový stadion. Když dostal potřebné hlasy a byl znovu zvolen, náhle
zjistil, že město Ostrava na stadion
nemá peníze. Znamená to, že primátor Kajnar v říjnu 2010 po čtyřech letech ve funkci prvního muže města neznal stav městských
financí? Ten pravděpodobně zjis-

til až na počátku roku 2011, kdy už
voliče nepotřeboval. Rok se s rokem sešel, pan primátor se dal slyšet, že by se rád stal ministrem,
a tak znovu začal myslet na to,
že by měl před lidmi dobře vypadat. Spolu s druhým mužem města – Daliborem Madejem (ODS)
– se hned počátkem tohoto roku
vypravil na úvodní utkání Baníku
do Mladé Boleslavi. Copak asi hráčům pan primátor před zápasem
v kabině slíbil? Že by znovu nový
stadion? S napětím budeme očekávat jeho mediální vyjádření. Ať už
však řekne cokoliv, věřit mu nebudeme…
red
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Porubský les není les
Co myslíte, dostali byste možnost koupit si kus zalesněné plochy v klidové zóně Porubského lesa a postavit si
tam dům? Získali byste souhlas Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy? Schválilo by zastupitelstvo změnu územního plánu města Ostravy a funkční plochy s označením „lesy“ by nahradilo „bydlení hromadné“? Domníváte se, že vedení města a zastupitelé za ČSSD a ODS by váš záměr podpořili svým ano i přes protesty a petici občanů s více než tisícovkou podpisů proti kácení stromů?

V

y byste takovou možnost
pravděpodobně nedostali, ale developer ji má. Pozemky v lokalitě Studentská skutečně koupil a rozhodl se na nich
postavit apartmánový dům. Opoziční zastupitelé za hnutí Ostravak se snažili na jednání zastupitelstva ostatní přesvědčit, aby
výstavbu v klidové zóně se vzrost-
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lými dřevinami nepodpořili.
Žádný argument nebyl dost dobrý! Nepomohlo ani důrazné upozornění na skutečnost, že Ostrava
se potýká s problémy s ovzduším
a že tento záměr jde proti všem
předvolebním slibům o zlepšení
životního prostředí. Zastupitelé
hnutí Ostravak se dočkali jediného – poučení od hlavního archi-

tekta Cyrila Vltavského, že i když
v územním plánu bylo u této plochy uvedeno „lesy“, z pohledu
úřednického se o les vlastně nejedná, a to i přesto, že tam rostou
stromy. Hnutí Ostravak už na zastupitelstvu dne 27. dubna 2011
prosadilo vypracování posouzení
vlivu této stavby na životní prostředí. To však Útvarem hlavního

architekta Magistrátu města Ostravy dodnes nebylo provedeno.
Hnutí Ostravak bude celou situaci
dále sledovat a věří, že hlavní architekt nechá vypracovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí, seznámí s výsledky studie
zastupitele a dojde také k přehodnocení celého záměru.
red
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Rekapitulace roční činnosti
zástupců hnutí Ostravak v zastupitelstvu
statutárního města Ostravy

K

dyž jsme se v roce 2010 těsně před komunálními volbami rozhodli založit hnutí Ostravak a vstoupit do volebního
klání, slýchávali jsme, že se nám
nepodaří získat dostatečný počet hlasů. Když následně volební
výsledky ukázaly, že se nám podařilo získat deset mandátů v zastupitelstvu statutárního města
Ostravy, začalo se ozývat, že stejně nic nezměníme, jelikož nás koalice ČSSD a ODS vždy přehlasuje.
Naše opoziční role proti politickým
matadorům z řad ČSSD a ODS spojených v zaběhnutém koaličním
manželství na ostravské radnici
opravdu není snadná. S tím jsme ale
počítali. Přiznáváme, že někdy to je
docela frustrující, například když
při zasedání zastupitelstva u nějakého projednávaného bodu můžeme argumentovat jakkoliv, koalice
si to stejně jednohlasně podle předem domluveného scénáře schválí.
Jsme na začátku druhého roku našeho funkčního období, takže je
na místě provést stručnou rekapitulaci toho, co se v tomto našem
nováčkovském prvním roce působení v zastupitelstvu v roli opozice
podařilo, nebo naopak nepodařilo.
Na základě podnětu zástupců z našeho hnutí ve vedení městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a následného intenzivního tlaku na vedení města se nám podařilo prosadit odsouhlasení změny
obecně závazné vyhlášky, kterou
se reguluje provozování výherních
hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy. Vyhláška
bude umožňovat jak zamítnutí žádostí o prodloužení licence, tak zamítnutí nových žádostí o provozování výherních automatů.
Povedlo se prosadit opatření k posílení práv a informovanosti občanů města Ostravy – návrhy pro-

gramu a podklady k zasedáním
zastupitelstva města Ostravy jsou
nyní k dispozici na webových
stránkách města. Současně se daří „vychovávat“ vládnoucí koalici k předkládání materiálů pro
zastupitelstvo v souladu se zákonnou lhůtou. Mnohdy se stávalo,
že byl program zasedání zastupitelstva radou města běžně doplňován v kratší než sedmidenní lhůtě
před zasedáním nebo byl mnohdy
doplňován až v den konání zastupitelstva. Vedlo to k tomu, že se zastupitelé, ale především občané nemohli s dostatečným předstihem
seznámit s navrhovaným programem ani s materiály, o nichž zastupitelstvo rozhoduje.
Vznesli jsme zásadní výhrady k návrhu zadání regulačního
plánu v lokalitě Studentská. Nesouhlasíme, aby došlo ke kácení
stromů v Porubském lese za účelem realizace ryze soukromého
developerského projektu výstavby bytových jednotek – tzv. viladomu.
Na základě našeho opakovaného upozorňování na nedodržování
pravidel při udělování dotací vznikla společná pracovní skupina, která připravila pravidla k dotacím
tak, aby způsob jejich udělování byl
v souladu s platnými právními předpisy stanovenými Evropskou unií.
Zatím se nám nepovedlo přesvědčit
kolegy zastupitele napříč politickým
spektrem, aby se přihlásili k naší výzvě k ochraně životního prostředí a zejména ovzduší, kterou jsme
vznesli hned na prvním ustavujícím
zasedání. Bohužel, vedení města přijalo strategii podsouvat nám tvrzení,
že zlepšení životního prostředí znamená výhradně zavírání zdejších
hutí. Tímto způsobem znemožňuje,
aby se vedl smysluplný a věcný dialog o možnostech zlepšení životního
prostředí v našem městě.

Magistrát města Ostravy. Foto: Drahoslav Ramík

Upozornili jsme na rizika zvoleného způsobu vyvedení ziskové
části DPO do nově vzniklé dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC
a.s. Důrazně jsme upozorňovali,
že stanovisko Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) jasně hovoří o tom, že pro zachování údržby, modernizace a výroby dopravních prostředků v DPO
v souladu se závaznou legislativou
postačí oddělit účetnictví komerční výrobní činnosti a činnosti nekomerční. Statutární město Ostrava se svým krokem tak dobrovolně
zbavilo přímého vlivu na řízení
a kontrolu takto vyčleněné ziskové
časti DPO. V souvislosti se současnou přípravou prodeje majoritního podílu takto vyčleněné ziskové
části DPO upozorňujeme na rizika, která z toho pro město Ostravu vyplývají.
Navrhovali jsme zastavení nedomyšlené akce mimořádné pře-

pravy zdarma v prostředcích veřejné hromadné dopravy při
vzniku smogové situace – tzv. akce SMOG. Tato akce nás všechny
stála přes dvacet milionů korun
a nepřinesla žádný efekt. Bohužel
tento experiment s vysokou pravděpodobností zaplatíme prostřednictvím zdraženého jízdného.
Věřím, že toto stručné ohlednutí se
za naším ročním působením v zastupitelstvu statutárního města Ostravy ukazuje, že naše zapojení se
do veřejného dění a snaha toto dění
pozitivně ovlivňovat má smysl. Přejeme si, aby se všichni čím dál víc
aktivně zajímali a zapojovali do veřejného dění v našem městě. Aby
nepodlehli pocitu, který nám je
podsouván, že stejně nic nemůžeme změnit. Není to pravda!
Ing. Bohdan Trojak, předseda klubu zastupitelů za hnutí Ostravak
statutárního města Ostravy
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rozhovor

Eva Schwarzová
a Michal Mariánek
Jaká byla Vaše první reakce, když
jste se dozvěděla výsledky voleb?
Radost. Těšilo mě, že jsme udělali
kus dobré práce v kampani, že nás
lidi našli, že jsme to mysleli a myslíme vážně a že nám občané dali příležitost zkusit dělat politiku
s čistým štítem. A v osobní rovině
mě těšilo, že jsem těm pánům – tak
pohodlně zavrtaným do teplých
židliček na radnici – zvedla mandle, znervózněla je tak, že v povolebních reakcích médiím evidentně
nezvládali náš úspěch s grácií. Protože jediné, čeho se politici v placených funkcích bojí, je to, že se veřejné mínění začne ve své kritice
sjednocovat.
Během předvolební kampaně byla Vaše tvář – dá se říct – všude.
Poznávají Vás a oslovují lidé i nyní po více než roce, když Vás potkávají na ulici?
Někdy ano – i po tak dlouhé době. Někteří se i zastaví a zeptají se na něco, což je milé, protože
to znamená, že jim já či naše hnutí stojí za to, aby se zastavili a ptali se.

