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Milí čtenáři,
právě držíte v  rukou letošní dru-
hé číslo našeho časopisu. Vznikalo 
na začátku července, v době, o níž 
se rádo říká, že  je léto v  plném 
proudu. Začínají letní prázdniny 
a  doba dovolených. V  Ostravě je 
už více než týden horko k zalknu-
tí a ani v noci se už nedá pořádně 
ochladit. Kdo může, utíká z rozpá-
leného města pryč k rybníku, k ře-
ce nebo třeba do lesa. 

Rozhodli jsme se proto, že  nebu-
deme ještě více rozpalovat ty, kte-
ří v Ostravě zůstali, ale ani ty šťast-
nější, kteří si náš časopis přibalili 
s sebou na dovolenou. 

Normální člověk už musí mít to-
ho, čemu se v České republice ří-

ká politika, plné zuby. Možná je to 
ještě horší, ale nechceme být vul-
gární. Všechno zlé je prý pro něco 
dobré, a tak věříme tomu, že mno-
ho z těch, kteří nám dříve nevěřili, 
už dnes ví, že velké strany (ČSSD 
a  ODS) si dělají z  obyčejných li-
dí legraci. Lžou jim a  slibují jen 
proto, aby se jejich členové moh-
li v  tichosti obohatit z  veřejných 
prostředků na jejich úkor. Nebo je 
snad mezi námi ještě někdo, kdo 
by věřil tomu, že poslanec a hejt-
man David Rath (ČSSD) opravdu 
nevěděl, že si domů v krabici ne-
nese víno, ale sedm milionů ko-
run? Je snad normální, že  ředi-
telka krajské nemocnice a členka 
ČSSD žijící s bývalým poslancem 
za ODS má doma pod podlahou 
schovaných 30 milionů korun 

v  hotovosti? Co si má normální 
člověk pomyslet, když ministrovi 
Vondrovi (ODS) zmizí našich 500 
milionů korun a  jeho stranický 
kolega vykonávající funkci před-
sedy vlády to přehlédne? 

Pokud máte pocit, že vše, o čem pí-
šeme, se děje daleko v Praze a Os-
travy se to netýká, musíme Vás 
zklamat, není to pravda. Rozhod-
li jsme se však nekazit Vám léto, 
prázdniny a  dovolenou, a  tak se 
o podivných obchodech podnika-
telů pohybujících se v  těsné blíz-
kosti například kandidáta na hejt-
mana našeho kraje Miroslava 
Nováka (ČSSD) nebo ostravské-
ho náměstka primátora Dalibora 
Madeje (ODS) dočtete v  příštích 
číslech našeho časopisu.

V  tomto čísle najdete zamyšle-
ní a  úvahy o  tom, kam směřu-
je naše město a  co si myslíme, 
že by bylo dobré udělat pro jeho 
rozvoj. Rovněž v něm naleznete 
pár jednoduchých příkladů to-
ho, že k tomu, abychom se pocti-
vě a řádně starali o své okolí, ne-
potřebujeme ideologii a politické 
strany, ale lidi, kteří ctí slušnost 
a  zdravý selský rozum. Ostatně 
právě s  takovými lidmi vznikl 
náš časopis a budeme dbát na to, 
aby právě slušným lidem posky-
toval prostor vyjádřit své názory, 
dojmy a postoje a umožnil podě-
lit se o ně s okolím. 

Přejeme Vám klidné léto.

 Redakce časopisu Ostravak
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Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 27. června 2012 hlasy ČSSD a ODS rozhodlo o odvolá-
ní dvou náměstků a dvou členů rady města (všichni ČSSD), protože tito necítí dostatečnou politickou podporu 
v rámci své strany.

Beze slov

Kde získat časopis Ostravak?
Seznam všech stojanů s časopisem naleznete na: www.ostravak.info
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Potírání hazardu měly na podzim 2010 ve svých volebních programech snad všechny kandidující strany. Pro 
jeho opravdovou regulaci a účinné omezení však neudělaly nic. Jedinými výjimkami jsou obvod Moravská Ostra-
va a Přívoz, kde radnici vede hnutí Ostravak, a maličký obvod Polanka nad Odrou. Tam totiž v průběhu loňského 
roku zareagovali na chystanou legislativní změnu, která začala platit 1. ledna 2012. Co se vlastně stalo?

Je TOP 09 
zkratkou loterijní společnosti?