Eva Schwarzová
Vystudovala obor veřejné finance na VŠE Praha a pracuje jako ředitelka společnosti D & Daxner Technology s. r. o. Je rodilou Ostravačkou, má dvě děti a žije
ve Slezské Ostravě. Mezi její koníčky patří četba, film,
divadlo a cestování. V podzimních komunálních volbách 2010 byla občany zvolena za hnutí Ostravak
a stala se zastupitelkou statutárního města Ostravy.
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Jaké byly Vaše pocity, když jste
poprvé usedla na místo zastupitele při prvním jednání zastupitelstva?
Říkala jsem si, že rok předtím jsem
seděla na balkoně pro veřejnost,
vestoje jsem se domáhala pozornosti tehdejších zastupitelů a vznášela dotazy a připomínky k vedení města. Vůbec by mě nenapadlo,
že za rok budu sedět v lavici pro zastupitele…
Jaké byly Vaše dosavadní zkušenosti s politikou?
Před volbami? Špatné. Arogance
a nezájem řešit dotazy a problémy.
Pouze špatné zkušenosti s místními politiky mě dostaly do situace,
že jsem se ocitla mezi nimi. Děkuji, pane primátore Kajnare. Děkuji,
pane náměstku Madeji. Poděkujte

sami sobě, že se na nás musíte každý měsíc koukat.
Co Vás nejvíce rozčiluje při zasedání zastupitelstva města?
Pocit, že některé mnohdy velmi
kontroverzní materiály jsou přijímány kolegy zastupiteli z koaličních stran tak jednomyslně, tak
jednohlasně, dle pokynů jejich
stranických šéfů, jako by tam oni
sami byli už jen do počtu.
Co Vás nejvíce potěšilo nebo se
Vám povedlo prosadit v roli zastupitele?
Malé radosti: pojmenovat věci
správně, když například pan primátor Kajnar tvrdil, že rozdělení
a vyvedení více než půlmiliardového majetku z DPO je řešení, které
žádá legislativa. A takové nepravdy
stály i v oficiálních materiálech pro
zastupitele. Malá radost říct nahlas
a do zápisu ze zasedání zastupitelstva, že to není pravda. Že nebylo třeba ztratit kontrolu nad majetkem města a zakládat dceřinou
společnost, že stačilo pouze interně oddělit účetní okruhy v rámci Dopravního podniku Ostrava.
Velké radosti: podařilo se nám –
přes počáteční nechuť vedení města – prosadit na program loňského
listopadového jednání zastupitelstva návrh na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování výherních hracích
přístrojů na území města. Tato
změna byla schválena a umožňuje
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz postupně vyčistit tuto část města od výherních hracích
přístrojů.
Litovala jste někdy za dobu působení v zastupitelstvu rozhodnutí
vstoupit do veřejného dění města Ostravy?
Nelitovala, protože už nemusím jen nadávat, jak to tady vedení města vede, ale mohu nadávat
i snažit se to změnit.

Statutární město Ostrava

– zastupitelé statutárního města
Ostravy za politické hnutí Ostravak
Michal Mariánek
Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě a pracuje v oblasti sociálních služeb
v Ostravě. Je rodilým Ostravakem, má dvě děti a žije
v Ostravě-Petřkovicích. Mezi jeho koníčky patří dobrá knížka, sport a divadlo. V podzimních komunálních
volbách 2010 byl za hnutí Ostravak zvolen občany
a stal se zastupitelem statutárního města Ostravy.

Jaké máte pocity z komunální politiky po více než roce působení
v roli zastupitele?
Bylo toho strašně moc, hrozně rychle to uběhlo. Museli jsme
vstřebat obrovské množství informací, pochopit procesy fungování v orgánech města, zorientovat
se v široké problematice, kterou
samospráva Ostravy obnáší. Naším základním cílem bylo narušit harmonické manželství a dostat se k relevantním informacím.
Manželství jsme sice nerozvedli,
ale občané naším prostřednictvím
dali jasně najevo, že oranžovo-modrou koalici nepovažují za ideální vztah. A přestože jsme v roli
opozice, mám za to, že naše stanoviska k mnohým problémům jsou
slyšet. Občas se nám podaří i píchnout do vosího hnízda. Na druhé
straně nám zástupci koalice dokážou dát najevo, kdo má v zastupitelstvu většinu. Když poprvé vyvolali hlasování o ukončení diskuse,
kterou tím utnuli, a nejmenovaný
zastupitel nám s úsměvem na rtech
sdělil, že to je demokracie…, bylo
to poučné i zarážející zároveň.
Jaké jsou reakce Vašich blízkých
a okolí na Vaši práci zastupitele?
Překvapivě různé. Někteří přátelé
a známí mě podporují, jiní mě mají za šílence. V týdnech, kdy se mi
hodně nahustí program, rozhodně nejsem nejoblíbenějším členem
domácnosti.
Jaké bylo pro Vás osobně nejtěžší rozhodnutí v rámci komunální politiky?
Respektování principu, který říká, že materiály do zastupitelstva
musejí být minimálně sedm dnů
veřejnosti přístupné, oproti realitě, kdy rada města zařadila na bod
jednání zastupitelstva materiály,
které tuto podmínku nesplňovaly. V balíku těchto materiálů byly například dotace do sociální
oblasti, na prevenci kriminality,
do zdravotnictví apod. Pokud by

se tyto dotace neschválily na plánovaném jednání, oddálilo by se
i čerpání peněz pro tyto organizace, což by mohlo vážně ohrozit jejich fungování. Tenkrát jsme
absolvovali v rámci našeho politického klubu zatím nejbouřlivější diskusi.
Váš největší osobní trapas či společenské faux pas při zasedání,
nebo naopak úsměvná historka?
Kupodivu se mi zatím žádné faux
pas nepřihodilo, což je spodivem,
neboť jsem jinak významný specialista v této oblasti.
V čem vidíte změnu k lepšímu,
která Vás nejvíce těší jako zastupitele?
Za smysluplnou považuji práci
v komisích rady města, kde se již
tak nepolitikaří a věcně se jedná.
Členové komise jsou orientováni na danou problematiku a snaží se najít společné řešení směřující
ve prospěch Ostravanů.
Nejabsurdnější rozhodnutí či diskuse?
Absurdní je téměř vždy situace,
když zástupcům koalice dojdou
argumenty a navrhnou hlasovat
pro ukončení diskuse. Nesmyslné rozhodnutí se týkalo vyhlášení
akce SMOG či rozhodnutí vedení
města o spuštění kampaně Ostravu nedáme. Naprosto zmatené bylo hlasování o pojmenování ulic
na území Nové Karoliny.
Kdybychom se vrátili o více než
rok zpátky, šel byste do celého toho kolotoče znovu?
Jednoznačně ano. Tehdejší výsledky voleb jsou pro mě obrovským
závazkem vůči lidem, kteří v nás
vložili svou důvěru a mnohdy také naději, byť si až teď s odstupem
času uvědomuji, že jsme vstoupili
do veřejného života s velkou naivitou. Řada z nás se musela vypořádat i s velmi negativními reakcemi
z řad veřejnosti…
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Moravská Ostrava a Přívoz

Plníme své sliby ?
Před více než rokem jsme vstupovali do předvolebního klání plni nápadů, elánu a optimismu v tom, co všechno
v případě úspěchu změníme na naší radnici. Úspěch se díky našim voličům dostavil, doba hájení nováčků na radnici už dávno skončila, a tak považujeme za poctivé zhodnotit to, co se nám povedlo, co se daří a s čím zatím nedovedeme pohnout.

Transparentnost
a úspora
ODS nám po sobě zachovala velmi zvláštní systém výběru uchazečů o veřejné zakázky – na první
pohled přehledný a transparentní systém s názvem PPS. Vše se dělo elektronicky a o každém úkonu
v rámci výběrového řízení byla vedena evidence. Bohužel vše končilo právě podáním nabídek. Pak se
sešla výběrová komise, obvykle vedená starostou Svozilem, a děly se
věci. Uchazeči byli různě vylučováni, výběrová řízení rušena. Asi
nejkřiklavější bylo zadávání projekčních prací v roce 2010. V pěti případech zvítězila tatáž společnost a vždy byl vyloučen tentýž jiný
uchazeč – pokaždé pak z velmi banálních důvodů. Jednou zapomněl
doložit kopii takového jindy zase
onakého dokumentu. Překvapení nastalo, když se (již po volbách)
začaly na úřadu objevovat projektové dokumentace, jež byly všechny vyhotoveny (v subdodávce) právě oním vyloučených uchazečem.
V tomto jsme pokračovat nechtěli
a ani nemohli, a tak jsme postupně
začali přecházet k transparentnímu
zadávání zakázek formou elektronických aukcí, v nichž jednoduše
zvítězí nejlevnější uchazeč. Žádná
soutěž nebyla zrušena a její výsledky pak rada vždy akceptovala. Tímto oproti odhadům cen dosahujeme
průměrné úspory okolo 50 procent.
Provedli jsme také první aukci stavební zakázky v Ostravě a výsledek
předčil naše očekávání. Jednalo se
o opravu MŠ Hornická. Projektant
odhadl cenu rekonstrukce na více
než 14 milionů korun. V prvním
kole, kdy jednotliví uchazeči podávali své nabídky písemně v obálkách, byla nejnižší cena 10,8 milio-
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Pohled z radniční věže na katedrálu Božského Spasitele v centru Ostravy. Foto: Drahoslav Ramík

nu korun. Podle dřívějších zvyklostí
by tímto řízení skončilo, starosta by
se pochlubil, kterak ušetřil více než
tři miliony korun a byl by klid. My
jsme však tuto cenu (rozuměj 10,8
milionu korun) stanovili jako cenu
vyvolávací právě v následné aukci.
Všichni uchazeči se aukce aktivně
zúčastnili až k hranici 8,2 milionu
korun, vítěz pak nabídl cenu 7,8 milionu korun a zakázku za tuto cenu realizoval. Úspora tedy nečinila
zhruba jen 3,2 milionu, ale dokonce 6,2 milionu korun. Protože nám
připadá přirozené chovat se ke svěřenému majetku stejně jako k vlastnímu, nikdo se tím okázale nechlubil – a hlavně pak chceme v této
praxi dále pokračovat!
Zákaz výherních
hracích automatů
Léta jsme poslouchali nářky poli-

tiků nad rozvojem heren ve městech, současně jsme však pozorovali jejich nerušené rozpínání.
Přešli jsme proto od slov k činům.
Jako jediný velký městský obvod
(druhým byla Polanka nad Odrou se sedmi automaty) jsme prosadili úplný zákaz hracích automatů na území celého městského
obvodu.
Korektnost, slušnost
a demokracie
Ačkoliv se stále necítíme být politiky a nemáme ambice se jimi stát,
musíme si přiznat, že jsme se stali
součástí politického prostředí. Naštěstí jen toho komunálního, ale
přesto. Zřejmě prostřednictvím
bývalého starosty Miroslava Svozila však některé praktiky, tak jak
je známe z vysoké politiky, pronikly i na naši radnici. Jednou z nich

bylo nevraživé hájení ukořistěného písečku, tedy vytvoření neprostupného informačního valu,
jenž zabraňoval úniku informací
ven z radnice. Ten se nám podařilo rozbít a namísto dříve obvyklé
praxe zamezení přístupu k informacím jsme dokázali:
• přenechat většinu v kontrolním
výboru zastupitelstva opozici.
Dříve v kontrolním výboru udržovala vládnoucí koalice silnou
většinu a zástupce některých
stran zúčastněných v zastupitelstvu do patrně po zastupitelstvu
nejdůležitějšího orgánu vůbec
nepustila. Dnes jsou v kontrolním výboru zastoupeny všechny
strany. Původně měl výbor pět
členů, tedy po jednom zástupci
za hnutí Ostravak, ČSSD, ODS,
KSČM a TOP 09. Následně byl

rozšířen o dva členy – jednoho
z KSČM a jednoho z ČSSD. Výboru od počátku předsedá člen
KSČM. Většinu tedy má opozice
a my si myslíme, že je to správné.
Nemáme totiž co skrývat a jsme
připraveni zodpovídat se z chyb,
které případně uděláme.
• zasadit se o to, že dnes ve všech
komisích rady městského obvodu jsou zastoupeni zástupci všech stran a hnutí zúčastněných v zastupitelstvu. Na rozdíl
od dřívější praxe tak každý může nejen vyjádřit svůj názor, ale
také svou činností přispět k rozvoji našeho obvodu.
Vyšší odpovědnost
V předchozím volebním období
měla rada městského obvodu devět členů a často se nebyla schopna sejít v plném počtu. Dnes má
rada členů sedm a jen výjimečně se stane, že nezasedá kompletní. Na rozdíl od dřívějšího systému kolektivní (ne)zodpovědnosti
dnes rada hlasuje jmenovitě a lze
snadno dohledat, jak který člen rady hlasoval.
Oprava Masarykova
náměstí
Po letech neplodných diskusí jsme iniciovali jednání s investorem rekonstrukce Masarykova
náměstí (Magistrátem města Ostravy) a zhotovitelem (Eiffage Construction Česká republika, bývalý
Tchas) a svým aktivním přístupem
výrazně přispěli k dohodě o jeho
opravě. Bohužel zhotovitelská firma letos vyhlásila úpadek a oprava byla provedena jen zčásti. Ve své
aktivitě však budeme pokračovat.
Základní škola
Ostrčilova
Krátce po vstupu na radnici se
na nás doslova vyvalil problém
spočívající ve sporném vztahu
v užívání části prostor ZŠ Ostrčilova soukromou školu 1st International School of Ostrava. Namísto dříve praktikovaného silového
řešení problému jsme odstartovali proces jednání, který byl před několika dny zakončen úspěšným
přestěhováním mezinárodní školy. Naše základní škola tak má dostatek prostoru k dalšímu rozvoji
výuky, na jehož nedostatek si stěžovala. Soukromá škola pak získala prostor ke svému samostatnému

působení. Navíc jsme upřímně rádi, že obě instituce zůstaly na území
našeho obvodu, a nabízejí tak možnost kvalitního vzdělávání dětí.
Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo udělat důležitý krok, který ocení jak mnozí rodiče z řad obyvatel
našeho obvodu, tak i rodiny cizinců, které v našem obvodu bydlí.
Změny v činnosti
Technických služeb
Moravská Ostrava
a Přívoz
Zasadili jsme se o jmenování nového ředitele Technických služeb.
Na místo úředníka nastoupil člověk z provozu. Propuštěním několika THP pracovníků a provedením vhodných organizačních změn
ušetřil jen na chodu společnosti několik milionů korun ročně.
Nejen v parných dnech jste proto
již loni mohli v ostravských ulicích
opět po několika letech potkat kropicí vůz, který – přestože obvod
přišel na nemalé peníze -, stál převážně jen v garáži. Důvodem byly vysoké náklady na jeho provoz
– zejména na vodu. Není divu, neboť ke kropení byla používána voda pitná. Začali jsme proto používat vodu užitkovou a pomáháme
snižovat prašnost.
Zachránili jsme desítky
vzrostlých stromů
Na rozdíl od dřívější praxe se některý z členů rady městského obvodu zvolený za hnutí Ostravak
vždy jde osobně podívat na místo,
kde je navrženo kácení stromů. Jen
za letošní rok se právě tímto zodpovědným přístupem podařilo zachránit bezmála stovku stromů.
Za největší úspěch považujeme záchranu 72 stromů, které měly padnout v rámci výstavby cyklostezky
podél řeky Ostravice.
Jsme rovněž rádi, že i projektanti plánující výstavbu na území našeho městského obvodu pochopili
změnu ve vnímání významu zeleně a stromy již výstavbě bez uvážení neustupují, jsou respektovány a projekty se přizpůsobují jim,
ne naopak.
Gymnázium Matiční má
nové hřiště
Hned v úvodu se na mysl dere
úsloví: Když se chce, všechno jde!
Venkovní školní hřiště Gymná-

zia Matiční několik uplynulých let patřilo
doslova mezi
největší ostudy
centra města.
Místní radnice
jeho stav přehlížela s typicky alibistickým
odůvodněním,
že je hřiště majetkem gymnázia,
nikoPohled z radniční věže na ulici 30. dubna v centru Ostravy.
Foto: Drahoslav Ramík
liv obvodu, a to
i přesto, že je
bývalý starosta Svozil dodnes čle- ky mnohaletého procesu, od něhož
nem školské rady tohoto gymná- očekáváme postupné zaplňování
zia. Zřizovatelem Gymnázia Ma- historické části středu města. Prvtiční je pak Krajský úřad.
ním krůčkem bylo výběrové řízení
na pronájem nebytového prostoru
Náš názor je ten, že není podstat- na Prokešově náměstí. Podle dříné, čí hřiště je, ale kde se nachází, vějších pravidel byla jediným krirozhodli jsme se proto s jeho mi- tériem v nabídkovém řízení cena.
zerným stavem něco dělat. Ukáza- Vzali jsme na sebe zodpovědnost
lo se, že nejsme sami. Díky pomo- a případnou tíhu kritiky a namísto
ci JUDr. Josefa Babky, člena rady vietnamské prodejny textilu, kteMoravskoslezského kraje, který rá nabídla nejvyšší cenu, jsme se
bydlí u nás v Moravské Ostravě, se rozhodli pronajmout prostory kanám v rekordně krátké době poda- várně Ostravanka, která před něřilo zahájit jednání s paní Mgr. Vě- kolika týdny opravdu otevřela.
rou Palkovou, náměstkyní hejtma- Podobně jsme souhlasili se symna pro školství. Její vstřícný postoj bolickým nájmem v Kostelní ulipak vedl k tomu, že po pár měsí- ci, kde byl otevřen mléčný bar Nacích má gymnázium krásné nové proti. V době, kdy čtete tyto řádky,
hřiště. Oběma moc děkujeme.
budeme vyhodnocovat nabídky
na pronájem nebytových prostor
Vedení gymnázia navíc přislíbi- přímo na Masarykově náměstí.
lo, že hřiště bude moci užívat ta- Soutěží jen ti, kteří v objektu chtěké přilehlá Základní škola Matiční. jí provozovat cukrárnu otevřenou
i o sobotách a nedělích.
Sáčky na psí
exkrementy
Jsme si vědomi toho, že oživení
Od léta 2011 si každý majitel psa, nabídky služeb je jen jedna stránkterý má řádně zaplacený popla- ka mince a že centru chybějí jeho
tek za psa, může na radnici zdar- obyvatelé. Po masivní přestavbě
ma vyzvednout balíček obsahující bytů v historických domech v dezejména sáčky na psí exkremen- vadesátých letech minulého století
ty. Při venčení tak nemusí s sebou a s tím souvisejícím vystěhováním
nosit po kapsách igelitové tašky, mnoha stovek obyvatel jsme přirozličné pytlíky apod. Na dru- stoupili ke konverzi (zpětné přehé straně se však již nemůže vy- stavbě) těchto prostor na byty. Mámlouvat v případě, když jeho mi- me za to, že doba, kdy byl kritický
láček znečistí veřejné prostranství. nedostatek kanceláří, lékařských
I přes velmi ostrou diskusi se dnes ordinací nebo zasedacích prostor,
ukázalo, že naše rozhodnutí vy- jež byly vytvářeny právě z bytů, již
jít vstříc majitelům psů je správné, minula. V průběhu několika týdbalíčky si totiž většina majitelů psů nů pak nabídneme první takto
skutečně vyzvedla.
konvertované prostory do užívání lidem, kteří chtějí v centru trOživení centra města
vale bydlet.
Povzdechy nad mrtvým centrem
a nenaplněné sliby o jeho ožive- JUDr. Lukáš Semerák, předseda
ní. Po letech prázdných prokla- klubu zastupitelů hnutí Ostravak,
mací jsme začali s prvními krůč- Moravská Ostrava a Přívoz

11

Děti dělají v našem obvodu
seniorům radost

Bod programu:
„Budeme podporovat komunikaci mezi generacemi ve spolupráci se školami,
		
domovy pro seniory a kluby důchodců.“
Jednou ze stěžejních myšlenek volebního programu hnutí Ostravak pro MOaP v oblasti školství bylo propojení
generací nejmenších, školou povinných dětí a seniorů. Naším hlavním cílem je podpora aktivního dění v obvodě,
k čemuž nemalou měrou přispívá i vzájemné poznávání lidí, kteří zde žijí.

V

uspěchané době zbývá málo času se kolem sebe jen
tak porozhlédnout, natožpak se s někým pustit do řeči. Novodobým neblahým trendem pak
zůstává nevšímavost, lhostejnost
a neúcta k práci předchozích generací. Jen namátkově je takovým
smutným příkladem například
rozpadající se bývalý Módní dům
Ostravica Textilia. Pomalu zanikají tradice, tradice místa, poctivá řemeslná práce a také povědomí
o výjimečnosti kraje a jeho osobnostech. O slavných osobnostech si
děti mohou přečíst informací mno-

ho, ale žijí mezi námi i „obyčejní“ lidé, kteří jsou např. mistři svého řemeslného oboru, nebo lidé, kteří
zažili výjimečné momenty. Existují také „hrdinové jednoho dne“, lidé, o kterých se nepíše, ale měli by
co předat – svou moudrost, skromnost a pokoru. Nejmladší generace
má jen velmi málo šancí se s tímto
pokladem setkat. Dobré vzory jsou
mnohdy schovány, opomíjeny, pro
média je poklad takového typu „neprodejný“. Podporujeme tedy aktivity, které se snaží tuto generační
a informační propast zmenšit a posílit vzájemný respekt a úctu.