Nejprve Ústavní soud dal 
zapravdu obci Chrastava 
a řekl, že obec může svou 

vyhláškou zcela omezit provozo-
vání hracích automatů na  svém 
území. Rozhodnutí soudu se zřej-
mě zděsili poslanci a rychle přija-
li novelu loterijního zákona, kte-
rá hracím automatům od 1. ledna 
2012 poskytuje tříletou ochran-
nou lhůtu zabraňující jejich ruše-
ní. Senát ovládaný ČSSD výjimeč-
ně neprotestoval, a dokonce i jindy 
dlouze váhající prezident Václav 
Klaus (čestný předseda ODS) no-
velu zákona rychle podepsal tak, 
aby mohla co nejrychleji začít pla-
tit. I přes úpornou snahu politiků 
velkých stran však vznikla časo-
vá skulinka pro přijetí omezují-
cích vyhlášek. Přestože z  ní vel-
kou část ukrojily letní prázdniny, 
obvody Moravská Ostrava a  Pří-
voz a Polanka nad Odrou (byť má 
jen šest automatů) přijaly vyhlášky 
zahrnující plošný zákaz automa-
tů na celém území obvodů. Zastu-
pitelstvo města na svém říjnovém 
zasedání nemohlo nevyslyšet hlas 
obvodů (i  když čelní představi-
tel ODS náměstek Dalibor Madej 
při hlasování raději opustil jedna-
cí sál) a přijalo příslušnou vyhláš-
ku, která začala platit 18. listopadu 
2011. V souladu s tehdy platnou le-
gislativou pak město Ostrava obra-
tem požádalo ministerstvo financí 
o zrušení všech povolení k provo-
zování hracích automatů umístě-
ných na území oněch dvou měst-
ských obvodů. To mělo a  mohlo 
ještě v roce 2011 zahájit příslušné 
řízení a automaty měly začít mizet. 
Nestalo se však nic. Uplynul nejen 
prosinec, ale také leden, únor a za-
čal březen. Obcí, které stihly při-
jmout vyhlášky, bylo více a všech-
ny čekaly a  volaly po  činnosti 

ministerstva. Nečinností minis-
terstva financí se musela dokonce 
zabývat vláda ČR, která na  svém 
zasedání dne 14. března 2012 ulo-
žila MF ČR zahájit příslušná řízení 
o odejmutí oprávnění k provozo-
vání hracích automatů nejpozději 
do 14. května 2012. 

Podle tzv. kompetenčního zákona 
jsou ministerstva povinna řídit se 
usnesením vlády. Za arogantní vý-
směch lze považovat odpověď na ur-
genci města Ostravy iniciovanou za-
stupiteli hnutí Ostravak, v  níž MF 
ČR sdělilo, že se rozhodnutím vlády 

necítí být vázáno, poněvadž dle je-
ho názoru toto neodráží skutečnou 
vůli vlády. Znamená to, že minister-
stvo financí považuje členy vlády ČR 
za nesvéprávné? Vždyť ve vládě sedí 
nejen ministr financí Miroslav Ka-
lousek (TOP 09), ale taky třeba před-
seda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Pokud se vám při čtení tohoto člán-
ku otevřela ústa a nevěřícně krou-
títe hlavou, tak vězte, že příběh ne-
končí. Dne 16. května 2012, tedy 
po uplynutí lhůty, kterou vláda sta-
novila ministerstvu, sama vláda své 
dřívější usnesení změnila. Aniž by 

se cokoliv změnil nebo – jak říka-
jí právníci – aniž by se změnil tzv. 
skutkový stav věci. Vláda v téže vě-
ci rozhodla podruhé a zcela opačně. 

Zvítězila TOP 09 a  provozovate-
lé hracích automatů a nám zůsta-
la jen spousta otázek. Proč TOP 09 
hájí provozovatele automatů? Proč 
TOP 09 řídící ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí upřednostňu-
je zájmy „výherní lobby“ nad pé-
čí o  rozbité rodiny? Neví snad 
ministr zdravotnictví z  TOP 09, 
že hráčství je dnes regulérně uzna-
nou závislostí? Pan ministr nemá 

na  slušné platy zdravotnického 
personálu, jistě však ví, kolik stát 
stojí léčba závislých hráčů. 

Už za  pár měsíců budou krajské 
volby. TOP 09 nepotřebuje rekla-
mu ani žádnou kampaň. Její vizit-
kou jsou blikající herny a hromady 
nešťastných lidí nejen v Ostravě. 

Boj s  hernami nekončí a  vedení 
obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz již rozběhlo další právní kro-
ky, o  kterých se můžete dočíst 
na www.moap.cz a o nichž vás bu-
deme také informovat. 