Foto: Drahoslav Ramík

Jednou z takových aktivit je celoroční putovní projekt Základní
školy Ostrčilova Já a ti přede mnou,
který obě zmíněné generace dostává do vzájemné interakce. V rámci projektu se pořádají diskuse s pamětníky, tvůrčí řemeslné dílny,
akce pro seniory v místních domovech důchodců, divadelní představení, procházky městem po stopách
zapomenuté historie apod. První
beseda proběhla u příležitosti oslav
17. listopadu s panem Ulmannem,
jenž všechny žáky a učitele okouzlil
právě svou skromností a pokorou.
Pro velký úspěch bude následovat
pokračování i v dalším roce.
V předvánočním čase se děti rozhodly udělat radost obyvatelům
Domova pro seniory Slunovrat,
který se pyšní již stoletou tradicí. Celý prosinec děti připravovaly
– za pomoci učitelů – vánoční výrobky, cukroví, perníčky a jiné výrobky. Poté zorganizovaly vánoční
trhy a ranní posezení u kávičky pro
své rodiče, příbuzné a známé. Výtěžek akce předčil všechna očekávání.
Vybraná částka ve výši 14 454 ko-

run udělala radost nejen nicnetušícím zástupcům Slunovratu, ale především samotným dětem, které by
si i tuto akci rády zopakovaly, protože, jak samy řekly, má to pro ně
smysl. Peníze byly použity na nákup materiálu pro tvůrčí a terapeutické dílny pořádané ve Slunovratu, osobně budou dětskou delegací
předány na začátku roku 2012. Další z připravovaných akcí bude krátké divadelní představení pro seniory a tvůrčí řemeslná dílna vedená
„mistrem řemesla“ na půdě školy.
Všichni víme, jak těžké je získávat
dotace a peníze na různé programy pro mládež i seniory, smysluplně vyplňovat jejich volný čas. Spolupráce škol a domovů důchodců
je však především o mezilidském,
oboustranně přínosném kontaktu,
kde není potřeba milionů. Proto budeme rádi, pokud se podobný projekt či jen dílčí aktivita podaří rozšířit i mezi další školy v našem obvodě.


Mgr. Hana Foltová,
zastupitelka hnutí Ostravak
v Moravské Ostravě a Přívoze

Přijďte mezi nás
Jsme rádi, že nejste lhostejní a rozhodli jste se podílet se aktivně na ovlivňování dění ve svém okolí. Jsme potěšeni, že se obracíte právě na nás.
Hnutí Ostravak se proto rozhodlo vyjít všem naproti a začalo zakládat
místní sdružení v jednotlivých částech Ostravy, konkrétně pak v Ostravě-Porubě, ve Slezské Ostravě, v obvodu Ostrava-Jih a v Ostravě-Vítkovicích.
Máte-li i vy zájem s hnutím Ostravak spolupracovat právě v místě, kde

12

bydlíte, obraťte se na členy hnutí prostřednictvím e-mailu, a to na adresu:
poruba@ostravak.info, slezska@ostravak.info, jih@ostravak.info,
vitkovice@ostravak.info.
Pokud bydlíte v jiné části Ostravy, kde hnutí Ostravak dosud nemá své
místní sdružení, napište nám na recepce@ostravak.info.
Tomáš Málek, předseda hnutí Ostravak

Snížíme imise v Hrabové,
ale místo toho je zvýšíme v centru

Stavba s názvem Víceúčelová hala s administrativní částí je pojem, pod který se dá schovat cokoliv, na což samotný investor této stavby také pravděpodobně spoléhá. Plánovaná hala má stát v centrálním městském obvodu v ulici Výstavní kousek od křižovatky ulic Výstavní, Železárenské a Průmyslové. Naštěstí zastupitelé a radní
na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) za hnutí Ostravak byli natolik všímaví, že nesrovnalosti ve stavební dokumentaci k této stavbě zaregistrovali.

S

tavba měla sloužit původně
ke strojírenské výrobě, kde
měl být výrobně montážní provoz pro komunikační a datové sítě, servis a konfigurace PC
sestav, výroba a komplementace elektrických sestav, skladování a montáž nábytku, showroom
automobilů a zahradní techniky. Vše bylo v souladu s územním
plánem města, a tudíž v březnu
2010 bylo vydáno i územní rozhodnutí.

Po prostudování studie vedení
úřadu MOaP okamžitě vzneslo námitky. Poukázalo především na to,
že v současnosti předložený druh
stavby je v rozporu s územním plánem a vydané územní rozhodnutí
se jeví jako nezákonné.
Přesto investor v září na odbor stavebního řádu a přestupků na MOaP
předložil oznámení stavby posou-

zené tzv. autorizovaným inspektorem, což je sice podle zákona možnost, že stavbu lze pouze oznámit
stavebnímu úřadu, ale nutné je také předložit vyjádření účastníka
statutárního města Ostravy. Toto vyjádření dle našich informací zatím investor nepředložil, navíc byly vysloveny pochybnosti,
zda oznámená stavba není v rozporu s územním rozhodnutím.

Centrální městský obvod se nyní
snaží, aby nedošlo ke zkrácenému
stavebnímu řízení. Celou kauzu
zastupitelé i radní hnutí Ostravak sledují a podnikají rázné kroky proti tomu, aby se realizovala
stavba v centru města, která bude
obtěžovat svým provozem místní
obyvatele.
red

Pozemek, na kterém by měla stát výrobní hala s lakovnou. Foto: Petr Stuchlík

V létě 2010 Krajský úřad zahájil posouzení této stavby podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Investor proto zpracoval
a předložil podrobnou studii k plánované stavbě haly. Ale najednou
se zde objevily zcela jiné informace.
Studie popisuje objekt, který by měl
sloužit pro dvousměnnou výrobu
hliníkových a ocelových konstrukcí s lakovací kabinou a skladováním
a distribucí. Jedná se o výrobní technologii firmy umístěné v současné
době v Ostravě-Hrabové (průmyslové zóně k tomuto druhu činnosti
určené) a ve Vratimově. Přesunem
do lokality ulice Výstavní doložená
studie uvádí zvýšení imisních limitů a možnost dosažení nadlimitních
hodnot hluku v nočních hodinách,
vše v blízkosti obytné zástavby s vysokou koncentrací obyvatel a u nového sportoviště – a to vše za podpory města. Nejvíce absurdní je závěr
rozptylové studie v předložené dokumentaci, která uvádí, že v dané
lokalitě dojde sice k nárůstu imisního znečištění, ale naopak v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová a Vratimov dojde k jejiho snížení.

13

Téma

Pokusy na lidech ve středu
Evropy
Možná se vám tento titulek bude zdát příliš odvážný, nevíme však, jak jinak nazvat situaci, která v průběhu měsíce listopadu loňského roku panovala v Ostravě. Sdružení firem pod líbivým názvem Čistá Ostrava – vedené pražskou společností GEOSAN GROUP a.s. – po několika letech prací na vyčištění ostravských lagun zjistilo, že velmi
kontroverzně zadanou státní zakázku v řádech miliard korun nedokáže dokončit v dohodnuté lhůtě.

Z

řejmě proto přistoupilo k experimentu, který
ve svém důsledku způsobil
zamoření hustě obydlených částí
Ostravy nejen nepříjemným zápachem, ale také zdraví škodlivými

látkami. Obyvatelé Mariánských
Hor, sídliště Fifejdy i Přívozu jsou
už na ledacos zvyklí, ale tak intenzivní zápach snad žádný z nich
nepamatuje. Zápach to byl velice
nepříjemný, ale daleko nepříjem-

nější byly záchvaty kašle, odulé
sliznice a štípající oči, které signalizovaly, že se nejedná pouze
o běžný smrad. To, že se do vzduchu uvolňovaly nebezpečné a jedovaté látky, tušili všichni. Nikdo
však oficiálně nepřiznal, o jaké
látky se jedná a co jejich dýchání
může způsobit.
Skutečnost, že se pražská firma
o zdraví lidí nestarala a přijela si
do Ostravy v podstatě jen vydělat peníze, nekomentujeme. Zajímavý je však postoj politiků, kteří mají své občany – své voliče
– zastupovat a chránit. Přijel ministr životního prostředí, který
vše zhodnotil – a zase odjel. Také vedení města i kraje se přišlo
na stavbu podívat, pěkně promluvilo s novináři, ale nic se nestalo.
Tedy vlastně stalo. Po pár dnech
nám oznámili, že likvidace lagun
bude stát více peněz, že bude o rok
trvat déle, a o rok déle nás tak budou obtěžovat i zápach a škodliviny z lagun.
Pokud vám tyto řádky připadnou jako výjev ze špatného snu,
musíme vás zklamat – jedná se
totiž o drsnou ostravskou realitu. My, občané Ostravy, jsme už
opravdu zvyklí na ledacos a nepřekvapí nás nejrůznější podivné praktiky politiků směřující k jejich osobnímu obohacení.
Ochranu lidského zdraví jsme
však až dosud považovali za nedotknutelnou. Zjevně jsme se
mýlili. Svou nečinností nás politici přesvědčují, že jejich laxní přístup k celé záležitosti lze
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považovat za experiment na lidech, experiment s jejich zdravím a také s tím, kam až mohou
zajít.
Smutnými hrdiny zůstávají radní Moravské Ostravy a Přívozu. Ač nemají žádné kompetence účinně zasáhnout, zvedli hlavy
a podali trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné
ohrožení. Svým činem tak nejen
ukázali, že jim situace není lhostejná, ale také jasně deklarovali, že se se situací nehodlají smířit,
že celá záležitost nevznikla samovolně a že konkrétní viníci musejí být nalezeni a potrestáni.
Ptáte se, jak situaci řešit a jak zabránit jejímu opakování? Univerzální recept neexistuje, ale pro začátek možná postačí pojmenovat
pár věcí pravými jmény. Zakázka se „upekla“ za vlády ČSSD, ministr životního prostředí Chalupa
je z ODS, náměstek hejtmana odpovědný za životní prostředí Novák je z ČSSD, náměstek primátora odpovědný za životní prostředí
Madej je zase pro změnu z ODS.
A sdružení Čistá Ostrava mediálně zastupuje společnost P A M
AGENCY, s. r. o., Petra Šafarčíka, která zajišťovala kampaň ODS
v Ostravě v komunálních volbách
v roce 2010.
Co dodat? Snad jen to, že až nás
příště budou pálit oči a budeme se
bát pustit své děti hrát si ven, měli bychom si uvědomit, proč tomu
tak opravdu je!
red

Postřehy

z našeho města
Každodenní život je tvořen spoustou drobností, které jej provázejí. Některé pokládáme za samozřejmé, jiných si
pomalu ani nevšimneme, nad některými však zakroutíme hlavou. O ty, nad kterými někdy zůstává rozum stát, se
s vámi chceme podělit, protože věříme, že jejich zveřejnění povede k nápravě. Dnes nabízíme dva postřehy v podání Garáží Ostrava a.s.

Cizinci do Ostravy
nepatří?
Pokud jste někdy parkovali v podzemních garážích pod ostravským
magistrátem nepochybně vás zaujaly plesnivé stěny, zatékající schodiště nebo samolepka s logem
kapely Depeche Mode, která již několik let zdobí jeden z výtahů. Běžnému Ostravanovi však přirozeně
uniká to, nač nás upozornil jeden
z návštěvníků našeho města. Měl
jednání na radnici a spořádaně zaparkoval svůj vůz právě v podzemních garážích. Když chtěl po jednání odjet, zjistil, že ani výtahem,
ani po schodišti se ke svému autu nedostane. Chvíli nevěděl, co
si počít, a pak se vydal po sjezdové rampě dolů do garáží. Tomu, co
mu říkal pracovník obsluhy parkoviště, nerozuměl a jen těžko lze
odhadnout, kdo se komu více divil. Ostravský systém, kdy parkovací lístek slouží zároveň jako klíč
ke vstupu do garáží, neznal a nápisu na dveřích v češtině jednoduše nerozuměl. Kolik cizinců takto
uvízlo v pasti, nevíme. Víme však,
že umístit pod české upozornění
ještě text v některém ze světových
jazyků je drobnost, která by nejen
usnadnila život cizincům, ale také
něco vypovídala o úrovni našeho
města.

cených lidí a zamíří si to směrem
k jedinému parkovišti pro svá auta. Ti zkušení si připraví parkovací lístek a spořádaně začnou tvořit
frontu u okýnka. Teprve, když zaplatí parkovné, vydají se ke svému
vozu a zamíří k závoře u výjezdu.
Idyla, nacvičený postup častých
cestovatelů. Ten však dostane trhlinu, pokud se mezi parkující vmísí nováček, tedy člověk, který si
nejprve dojde pro své auto, dojede
k závoře a teprve tam zjistí, že mís-

to pro placení není v Ostravě u výjezdu z parkoviště, nybrž přesně
na opačné straně, tedy u vjezdu.
No nic, nováček zaparkuje svůj
vůz, postaví se do fronty zkušených a čeká. Mezitím však k závoře přijíždějí první auta zkušených,
kterým nováček brání ve výjezdu.
Někdy zkušení vyčkají, než nováček zaplatí a odjede (tedy napraví svou chybu), často se však stane, že některý ze zkušených nechce
čekat a začne hledat viníka svého

zpoždění. O komunikaci vedenou
jadrnou češtinou nebývá nouze.
Pokud ke všemu přičteme i skutečnost, že samotné najetí k parkovací závoře vyžaduje velmi slušný řidičský um, nezbývá než se zeptat,
proč ona „parkovací budka“ není
u výjezdu z parkoviště a proč její
obsluha po zaplacení sama závoru neotevře? Ušetřilo by se nejen
spoustu nepříjemných scének, ale
také čas a pohodlí.

Proč dělat věci
jednoduše, když to jde
složitě
Hlavní nádraží v Ostravě, je večer
a mrzne. Z pendolina se vyvalí několik desítek po celém dni utrmá-
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Téma

Arogance moci

aneb Zaplatily si dvě nejsilnější
strany v Ostravě volební kampaň
z městských prostředků?
V čísle VI/2010 časopisu Ostravak jsme poukázali na velice netradiční způsob rozdělování městských prostředků na podporu kulturních akcí. V předloňském roce nás obzvlášť zaujala dotace ve výši pět milionů korun pro zcela novou akci nazvanou Léto!!!.

J

iž tehdy jsme poukazovali
na skutečnost, že např. populární festival Colours of
Ostrava při svém prvním ročníku nezískal od města žádnou
podporu, několik dalších let byla podpora v řádech stovek tisíc
korun a v předloňském roce získal necelé čtyři miliony korun.
Celá akce Léto!!! byla prakticky neviditelná a podle oslovených odborníků v běžných cenách stála okolo dvou milionů
korun.

Slíbili jsme, že vývoj akce budeme sledovat. Již předloni jsme
měli určitá podezření, ale skutečnost nás šokovala. Ačkoliv ve zdůvodnění neobvykle vysoké dotace
ze strany města stálo, že Léto!!! se
stane trvalou součástí ostravského kulturního léta, akce se loni
již neopakovala. Na podzim 2010
se však konaly komunální volby.
Akci Léto!!! pořádala agentura P
A M AGENCY, s. r. o. Tatáž agentura také organizovala navazující
volební kampaň ostravské ODS.

Pokud si přičtete fakt, že mediální nákup (rozuměj nákup pro politickou kampaň tolik potřebných
a drahých billboardů a jiných reklamních ploch) pro akci Léto!!!
zajišťovala stejná agentura, která
zajišťovala volby pro ostravskou
ČSSD, přestáváte věřit vlastním
očím. Myšlence, že si obě tehdy
i dnes v Ostravě vládnoucí politické strany zaplatily část své volební
kampaně z našich (městských) peněz, už nelze uniknout. Kreativitu
a odvahu ostravským politikům

z ODS a ČSSD nelze upřít a míra,
kam až dokážou zajít, je rovněž
„obdivuhodná“. My se jen ptáme,
jak dlouho jim takové chování budou tolerovat občané města Ostravy? Snad si při pohledu na další
volební plakáty na vše ještě vzpomenou a uvědomí si, že úsměv
na plakátu u některých kandidátů znamená výsměch do tváře jejich voličům – výsměch, jak je zase jednou doběhli.
red

Ostravu rozdáme
Není to tak dávno, kdy na nás
z reklamy v denním tisku hrozila zaťatá pěst. Slogan Ostravu nedáme měl přimět občany našeho města semknout
se a podpořit úsilí vedení radnice v boji proti krácení příjmů
města ze státního rozpočtu.
V kampani nám vedení města
hrozilo, že cena jízdenky MHD
bude 67 korun, že vstupenku
do divadla koupíme za 1213
korun, vstup na bazén bude
za 300 korun apod. Nesmyslná emotivní kampaň, která se
spíše podobala volební kampani ČSSD, pak podle oficiálního vyjádření primátora Ostravy nás občany přišla na 500
tisíc korun. Zcela zbytečně.
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V naší zemi může zákony měnit jen Parlament České republiky tvořený poslanci a senátory. Koalice ČSSD a ODS, která
vede naše město, má právě
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR velice pohodlnou
většinu 109 poslanců. Většinu
v Senátu má pak ČSSD sama.
Je tedy zcela jasné, že bez
poslanců ČSSD a ODS není
možné prosadit změnu žádného zákona. Proč tedy vedení
našeho města straší občany
a utrácí jejich peníze, namísto
toho aby se jednoduše dohodlo se svými vlastními stranickými kolegy? Že by ostravští
radní neznali ústavu nebo
na své poslance zapomněli…

Možná. Dost možná však
dělají humbuk proto, aby odvrátili pozornost od toho, jak
z ostravské radnice tiše mizejí další peníze. Jak jinak lze
nazvat například skutečnost,
kdy vedení našeho města bez
výběrového řízení objedná výrobu nových informačních tabulek za bezmála dva miliony
korun? Ano, v době finanční
krize, která znejišťuje většinu
z nás, v době, kdy neustále
slyšíme o škrtech, omezeních
a úsporách, vedení ostravské
radnice usoudilo, že potřebuje nové cedulky u jednotlivých
kanceláří magistrátu. Proč?
To nevíme. Co však víme
a čemu nerozumíme, je sku-

tečnost, že pořízení nových
cedulek vyšlo bezmála na dva
miliony korun, což je suma,
kterou námi oslovení odborníci považují minimálně za dvojnásobně předraženou. Ceně
se však nemůžeme divit. Neproběhlo totiž žádné výběrové řízení a byl rovnou osloven
jeden zhotovitel. Proč? To
opět nevíme. Co však víme
zcela jistě, je smutný fakt,
že je zcela lhostejné, kolik
finančních prostředků naše
město ze státního rozpočtu
dostane, protože hospodaření současného vedení našeho
města nelze charakterizovat
jinak než sloganem Ostravu
rozdáme.red

Kancelář číslo 109
Magistrát města Ostravy má v dnešní době takový počet zaměstnanců, že pro ně potřebuje stále další a další kanceláře. Bohužel budova magistrátu na Prokešově náměstí má také omezenou kapacitu, a tak si musí město za drahé peníze pronajímat
další budovy s kancelářemi, aby měli všichni zaměstnanci úřadu
kam usednout. A přesto nabízí vedení města některé kanceláře
cizím subjektům přímo v budově magistrátu zdarma.

Kancelář zdarma číslo 109. Foto: Petr Stuchlík

V únoru roku 2006 obdržel tehdejší primátor Aleš Zedník žádost Konzulárního jednatelství Ukrajiny v Brně o možné využívání prostor v budově magistrátu. Na základě tehdejší dohody
s panem primátorem Alešem Zedníkem získal velkoryse Konzulát Ukrajiny k dispozici kancelář číslo 109, kterou využívá dodnes
– tedy více než šest let – stále bezplatně!
red
Inzerce

Obchodní zástupce
pro omítkové směsi DAXNER®
Přemýšlíte, jakou fasádu zvolit v případě novostavby?
Přemýšlíte nad vhodným dodatečným zateplením vašeho domu?
Přemýšlíte, jak odstranit vlhkost a plísně z domu?

Nikdo vám nenabídne více – zateplení a sanace v jednom = DAXNER®
Tepelně izolační omítky DAXNER® jsou nejvhodnější a nejúčinnější izolací
pro dodatečné zateplování jak novostaveb, tak starších rodinných domů
z cihel a pórobetonu. Účinnost je obdobná jako u polystyrenu nebo minerální
vlny, omítky jsou odolné proti mechanickému poškození.
Omítky DAXNER® jsou vynikající pro dodatečnou izolaci a rekonstrukci břízolitové fasády. Po použití omítkových směsí DAXNER® se odstraní stávající
problémy s vlhkostí. Používají se pro sanaci sklepů, vodou zasažených obvodových stěn domů, soklů narušených vlhkostí a solí.
Pro interiér:
Interiérová omítka s celulózou DAXNER® je vhodná pro cihlové a pórobetonové podklady, překoná svou kvalitou minerální omítky, sádrové omítky
a lepidlové stěrky. Vyniká vysokou krycí schopností, zamezuje prokreslení
podkladu, přispívá svým charakterem k celkovému zlepšení tepelně a zvukově
izolačních vlastností, zvyšuje intenzitu vnímání pocitového tepla.

www.dzimas.cz

www.daxner.cz
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Požár v Národním divadle
moravskoslezském
Skutečné plameny sice budovy Národního divadla moravskoslezského (NDM) nezachvátily, přesto se však současné vedení města (ČSSD a ODS) snaží potichu hasit požár, který vznikl nekompetentním a nezodpovědným
hospodařením současného ředitele Jiřího Nekvasila. Ten za dva roky svého působení v Ostravě dokázal z divadla
s vyrovnaným, ba dokonce přebytkovým rozpočtem udělat instituci vysoce ztrátovou, a to v takové míře, že to
ohrožuje samotnou existenci čtyřsouborového divadla. A jaké má pan ředitel Nekvasil řešení na tuto krizovou situaci? Zrušit scénu operety v Ostravě!