Tragikomické 
předsTavení v podání 
osTravských Čssd a ods
Pokud vám v hlavním článku chy-
bí údaje o tom, jak s výherními au-
tomaty bojují ve  dvou největších 
ostravských obvodech svorně ve-
dených koalicemi ODS a  ČSSD, 
není to náhoda. 

Poruba – vedená politicky ambi-
ciózním starostou Lumírem Paly-
zou (ČSSD) – je prakticky nečinná. 
Pan starosta je velkým zastáncem 
basketbalového klubu NH Ostra-
va, který tak dostává miliony ko-
run od města Ostravy a jeho hlav-
ním sponzorem je společnost 
Bonver, velký provozovatel hra-
cích automatů. Na časy, kdy jsme 
chodili třeba do  Slovanu na  pivo 
a neblikaly nám u toho automaty 
do očí, tak můžeme jen vzpomínat. 

Vedení největšího městského ob-
vodu Ostrava-Jih k omezení au-
tomatů přistoupilo velmi zajíma-
vým způsobem. Nejprve nechalo 
bez povšimnutí uplynout mož-
nost, která se jim nabízela v  ro-
ce 2011. Pak zjevně pod tlakem 
veřejného mínění připravilo vy-
hlášku, za níž by se nemusela sty-
dět ani Chytrá horákyně. Hlasy 
ČSSD a  ODS ji v  městském ob-
vodě přijalo a  těmi samými hla-
sy ji zase odmítlo v zastupitelstvu 
města Ostravy, takže vše zůstalo 
při starém. Jen pan starosta Ka-
rel Sibinský (ČSSD), který bude 
v říjnu kandidovat do Senátu, se-
hrál před svými voliči líbivé diva-
dlo. O tom, že i kdyby navrhnova-
ná vyhláška byla přece jen přijata,  
občané by její dopad pocítili terp-
ve po bezmála třech letech, se už 
nikde nezmiňuje. 
 -red-
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Pro rozhovor k tématu jsme si vybrali váženého pana doktora MUDr. Libora Chvílu, CSc., který působí jako primář 
oddělení pro léčbu závislostí v Psychiatrické léčebně v Opavě, provozuje stacionář pro léčbu závislých v Ostra-
vě, je předsedou sekce pro léčbu závislostí při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v Praze, dále 
je členem správní rady o. p. s. Renarkon, zařízení pro péči o drogově závislé v Ostravě. Profesním zaměřením je 
psychiatr s 27letou praxí, který je výrazněji orientován na oblast závislostí. Tuto oblast také zajišťuje v rámci fo-
renzní specializace jako znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a specializace klinická toxikologie. Záro-
veň je autorem 28 odborných publikací.

Na začátek trochu statistiky. Kolik 
u vás registrujete pacientů s pro-
blémem závislosti na hracích au-
tomatech?
To je samozřejmě různé dle ordina-
ce. Naše se právě specializuje na tu-
to problematiku, ale jiný doktor 
třeba nemá zkušenosti s tímto pro-
blémem a  nemůže vyhovět potře-
bám pacientů s  tímto postižením. 
Já se spolu se dvěma terapeutkami 
starám – prostřednictvím samo-
statných schůzek či hromadných 
sezení – o více než dvě stovky paci-
entů, takzvaných hráčů.

Kdy se z občasného hráče pro zá-
bavu stává závislý jedinec?
Toto bohužel v  danou dobu ne-
lze s jistotou určit. Vždy se k tomu 
problému dopátráme zpětně. Ale 
dalo by se to charakterizovat jako 
období, kdy má člověk neodolatel-
nou touhu hrát, kterou preferuje 
nad vlastním bohatstvím. A to sa-
mozřejmě bez jakéhokoliv ohledu 
na okolnosti a dopady s touto čin-
ností spojené.

Dá se tato činnost přirovnat k jiné 
závislosti, k jiným drogám? 
V lékařské praxi rozlišujeme dvojí 
závislosti: první skupinou jsou zá-
vislosti na prožitku nebo pocitu zís-
kaného z konzumace nějaké látky. 
To jsou cigarety, alkohol a jiné dro-
gy. Druhou skupinu tvoří procesy. 
Zde se řadí právě hra hazardních 
her nebo také již méně škodlivé zá-
vislosti na počítačových hrách, kde 
si lidé vytvářejí nové identity, po-
případě také dneska běžný worko-
holismus.