Č

asopis Ostravak již dříve
upozorňoval na prapodivné výběrové řízení na grafické zpracování nového loga divadla,
které podle oficiálních informací
stálo necelých 70 tisíc korun. Jistě
zcela náhodou vyhrál výběrové řízení grafik Lubomír Šedivý, s nímž
se pan ředitel velmi dobře osobně zná a který opět zcela náhodou
bydlí v domě vzdáleném vzdušnou čarou 500 metrů od domu Jiřího Nekvasila – a k tomu ve stejné
obci. Redakce časopisu Ostravak
podle výsledků auditu od firmy
BNV consulting, s.r.o., však zjistila, že grafik Lubomír Šedivý inkasoval za grafické práce pro divadlo
v roce 2010 více než 875 tisíc korun!
A pouze připomínáme, že NDM
zaměstnává také vlastní grafiky!
Finanční ztráta Národního divadla moravskoslezského jen za prv-

ní rok působení nového ředitele,
který byl vybrán za vedení města
ČSSD a ODS, byla ovšem daleko
vyšší. Jednalo se téměř o 14 milionů korun! Pro srovnání uveďme,
že NDM pod vedením Luďka Golata vykázalo za rok 2009 zisk
ve výši 2,2 milionu korun. Jak taková situace mohla nastat? Nový ředitel divadla dostal od vedení města do vínku nelehký úkol
– zachovat stávající rozsah umělecké nabídky divadla, zvýšit jeho
uměleckou úroveň a zároveň podstatně šetřit. Z takto namíchaného koktejlu by leckoho rozbolela
hlava. Rozevlátá hříva pana ředitele ovšem zůstala klidná. Pustil
se do divácky náročných představení, na která ostravské publikum nechce chodit. Z vyhlášené
ostravské operety, která má široký okruh příznivců, začal tvořit
muzikálovou scénu, na které uvá-

Národní divadlo moravskoslezské. Foto: Drahoslav Ramík
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dí finančně velmi nákladná muzikálová představení, jež se nezaplatí ani při daleko vyšší než stávající
návštěvnosti. Rozšířil řady administrativních pracovníků o nové lidi, jejichž přínos pro divadlo
je nulový nebo minimálně velmi
sporný. Zvýšil počet zaměstnanců
v marketingovém oddělení a v době, kdy měl přistoupit k razantnímu šetření, utratil 2,5 milionu
korun za tisk propagačních materiálů divadla. Představte si soukromou firmu, která musí snižovat náklady na provoz, protože jí
klesá počet zákazníků, jak si nechává tisknout exkluzivní katalogy na křídovém papíře za miliony
korun… A finanční ztráta divadla
se prohlubovala. V polovině minulé sezony už bylo jasné, že hospodářský výsledek divadla nemůže dopadnout dobře.

hloubkový audit, který – nijak překvapivě – doporučil vedení města
tyto kroky: v době hledání úspor
neutrácet miliony za propagační brožury, neplatit drahé externí
grafiky, když má divadlo vlastní,
zredukovat počet administrativních pracovníků, neuvádět na scénu náročné tituly, které mají slabou návštěvnost, a neuvádět tituly,
jejichž příprava a provedení jsou
extrémně drahé.

Možná si právě pomyslíte, že z toho pan ředitel
Nekvasil musel mít špatné spaní a jistě se alespoň
pokoušel intenzivně jednat
s vedením města o finanční
výpomoci, ale kdepak! Pan
ředitel napsal na magistrát
dva dopisy a dále ho celá
věc příliš nezajímala.

Hrozivá finanční situace Národního divadla moravskoslezského je
jasným faktem, nejasné však zůstávají motivy jednání ředitele Jiřího
Nekvasila, který je buď nekompetentní osobou, která na postu nejvýznamnějšího moravskoslezského
divadla nemá co pohledávat, nebo
si je podporou politických špiček
koalice ČSSD a ODS tak jistý, že jej
problémy ostravského divadla příliš nevzrušují. Občan Ostravy a daňový poplatník si již zvykl na to,
že špatná rozhodnutí města a jeho organizací zaplatí ze svých daní,
kdyby však měl alespoň jistotu, že si
ještě někdy v Ostravě bude moci zajít na operetu…
red

Když v divadle proběhl loni v dubnu pravidelný kontrolní den a vyšly najevo
závažné nedostatky v hospodaření této instituce pod
vedením ředitele Nekvasila, rozhodla se rada města ihned poslat do divadla

Člověk pracující v soukromé firmě
si pomyslí, že takový ředitel musí
mít své místo velmi nejisté, popřípadě, že špatné výsledky své práce
pozná alespoň na výplatní pásce.
Kdepak, město Ostrava takovým
lidem ještě dává prémie! A to nedlouho poté, kdy byli z divadla
propouštěni herci s odůvodněním,
že na jejich platy nejsou peníze.

Inzerce
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Vystřihněte
y
kupón a získejte večeři

A

1+1

ZDARMA

objednáte si dvě večeře
a zaplatíte jen jednu!
druhé jídlo ve stejné ceně
nebo levnější získáte
ZDARMA
slevový kupón platí
platí
v restauraci H
HOTEL
MAX
OTEL M
AX
Akce trvá do 31. 5. 2012, denně mezi 16.00 - 23.00 hod.

Nádražní 186, Ostrava
Tel.: 595 136 790, 608 242
422 467
467
E-mail:
E-m info@hotelmax-ostrava.com
ostr
trav
ava
a.co
com
m

www.hotelmax-ostrava.com
www.
-ostrava.com

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZBRANÍ A STŘELIVA V ČR

AKCE

S TÍMTO INZERÁTEM ZÍSKEJTE

SLEVU 10%

Z CENY KURZU PRO ZÍSKÁNÍ

ZBROJNÍHO PRŮKAZU!
ZVEME VÁS NA PŘEDVÁDĚCÍ AKCE ZBRANÍ
- akce s Berettou - 26. 3 - 8. 4. 2012
- Čezeta - duben 2012
- Walther - květen 2012
ZAPŮJČENÍ PŘEDVÁDĚNÝCH ZBRANÍ JE ZDARMA!

Cihelní 27, CZ-702 00 Ostrava 1
S vystřiženou inzerci získejte slevu 10% z ceny kurzu pro získání zbrojního průkazu! Sleva platí do 30. 6. 2012.

Email: info@strelnice-corrado.cz
Tel.: 777 729 000

Výuka, zkoušky na zbrojní průkaz
Možnost střelby i bez zbrojního průkazu
Firemní akce, večírky, soutěže
Výroba, opravy, úpravy, přestavby,
znehodnocování zbraní a střeliva
Rytecké práce
Pažbařské práce
Puškařské práce

www.strelnice-corrado.cz
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Kulturní příloha

Čisté nebe v Ostravě
Po létě se spolu se zhoršujícím se počasím cyklicky vrací oblíbené téma špatného ovzduší v Moravskoslezském
kraji. Kromě Arniky a místních občanských sdružení se do boje za zlepšení tohoto neutěšeného stavu nově pustila i obecně prospěšná společnost Čisté nebe, která v tomto měsíci oslaví rok své existence.

Do dění se snaží zapojit i obyvatele, a to prostřednictvím nejrůznějších
přednášek, podporou cyklodopravy či organizováním nejrůznějších hap
peningů. Úspěch měl zejména vtipně laděný Den vzduchu, kterého se zúčastnil např. performer Jiří Surůvka nebo herec Jiří Sedláček. Zatím asi
největší ohlas vzbudila aplikace SmogAlarm určená pro mobilní telefony, díky které lidé mohou zjistit aktuální stav ovzduší. Aplikace vznikla
jako projekt dobrovolníka s nulovým rozpočtem a zatím si ji z webových
stránek společnosti stáhlo úctyhodných třináct tisíc lidí.

K nahluchlému ministerstvu se konečně dostal i rozzlobený hlas z Moravskoslezského kraje volající po konkrétních krocích v oblasti protismogových opatření. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vypadá jako jeden z prvních ministrů, který je přístupný dialogu a hledání řešení.
Vypovídá o tom jeho reakce na otevřený dopis, kterou se sdružení Čisté nebe spolu s dalšími neziskovými organizacemi podařilo získat. Dopis
byl spolu s konkrétními sedmatřiceti otázkami zformulován jako ohlas
na Akční plán pro Moravskoslezský kraj a podepsalo se pod něj skoro
pět tisíc občanů. Jan Kozina, předseda správní rady sdružení Čisté nebe,
hodlá v tomto dialogu pokračovat i v tomto roce. „Myslíme si, že právě
kladením konstruktivních dotazů vyžadujících konkrétní odpovědi a řešení je možné zatlačit na státní správu, aby ve věci ostravského ovzduší
vyvinula konkrétní činnost. Samozřejmě některé z odpovědí stále považujeme za neúplné. Které to jsou, budeme podrobněji prezentovat v lednu
v naší reakci na odpověď,“ uvedl před časem Jan Kozina. Stále diskutovanou otázkou je, zda město a kraj dostatečně využívají svých pravomocí,
které můžou vyvíjet ke zlepšení kvality ovzduší. I na tuto problematiku
se hodlá Čisté nebe v roce 2012 zaměřit.
Koncem loňského roku proběhla v klubu Atlantik v rámci speciálu Martina Veselovského živá diskuse na téma Bude někdy Ostrava dýchat (čistý vzduch)? Zúčastnil se jí alespoň na chvíli i ministr Chalupa a vypadalo
to, že upřímně hledal odpovědi na položené otázky a nespokojil se s klišé a neurčitými frázemi, kterými hýřil náměstek ostravského primátora Dalibor Madej. Jedním ze strašáků, kterými se Dalibor Madej oháněl, byl strach z toho, že ArcelorMittal pod tlakem na zavádění opatření
zlepšujících stav ovzduší přesune svou výrobu někam jinam. „Mittal je
ale pod mnohem větším globálním ekonomickým tlakem a já odhaduju,
že pokud bude současná světová recese pokračovat, do pěti let odejde tak
jako tak,“ domnívá se Jan Kozina. „Ale co až to nastane, jak se na to připravují?“ ptá se Kozina a doufá, že i tento problém se stane v blízké budoucnosti předmětem debat.
Také na rok 2012 chystá Čisté nebe řadu dalších akcí pro veřejnost. Hodlá pokračovat v sérii Science Café, neformálních setkávání vědců a veřejnosti. Další díl těchto úspěšných přednášek by se měl uskutečnit již
na počátku února a tématem budou tentokrát lokální topeniště. Ostravané se mohou těšit i na další humornou větev aktivit, jejich pořádání ale
závisí na financích. Nezbývá než doufat, že se sdružení Čisté nebe podaří získat dostatek dobrovolníků nejen pro pořádání různých aktivit, ale
i sponzorů pro jejich zajištění po finanční stránce. K realizaci změn je totiž potřeba i zájem veřejnosti a ten bývá prozatím dost často pouze sezonní – končí s prvním závanem jarního vzduchu. I když ani jaro nikomu
nezaručí, že to, co Ostravané dýchají, je skutečně čistý vzduch.
Více informací na http://www.cistenebe.cz/.