Dá se rozdělit závislost na  hraní 
na určitá progresivní stadia? 
Nikoliv. Člověk v  tomto případě 
buďto závislý je, nebo není. Hrá-
či mezi sebou se sice rozdělují po-
dle velikosti proher (protože vy-
hraje vždy automat), ale to není 
z lékařského hlediska nijak směro-

datné. Jsou lidé, kteří mohou kvů-
li sázkám, automatům nebo kartám 
prohrát i  desítky milionů korun, 
a přesto si nikdo pořádně nevšim-
ne, že  jsou závislými hráči, proto-
že jejich sociální status to nijak ne-
ovlivní. Na  druhé straně někomu 
stačí prohrát tisíc korun a už se do-
stává do dluhů a je v očích okolí ví-
ce nápadný.

Dají se diferencovat závislí hráči 
na skupiny podle aktivit, v nichž 
se angažují – jako například „au-
tomati“ nebo karbaníci?
Pan docent Skála měl na  toto té-
ma trefný citát, ve  kterém pra-
ví, že studna toxikomanie je nato-
lik hluboká, že nikdy nevíme, které 
vědro si vytáhneme. Hráči obvyk-
le nerozlišují, zda jdou na  auto-
maty, do  sázkové kanceláře nebo 
do kasina. Jak už to člověk jednou 
v sobě má, tak je bohužel náchylný 
na různé druhy závislostí. Pamatu-
ji si například případ, kdy jsme lé-
čili bývalého lékaře z jeho závislosti 
na morfiu, u něhož se po úspěšném 
vyléčení po čase projevila závislost 
na hraní.

Jak se závislost na hraní dá léčit?
To je individuální. Na  začátku se 
vždy pacientovi snažíme vysvět-
lit dopady jeho konání, které si vli-
vem nemoci neuvědomuje. Pou-
kazujeme na možnosti, kam až  to 
může dojít. Snažíme se najít pří-
činu a spouštěcí mechanismus to-
hoto chování. Pokud je to výsle-
dek například deprese, snažíme se 
ji potlačit pomocí antidepresiv. Sa-
mozřejmě přímo prášek proti hra-
ní bohužel neexistuje. V další řadě 
jsou zde různá doporučená opat-
ření jako vyhýbání se rizikovým 
oblastem (nedávat si alkohol v za-
řízení, kde jsou i  herní automaty 
– alkohol je bořič zábran), elimi-
nování existence volné hotovosti 
po kapsách, vedení řádného vlast-
ního účetnictví, kde by bylo vidět, 

kolik tato nepříjemná aktivita stojí, 
a podobně. V léčbě závislých hráčů 
nám také pomáhají hromadná se-
zení s terapeutem, kde si lidé navzá-
jem pomáhají překonávat lákadla. 
V pokročilé fázi léčby také navště-
vujeme s pacientem riziková místa, 
jako jsou kasina či herny, a zkouší-
me jeho odolnost. Bohužel úplně 
vyléčit tento problém nelze, lze jej 
však úspěšně potlačit. Za poslední 
dva roky se nám to daří u více než 
šedesáti procent pacientů.

Dají se mezi pacienty nalézt i kuri-
ózní případy?
Nenazval bych je kuriózními. Jed-
ná se o různé případy, kdy je napří-
klad pán úspěšným podnikatelem, 
ale na druhé straně si půjčuje pení-
ze s vysokým úrokem jen proto, aby 
měl kapitál pro své hraní. V někte-
rých případech si lidé vedou dvo-
jí účetnictví: z  jednoho mají pro-
blém zaplatit dítěti novou obuv, ale 
z druhého bez okolků vkládají tisí-
ce do automatů.

Zaznamenáváte navyšování počtu 
závislých hráčů?

Kapacity ordinace jsou omezené – 
jak pojišťovnou, tak samozřejmě 
i časově. Mám zde pořád plno, tak-
že nelze z evidence nic směrodatně 
vyčíst. Ale z kuloárů vím o narůs-
tajícím počtu těchto postižení. Ne-
ní to dáno ani tak fyzickým zvyšo-
váním jejich počtu, ale spíše větším 
uvědomováním si svého problému. 
Ať už vlastním pozorováním, nebo 
na  popud blízkého okolí. V  léčbě 
samozřejmě preferujeme, aby kon-
takty s doktorem vedl již sám hráč, 
protože přiznání problému je prv-
ním krokem k  eliminaci této ne-
moci.

Na  závěr otázka spojená s  téma-
tem našeho čísla – jste pro, nebo 
proti zákazu automatů v ČR?
Jednoznačně pro zákaz. Libe-
rální politika naší země dopus-
tila boom těchto různých ha-
zardních zařízení, která u  našich 
státních sousedů nenalezneme. Ja-
ko doktor jsem pro zákaz těchto 
nebezpečných lákadel, která sice 
vydělají peníze pár lidem, ale sto-
krát více životů poškodí či zničí. 
  -red-

MUDr. Libor Chvíla, CSc. (vlevo) s kolegou MUDr. Tomášem Javůrkem.
Foto: Chvíla archiv

Libor Chvíla o závislostech
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Už jsme psali o tom, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako jediný v celém městě začal používat elek-
tronické aukce při výběrových řízeních na provedení stavebních prací. Tento postup spolu se starostou Jiřím Ha-
vlíčkem prosadili zástupci hnutí Ostravak a osvědčil se. 

Kdo nekrade, okrádá sám sebe
aneb Kterak jsme naletěli vedení města Ostravy

Jen na investičních transfe-
rech z magistrátu ve výši 
23 mil. Kč obvod takto ušetřil 

přes čtyři miliony korun, a to už je 
slušná částka. Částka, za kterou se 
dá opravit celkem dlouhý chodník 
nebo vybudovat třeba hřiště v ma-
teřské škole. S ušetřenými penězi 
tak začalo plánovat vedení nejstar-
šího městského obvodu a radovalo 
se, že za stejnou sumu dokáže vy-
budovat více, než čekalo. Radost 
však netrvala dlouho. Městský ob-
vod je součástí statutárního města 
Ostravy (dále jen SMO) a finanční 
prostředky jsou mu pouze svěřeny. 
Obvod tedy požádal SMO o převe-
dení ušetřených peněz na jinou in-
vestiční akci, a co se nestalo? Ra-
da města jeho žádost zamítla. To se 

však obvodu zdálo podivné, a tak 
se sešel s panem primátorem, který 
je velkým zastáncem právě elektro-
nických aukcí. Ten uznal logické 
argumenty obvodu a přislíbil sjed-
nat nápravu. Na jednání rady měs-
ta, která opětovnou žádost obvodu 
projednávala, však nebyl přítomen 
a žádost byla znovu zamítnuta. Po-
sledním pokusem ze strany obvo-
du byl pak dopis pana starosty pa-
nu primátorovi, na který mu však 
odpověděl vedoucí odboru inves-
tic lakonickým sdělením, že město 
nemá peníze a musí šetřit. 

Přibližně ve stejné době se vede-
ní města veřejnosti pochlubilo 
úsporou, které díky elektronic-
kým aukcím docílilo při nákupu 

plynu, elektrické energie, pohon-
ných hmot a na hovorném. Je ve-
řejným tajemstvím, že  stavební 
zakázky jsou předražovány, slou-
ží k financování politických stran 
a k osobnímu obohacování politi-
ků. Jak spolu tyto dvě věci souvi-
sejí? Velmi jednoduše. Nadnárod-
ní společnosti, jakými jsou ČEZ, 
Telefónica O2, OMV, Shell, RWE 
nebo třeba T-Mobile, politikům 
žádnou provizi nevyplatí a v auk-
ci nabídnou opravdu konkurenční 
ceny. Toto se o stavebních společ-
nostech říci nedá a  třeba známý 
příklad poslance Davida Ratha 
(ČSSD) to jasně dokládá. 

Pro Ostravu je tedy závěr jasný: 
šetřit se může, ale jen tam, kde to 

nic nenese. Přece nechceme, aby 
se říkalo, že v Moravské Ostravě 
a Přívoze dokážou postavit metr 
čtvereční chodníku o 20 procent 
levněji než třeba ve  Slezské Ost-
ravě nebo v Porubě. No, a pokud 
to dokážou, tak to nikomu neřek-
neme a ušetřené peníze jim pros-
tě sebereme. Však ono je to šetře-
ní brzy přejde. 

Vedení města Ostravy bych rád 
touto cestou vzkázal, že  se mýlí. 
Ano, převezli jste nás, ale my se na-
dále budeme chovat tak, abychom 
se všem občanům našeho obvodu 
mohli podívat do očí.

 Dalibor Mouka,  
 místostarosta MOaP 
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Proč se z přemýšlejících lidí 
stává nemyslící hlasovací mašina?