Akce Den vzduchu. Foto poskytla o. p. s. Čisté nebe
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Tučňáci z Ostravy

aneb Jazyková mateřská školka
V srdci Ostravy na Masarykově náměstí stojí nenápadná mateřská školka. Její příběh se začal psát, když sympatická učitelka angličtiny Mgr. Blanka Sanytrová hledala školku, do které by přihlásila vlastní malou dcerku.

Blanka Sanytrová, rodačka z Čeladné, vystudovala angličtinu a základy
společenských věd na Ostravské univerzitě, vzdělání a jazykovou výbavu
si rozšířila pobyty ve Švédsku a Velké Británii. Během studia se zaměřila
i na speciální pedagogiku. Po narození vlastního dítěte jí vyvstala potřeba
najít zařízení, kde by se dětem otevíraly možnosti, podněty a impulzy podle nejnovějších poznatků dětské duše. Pustila se do studia rozumových
schopností předškolních dětí a nápad byl na světě. Ačkoliv se doposud zabývala hlavně překladatelskou činností, rozhodla se otevřít vlastní mateřskou školku. Více než roční přípravy daly vzniknout projektu Tučňákova
školka, která byla otevřena loni 1. září.

Inspirace Novým Zélandem
V centru Moravské Ostravy na Masarykově náměstí tak vznikly prostory
pro hru, výuku i spánek dvou skupin předškolních dětí. Kapacita školky
je 24 dětí. Podle nejnovějších trendů jsou ve školce věkově smíšené skupiny dětí ve věku od 2 do 7 let. Ty motivují předškoláčky mnohem více než
třída dětí jednoho věkového ročníku. Filozofie Tučňákovy školky vychází
z dřívější přirozenosti početnějších rodin, kdy spolu trávily čas děti různého věku, takto si vytvářely sociální vazby vzájemné pomoci i motivace
a zvykaly si na potřeby toho druhého.
Tučňákova školka využívá soudobých poznatků ve výchově dětí i v dalších oblastech. Díky spolupráci s partnerskou školkou na Novém Zélandě vytvořila Blanka Sanytrová pokrokový vzdělávací program, jehož
mottem je The first six years last a lifetime (prvních šest let trvá celý život). Výchova v Tučňákově školce vede děti k samostatnosti, sebedůvěře,
k osvojení si základních hodnot, současně plně respektuje výchovné styly rodičů. Filozofií Tučňákovy školky je, aby dítě bylo šťastné, svobodné,
uvědomovalo si svou důležitost a prožívalo lásku.
Tučňákova školka je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, splňuje tak veškeré hygienické a další normy. Protože je Blanka Sanytrová také sama maminkou, klade maximální důraz i na čistotu a prostředí
školky vůbec – použitý nábytek od renomované firmy tak například odpovídá všem ergonomickým požadavkům pro malé děti.

Organizace školky
Děti mohou v Tučňákově školce pobývat od 7.30 hodin ráno, odcházet by
měly do 17.30 hodin odpoledne. Po dohodě je možné upravit pobyt dětí individuálně. Rodiče jsou ve školce vítáni kdykoliv během dne: mohou
tedy pozorovat své dítě při hře i učení nebo se také sami zapojit do dětských aktivit. O děti se starají tři zkušení pedagogové včetně rodilého
mluvčího z Nového Zélandu. Samotná výuka je bilingvní – probíhá jak
v češtině, tak převážně v angličtině. Vedle řady her a multimediální výuky angličtiny se nezapomnělo ani na hudební kroužek – majitelka navázala spolupráci se zvučnou značkou dětské hudební výuky Yamaha class.

Děti ve školce při práci s paní učitelkou. Foto: Drahoslav Ramík

Jedná se o předškolní hudební program pro děti již od útlého batolecího věku za účelem získávání prvního elementárního povědomí o hudbě.
Stravování dětí formou obědů i svačinek zajišťuje externí osvědčená firma podle zásad zdravého životního stylu.

Pohybové aktivity
Kvůli poloze přímo v centru města nemají „Tučňáci“ zahrádku u budovy školky, ale kousek vedle na Černé louce. Děti se tak s pedagogy příjemnou procházkou dostanou z Masarykova náměstí do světa miniatur Miniuni. Tam má Tučňákova školka vlastní zázemí a příjemnou zahrádku.
Sám prostor navíc dětem rozšiřuje obzory – když se učí angličtinu, mohou
si přímo sáhnout na zmenšeniny britských i jiných pamětihodností, a seznamovat se tak se světem. Druhým směrem z Masarykova náměstí se pak
„Tučňáci“ chodí procházet do Komenského sadů. Podpora fyzického zdraví dětí pak zahrnuje i další aktivity jako plavání, výlety na Ostravici s jízdou na koních a další.

Dětská Mensa
Tučňákova školka chce poskytnout dětem co možná největší možnosti rozumového rozvoje ve věku, kdy dětský mozek vstřebává průkazně nejvíce
podnětů z různých oblastí. Školka proto navázala spolupráci s mezinárodní organizací Mensa sdružující dospělé i děti s vysokým IQ. Dětská Mensa
testuje IQ u předškolních dětí od věku 3 let. Pokud rodiče v raném věku
zjistí u svého dítěte nadstandardní IQ, mohou jeho vnímání rozvíjet lepším, odpovídajícím způsobem. Filozofií Tučňákovy školky je však podpora rozvoje všech dětí a využití jejich vnímavosti v maximální možné míře.

Závěrem
Tučňákova školka stále přijímá nové děti, rodiče tak mohou své ratolesti zapisovat i nyní během školního roku, využít služeb školky krátkodobě podle potřeby i dlouhodobě až do letních prázdnin. Více informací o Tučňákově školce je k dispozici na webových stránkách www.tucnakovaskolka.cz.
Text byl zpracován na základě předlohy Kateřiny Divákové – Tučňáci z Ostravy aneb
Jazyková mateřská školka.
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Kulturní příloha

Hudební bazar

– patnáct let undergroundu v Ostravě
Ač je naše město nádherné a výrazné svou osobitou kulturou, mnohem více, než je tomu v jiných velkých českých městech, se zde projevuje nedostatek a úbytek tradičních klubů a míst, která v minulosti do značné míry
pomáhala onu kulturní tvář Ostravy rozvíjet. Řada slavných klubů již dávno zanikla či byla nahrazena kluby novými, a tak se zdá, že se nálepkou jednoho z posledních tradičních undergroundových klubů v Ostravě může hrdě
pyšnit právě Hudební bazar.

Jak tvrdí majitel klubu Jiří Zahuta, Hudební bazar vlastně vznikl náhodou. Na počátku všeho stálo malé vetešnictví s hudebními nástroji v Kostelní ulici, které se záhy stalo oblíbeným místem schůzek hudebníků. Stále se však nejednalo o klub jako takový.
Tomu se Hudební bazar začal blížit v roce 1997, kdy se objekt nejprve přestěhoval na roh Havlíčkova nábřeží, aby se posléze přesunul do jeho centra. Klubu se začalo dařit a jeho popularita rychle rostla. Došlo na pořádání prvních koncertů a Hudební bazar se poprvé dostal do povědomí
ostravského tisku. Jeho popularitu umocnil také fakt, že se stal pravidelným místem konání koncertů osobností ostravské hudební scény. Za vše
hovoří například přípravy na nahrávání desky kapely Buty. S touto érou
je také spojen počátek diskusního kroužku Vysílání svobodného rádia
Hudební bazar, který každou středu v nezměněné formě funguje dodnes
a ve kterém účinkující jemně satirickou formou komentují a diskutují
o libovolných a někdy i poměrně banálních tématech.
Nic hezkého bohužel netrvá věčně, a tak i klub postihly problémy, které
byly opět spojeny se stěhováním. Potíže tohoto rázu však Hudební bazar
provázejí od počátku jeho vzniku, a tak nebylo pochyb, že si s mizernou
situací přátelé okolo Hudebního bazaru poradí. Dočasný azyl poskytla
Lesanka na Černé louce. Ta však byla zanedlouho zdemolována a kolotoč hledání ideálního prostoru nastal zase od začátku. Naštěstí bylo objeveno pro Hudební bazar ideální místo – suterén zelené
vilky v Sokolské ulici.
Zde jako by započala nová éra klubu – konečně vyhovující prostředí, nárůst
příznivců, dostatečná kapacita. Celkovou atmosféru klubu pak
podtrhlo
za-

sloužené ocenění – Ostravský
klub roku 2002. Smůla, jak
se zdá, se ale lepila Hudebnímu bazaru na paty. S obdrženou výpovědí od majitele prostor se dostavily také
velmi vážné obavy o existenci klubu. Vše však bylo zažehnáno a nejistota se vytratila v roce 2003,
kdy se Hudební bazar přestěhoval do Přívozu. Správné rozhodnutí lidí okolo klubu bylo umocněno dalším
oceněním Hudebního bazaru jako Ostravského klubu roku.
Celková filozofie a přístup majitelů ke klubu jsou tak v podstatě upevněny útrapami a zkušenostmi, se kterými se všichni zúčastnění museli po celou dobu vzniku klubu potýkat. Veškeré události vedly k tomu,
že klub získal určitou samostatnost a nezávislost. Doposud totiž funguje bez pravidelných příspěvků města a je založen převážně na vzájemné výpomoci mezi hudebníky a majiteli. Vstupné na koncerty je povětšinou dobrovolné, přesto jej návštěvníci ochotně platí, a svému klubu tak
do značné míry pomáhají. A za to se jim klub odvděčuje nejen pravidelnou dávkou kvalitní hudby, ale také prostorem pro ty interprety, kteří teprve začínají. A tím se dostáváme k jednomu z největších kouzel, které
vám Hudební bazar může nabídnout – jde o nádherný pocit překvapení, který se může při poslechu neznámých jmen dostavit. Hudební bazar
bych tedy – možná trochu nadneseně – označil za malou oázu poznávání a překvapení v centru šedivého města.
Pro ty z vás, které Stodolní už omrzela nebo nikdy neuchvátila, nebo pro
vás, kteří si chcete zavzpomínat na staré časy, kteří hledáte kousek undergroundu v záplavě komerční a jednotvárné kultury, kteří chcete u půllitru piva poznávat nové interprety či si jen tak v mírumilovném a klidném prostředí poslechnout cokoliv od rocku přes jazz až po indie
– tak právě pro vás bude dnes již patnáctiletý Hudební bazar ideální volbou. Nezbývá než věřit, že se další problémy klubu vyhnou pořádnou oklikou, a popřát
mu ještě spoustu zdárného působení na ostravské
klubové scéně.
Více o klubu na http://hudebnibazarostrava.
wz.cz/.
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Foto: Petr Stuchlík

Jakub Šponer

Parkour
Filozofie mladých jedinců, ale trn v oku penzistů před
televizní obrazovkou. Filmy s Jackie Chanem v kinech
uchvacují, ale kluci v ulicích už představují „ztělesněné
zlo“. Co vlastně parkour obnáší a proč dostává negativní nálepky?