Na  jednání zastupitelstva 
bylo připraveno 147 ma-
teriálů. Těsně před jeho 

zahájením byly tzv. na stůl (tak-
to se označují ty materiály, které 
zastupitelé nikdy předtím nevi-
děli a poprvé se před nimi obje-
ví při příchodu do jednacího sálu 
na  stole, za  nímž sedí) polože-
ny další materiály. Každý z nich 
v  příloze obsahoval text smlou-
vy o  dílo v  rozsahu více než 25 
stran. Zastupitel, který se po-
zorně věnuje průběhu zasedání, 

nemá prakticky možnost si text 
takto na  stůl položených smluv 
prostudovat. Přesně s  takovou 
námitkou také vystoupil před-
seda klubu zastupitelů z  hnu-
tí Ostravak Bohdan Trojak. Vel-
mi zajímavá byla odpověď pana 
primátora, který jeho argument 
uznal, nicméně lakonicky po-
znamenal, že on texty také neče-
tl (byť on tu možnost měl), avšak 
na  rozdíl od  zastupitelů se on 
může alespoň spolehnout na ma-
gistrátní právničku, která smlou-

vy připravila. V následném hla-
sování zastupitelé z  řad ČSSD 
a ODS odhlasovali přijetí materi-
álu, který si nemohli ani přečíst, 
natožpak posoudit jeho obsah.

Smutným hrdinou popisovaných 
okamžiků se stal jeden ze zastu-
pitelů z  KSČM, který v  disku-
si prohlásil, že  on všechny tex-
ty smluv přečíst dokázal a že  se 
mu líbí zejména proto, jak jed-
notně a vyváženě obsahují usta-
novení o  výši smluvních pokut 

ze strany města. Po zasedání za-
stupitelstva jsme si smlouvy ta-
ké prostudovali a zjistili nejen to, 
že smlouvy jsou právě v části po-
jednávající o  smluvních poku-
tách značně nevyvážené, ale také 
že každá z nich obsahuje rozdíl-
nou výši pokuty.

Co dodat? Snad se jen řečnicky ze-
ptat, zdali opravdu víte, koho volí-
te a proč…

  -red-

Na červnovém zasedání zastupitelstva města Ostravy jsme opět byli svědky potírání základních pravidel demo-
kratického vedení města, a to v podání dvou stran, které slovo demokratická mají svorně v názvu. Na aroganci 
moci v jejich podání si začínáme zvykat. Zajímalo by nás však, co vede zastupitele z řad těchto stran k tomu, aby 
tupě a proti zásadám zdravého rozumu hlasovali pro vše, co jim vedení města předloží.
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Práce na radnici nezahrnuje jen ty činnosti, za něž slušný člověk sklidí téměř bez výjimky pochvalu a uznání, ale 
zahrnuje v sobě také věci, které budí protichůdné reakce. Velká část politiků se těmto záležitostem raději vyhý-
bá a veřejnosti nastavuje jen tu pěknější část své tváře. Nejinak tomu bylo i ve vedení radnice Moravská Ostrava 
a Přívoz v minulosti. Ačkoliv téměř všichni věděli, že se situace kolem Stodolní ulice neustále zhoršuje, nikdo ne-
našel odvahu začít problémy s ní spojené opravdu řešit. Změna nastala až v letošním roce.

Stodolní 
– fenomén, který zmizel

Z   kdysi fenomenální uli-
ce zmizela kultura a  s  ní 
zmizel i  její duch. Zůsta-

la pěkně mediálně nalakovaná 
slupka, pod níž se dnes skrýva-
jí skutečnosti, na které nemůže-
me být hrdi. Černý pavouk, sta-
ré Desperado, kluby kde zněl 
underground a kde se pořádaly 
výstavy, vernisáže nebo koncer-
ty známých či začínajících ka-
pel ve Stodolní už dnes nenajde-
te. Ano, vznikly zde velmi slušné 
a potřebné restaurace či bary ja-
ko například Potrefená husa, 
Bernie`s Irish Pub nebo Sherloc-
k`s Pub, příjemná kavárna Čer-
ná hvězda a taky hned dva hote-
ly. Kolem nich se však objevilo 
něco, co dojem z návštěvy kdy-
si slavné ulice kazí. Nepořádek, 
vandalismus, hluk, drogy a kri-
minalita. 

Člověk prahnoucí po kultuře dnes 
na  Stodolní nechodí. Ta naopak 
zejména v  noci přitahuje ty, kte-
ří se chtějí předvést a kteří naby-
li dojmu, že na Stodolní je vše po-
voleno. 