Střípky z historie
Parkour je disciplína spočívající ve schopnosti dostat se z bodu A do bodu B. To celé s pomocí jen svého těla. Preferovali to francouzští vojáci
ve Vietnamu. Za průkopníka této aktivity je označován Francouz David
Bell – právě díky němu se od konce 20. století parkour zaměřuje na trénink pohybu a rozvoje mysli i těla. Celosvětový fenomén vstoupil do České republiky po roce 2003 a po pomalém startu si upevňuje pozici v oblíbených aktivitách.
Je to filozofie
Efekt dneska zastává velký kus práce v myšlení občanů. Právě proto party mladíků (holky nevyjímaje) skákající po mostech a balkonech – připomínající nám, kde bychom mohli víc zamykat svá obydlí – vzbuzují spíše
povyk a opovržení než špetku uznání a respektu. A přitom většina z nich
pouze rozvíjí svou filozofii o překonávání překážek fyzických i psychických a chce mít ze sebe lepší pocit. Doma na židli se člověk nestává lepším. S porozuměním této filozofii nám pomáhá jeden z parkouristů,
mladík známý pod přezdívkou FOATW. „Parkour mě naučil, že vždy
existuje cesta. Jen ji člověk musí umět vidět. Nikdy není dána určitá cesta, ale je směr, kterým člověk jde podle svého, ne podle ostatních.“ Je to
touha po pomyslné svobodě a vymanění se ze sterility světa. Proč vždy
jen schody scházet, když třeba můžete polovinu schodů seskočit a dokázat si – jsem jiný. Fakt, že jde spíše o filozofii než o koníček, spojuje lidi
z různých sociálních skupin. Hiphopová muzika spojuje mládež středoškolských let, divadla zase vysokoškoláky intelektuálně zdatné. Parkour
provozuje prodavačka v pekárně, student architektury, zaměstnanec teplárny nebo muž v obleku – ten však samozřejmě nechá doma.
Je to sport
Každý komplikovanější pohyb s sebou přináší rizika – a i parkour je magnetem na zranění. Moc parkouristů s helmou na hlavě nenajdete. „Zranění jsou různá a v některých případech zbytečná,“ potvrzuje FOATW.
Zejména začátečníci si koledují, protože nedisponují dostatečnou trpělivostí a začnou hned skákat z vysokých míst. Vykročí tak přímo k invaliditě. Podobný ponurý osud byl spjat se zánikem prvních skupin parkouristů v České republice. S neohrožeností skákali z výšek a odnášeli si jen
hořké bolesti kloubů a nepříjemná zranění. Kdo by o něco takového stál.
Ale parkour si svou cestu našel a dnes je v každém kraji několik skupin
provozujících toto sportovní odvětví. Instruktory tréninků a příležitostných kempů jsou zkušení gymnasté či atleti, kteří pomůžou zájemcům
nejen s technikou, ale i s problémem, jak se vyhnout zranění. FOATW
radí: „Pro nováčka je základ pochopit, o čem parkour je. Je třeba si sehnat někoho, kdo by vám s tím pomohl. Skoro v každém městě je dost lidí, kteří rádi pomůžou začínajícím, když se chtějí o parkouru dozvědět
více a chtějí trénovat vše, ne jen skoky. Parkour totiž není jen o skocích,
ale i o fyzičce, pružnosti a hlavně o tom, aby si člověk při tom nic neudělal. Pokud někdo chce začít s parkourem, doporučuju mu navštívit příslušné weby, kde si může najít lidi ve svém okolí a přidat se k nim, a má
tak alespoň kolem sebe lidi, kteří mu pomůžou.“

Foto: Daniel Samek, poskytla pražská parkourová skupina In Motion

Budoucnost parkouru
Sezonnost mnohých sportů se parkouru netýká. Tělocvična je bohatým
zdrojem mnoha tréninkových variací potřebných pro parkourovou zdatnost. Najdou se jedinci, kteří ani ven nechodí a tělocvičnu si určili jako svět, kde se chtějí překonávat. Dnes parkour proniká do spousty filmů (objevuje se například i ve filmu Casino Royale s Jamesem Bondem),
do průmyslu počítačových her a stále hloub se zarývá do povědomí veřejnosti. „Parkour tu už byl dávno před námi a dlouho po nás bude. Jen
musí být dost lidí, kteří parkour dělají pro sebe a nekazí jeho pověst.“
A pokud lidstvo nebude stále lenivější a lenivější, jak vyplývá z výsledků průzkumů obezity, tak se stále najde dostatečné množství fanoušků
parkouru jak ve světě, tak i u nás. A časem i setřese pomluvy, že jde jen
o vandalismus a pohoršování. To koneckonců svého času říkali i o Galileo Galileovi.
Parkour v Ostravě
Samozřejmě i v Ostravě fungují parkouroví nadšenci. Organizovaná výuka v případě parkouru je sporná, neboť zde funguje jistý vzorec. Kdokoliv, kdo vám vysvětluje něco z parkouru, vás prakticky učí. Parkouristé jsou si vzájemně učiteli i žáky. Systém trénování parkouru na území
města Ostravy zjistíte prostřednictvím internetových stránek www.parkour.cz. Zde naleznete další informace o tomto sportu a zároveň kontakty na příslušné „organizátory“. Přístupné jsou i diskuse a fotografie. Zda
nahlédnete, či ne – to už je jen a jen na vás…
ice.mike
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Výherní křížovka
POMŮCKA:
AKONITIN
AKOV
AMAT, PORT

SAMEC
KRŮTY

DRUH
ESTONEC
PAPOUŠKA (ZAST.)

PŘÍSTAV

ZKRATKA
PLEVELNÉ ORGANIZ.
ROSTLINY SPOJEN.
NÁRODŮ

JMÉNO
HERCE
DELONA

NEVULKANIZOVANÝ
KAUČUK

ASPIK

STAŘEC

ŽENSKÉ
JMÉNO

VERNEŮV
HRDINA

KOKRŠPANĚL

JMÉNO
HEREČKY
GOLLOVÉ

OSMIVESLICE

AUTOR
ELEGIÍ

VSAKOVÁNÍ

ODDĚLENÍ
V NEMOC.

NÝBRŽ

ALKALOID
ŘADITI
OBSAŽENÝ
DO ŠIKU
V OMĚJI

CIZÍ POLNÍ MÍRA
SEDMÁ
VELMOC

ZNAČKA
CERU

STAROEG.
BŮH

KULKAS
ZÁSOBNÍK
NA OBILÍ

STOVKY
HLAV. SÍŇ
STAROŘEC.
CHRÁMU
OSAHÁNÍ

DÁNSKÝ
OSTROV

BALKÁN.
DUTÁ MÍRA
SÝR
V NÁLEVU
OBCHODNÍ
AKADEMIE

PŘITAKÁNÍ
ČÁST
SKELETU
ČÁST
DVEŘÍ
DOMÁCKY
ALBERT

POTÉ
JAPONSKÁ
MĚŘICÍ POTÁPĚČKA
PŘÍSTROJ
KLISNA

SVĚTLE
HNĚDÁ
BARVA
ŠPATNÝ
AFRICKÝ
SLON

ŽENSKÝ
HLAS
SAMEČEK
SOJKY
HAVLOVY
INICIÁLY
EČV
POPRADU
POLOVINA
(NÁŘ.)

ZNAČKA
ASTATU
ŠVIHÁCI
RUSKY
„TITO”
SETINA
HEKTARU

ČÍNSKÉ
MUŽ. JM.
LEPKAVÁ
HMOTA

VYTVÁŘET

VČELÍ
PRODUKT
TIBETSKÝ
KULTOVNÍ
OBJEKT

CIZOKRAJNÝ
JEŠTĚR

SLOVEN.
„JAK”

1. DÍL
TAJENKY

ATLETICKÝ
KLUB
(ZKR.)

ZNAČKA
TELLURU

TAŽNÁ
ZVÍŘATA

SLOŽKA
BÍLKOVIN

JEDLÁ
HOUBA

NEJVYŠŠÍ
KARTA
ZÁKLADNÍ
MYŠLENKA

SOLMIZ.
SLABIKA

ZUŘIVOST

OZEV
JIHOAM.
PLATIDLO

DIETLOVA
HRDINKA

INDONÉSKÁ
JEDNOTKA
HMOTN.

POUZE

KELT
DOMÁCKY
DANIEL

TAMTO
3. DÍL
TAJENKY
ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

2. DÍL
TAJENKY

NADŠENÍ

PATŘÍCÍ
IVONĚ

KOVOVÝ
PRVEK

LILIOKVĚTÁ
ROSTLINA

TAKÝ

DOMÁCKY
ANNA

Tajenka obsahuje slogan, který ve zkratce vystihuje jedno z témat v časopise.
Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu:
Vydavatelství X-PRESS, Musorgského 878/6, 702 00 Ostrava nebo e-mailem na redakce@ostravak.info. Uveďte, prosím, také svoji zpáteční adresu.
Pět vylosovaných výherců bude odměněno.
Tajenka z minulého čísla Ostravaka I/2011: „... nejsem přesvědčený, že to bude fungovat.“
Výherci tajenky: M. Matoušek, V. Kavanová, V. Tvardek, J. Vávra, V. Buchta.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.

Soutěž o knihu

V Ostravakovi I/2011 jsme vyhlásili soutěž o knihu od autorky Zuzany Pospíšilové. Děkujeme všem za účast
v soutěži a výhercům zasíláme slíbenou odměnu.
Výherci soutěže:
J. Somerlíková, J. Fryčová, T. Teichmanová, K. Tomalová, M. Kijonská.

redakce@ostravak.info • www.ostravak.info