Novinové zprávy o desítkách opi-
lých mladistvých, o  střelbě nebo 
„jen“ výtržnostech na Stodolní už 
ani nevnímáme. Za několik desí-
tek milionů korun opravený chod-
ník dnes – zejména v těchto letních 
dnech – nevábně páchne. Invalidní 
člověk na vozíku nebo matka s ko-
čárkem jsou denně nuceni kličko-
vat mezi ledabyle zaparkovanými 
auty většinou luxusních značek. 
Dříve slavná pasáž Vesmír se bez 
nadsázky stala veřejnou toaletou 
a dnes se připravuje projekt na je-
jí uzavření v  nočních hodinách. 
Polské prodejce amfetaminu a  ji-

ných drog dnes nelze minout. Ve-
dle mateřské školy, kterou v  roce 
1912 navštívil císař František Jo-
sef  II., je dnes nevěstinec. To vše 
se děje v samotném centru města, 
v historické památkové zóně, v ob-
lasti, kde bydlí lidé. 

Oblast v  okolí Stodolní ulice byla 
na konci minulého století zapome-
nutým koutem. Právě díky kultuře 
a dobře mířeným krokům (přesu-
nutím oddělení Policie ČR na Mas-
nou ulici, vybudováním železniční 
zastávky Ostrava-Stodolní, opra-
vě podchodu pod tratí, přesunutím 
Střední umělecké školy na  Podě-
bradovu ulici apod.) je dnes Stodol-
ní ulice fungující součástí centra 
města Ostravy. Každé ráno z vlaku 
na zastávce Stodolní vystupují stov-
ky studentů a lidí pracujících v cen-
tru, v opravených domech sídlí ad-
vokátní kanceláře, architekti. Roste 
počet míst, kde se dobře vaří. Sto-
dolní ulice žije ve dne, a to je dobře. 
To, co se kolem děje v průběhu pá-
teční a sobotní noci, však do centra 
města nepatří.

Vedení radnice Moravská Ostra-
va a Přívoz se rozhodlo zabývat se 
nejen množícími se stížnostmi ob-
čanů, ale také vlastními aktivitami 
přispět k eliminaci negativních je-
vů a k návratu kultury a s ní i sluš-
ných návštěvníků na Stodolní ulici. 
Současně začalo pracovat ve dvou 
oblastech: tou první, nejviditelněj-
ší, která přináší mnoho nevole, je 
omezení provozu venkovních za-
hrádek. Podniky ve Stodolní ulici 
jsou velmi různorodé a stejně tak 
je odlišný i přístup jejich provozo-
vatelů k dodržování některých zá-

konných podmínek. Ti, kteří za-
ložili podnikání na  tom, co jiní 
nesmějí, letos povolení k  provo-
zování letní zahrádky nedostali. 
Ostatní jsou pak „omezeni“ pro-
vozem do desáté hodiny večerní – 
stejně, jako je tomu ve všech ostat-
ních částech našeho města. Vedení 
obvodu sice jedná o  prodloužení 
jejich provozu do půlnoci, bude se 
tak ale vždy dít pouze v odůvod-
něných případech, kdy provoz za-
hrádky nebude mít negativní vliv 
na okolí.

Na straně druhé se vedení obvodu 
rozhodlo podpořit pořádání kul-
turních akcí v oblasti Stodolní uli-
ce. Rádo by zde vidělo například 
gastrofestival, pouliční perfor-
mance, pískové hřiště na volejbal 
a  kopanou nebo třeba v  centru 
chybějící promítání filmů pod ši-
rým nebem, hovoří se také o zim-
ním ledovém kluzišti. Zejména fi-
nančně chce podporovat pořádání 
jiných kulturních akcí, které dnes 
pro pořadatele představují povětši-
nou finanční ztrátu. Cílem je při-
lákání jiné cílové skupiny lidí. Li-
dí, kteří se dokážou bavit jinak než 
výtržnostmi. 

Úkol, který si vedení radnice před-
sevzalo, není lehký a dá se o něm 
bezpochyby říct, že se jedná o běh 
na dlouhou trať. Myslíme si však, 
že pokus navrátit Stodolní ulici její 
výjimečnost a smysl je cesta správ-
ným směrem. Být hrdí na  ulici, 
která – společně s obyvateli jejího 
okolí – nespí, je nesmysl. Ostra-
va má nepochybně na víc. Na uli-
ci, která žije.
 -red-Foto: Petr Stuchlík



9

Nejvýznamnějším řídicím orgánem 

města je zastupitelstvo. Do  jeho 

působnosti patří zejména schvalo-

vání programu rozvoje města, hos-

podaření s  majetkem, schvalování 

rozpočtu, vydávání obecně závaz-

ných vyhlášek, zřizování městské 

policie a  jiných městských organi-

zací. Na  zasedání zastupitelstva 

se mohou nejen zvolení zastupite-

lé, ale i občané veřejně ptát a dis-

kutovat s primátorem a ostatními 

radními.

Ze zákulisí 
zastupitelů města Ostravy

Do letošního roku byla zase-
dání zastupitelstva s želez-
nou pravidelností svolává-

na každý měsíc. Výjimku tvořily 
pouze prázdninové měsíce červe-
nec a srpen. To však už dnes ne-
platí. Současné vedení města se 
rozhodlo výrazně a  docela neví-
daným způsobem omezit počet 
zasedání. Na počátku tohoto ro-
ku nám bylo primátorem a radou 
města oznámeno, že zasedání za-

stupitelstva se budou konat jed-
nou za dva měsíce. 

I  přes naši věcnou argumentaci 
s důrazem na nutnost řešit celou 
řadu problémů, s  nimiž se Os-
trava potýká, vedení města své 
rozhodnutí nezměnilo. Neby-
lo přihlédnuto ani ke skutečnos-
ti, že dojde k zásadnímu omezení 
diskuse a  konstruktivního jed-
nání aktuálních a palčivých zále-
žitostí nejen s námi, opozičními 
zastupiteli, ale i s ostatními Ost-
ravany. Pokud si například občan 
podá žádost, kterou bude muset 
zastupitelstvo odhlasovat, nebu-
de už čekat jen měsíc, ale třeba 
i čtvrt roku či déle. Přitom může 
jít o naprosto banální věci, jako 
jsou odkup pozemku pod garáží 
či řešení věcného břemene s ka-
nalizací atd.

Co tím vedení města vlastně sle-
duje? Odpověď je nasnadě – zne-
snadnit opozičním zastupitelům 
přístup k  informacím a  součas-
ně se vyhnout nepříjemným otáz-

kám a  „vykoupat“ nás v  počtu 
projednávaných materiálů. 

Město Ostrava si s  pomocí sou-
časného koaličního vedení ČSSD 
a ODS tedy na své konto připsa-
lo v  roce 2012 dvě nepřehléd-
nutelné rarity: první má podo-
bu architektonického „skvostu“ 
Forum Nová Karolina. Rozsáh-
lý obchodní komplex získal bez-
prostředně po otevření neoficiál-
ní, ale zato velmi výstižný název 
Ostravská Fukushima. A o dru-
hou zvláštnost se postarali prá-
vě radní třetího největšího města 
v Česku, kde se zastupitelé schá-
zejí méně často než v obci s třice-
ti obyvateli. Buď, jak buď. Mož-
ná jde jen o  čítankový příklad 
okřídleného rčení, že kdo nic ne-
dělá, nic nepokazí…  

Za  další opatření namířené pro-
ti hnutí Ostravak považujeme od-
volání a  neschválení některých 
našich zástupců do  komisí rady 
města. Marně již několik měsí-
ců čekáme odpověď na dopis za-

slaný panu primátorovi, v  němž 
jsme se zdvořile dotazovali, proč 
se někteří námi nominovaní od-
borníci do těchto komisí nedosta-
li. Jsme si vědomi, že rada města 
nám nemusí své rozhodnutí zdů-
vodňovat, ale považujeme přinej-
menším za slušné na legitimní do-
taz odpovědět. 

Nechceme vám popisováním ži-
vota zastupitelů za  hnutí Os-
travak kazit letní prázdnino-
vou náladu, chtěli jsme pouze 
poodhalit zákulisí, o  kterém se 
v  denním tisku určitě nedočte-
te. Kroky, které vedení města ko-
ná vůči nám, zastupitelům hnutí 
Ostravak, nám sice berou posled-
ní zbytky iluzí, ale neztrácíme sí-
lu v  našem společném snažení 
o změnu. Vnímáme, že jdeme si-
ce pomalu, ale zato správným 
směrem.

Eva Dzimasová Schwarzová,  
členka zastupitelstva  

statutárního města  
Ostravy, členka hnutí Ostravak

Zasedání zastupitelstva. Foto: Petr Stuchlík

Eva Dzimasová Schwarzová
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Karel Sládeček 

karel sládeček se narodil v ostravě. vystudoval obor so-

ciální práce s poradenským zaměřením na Filozofické fa-

kultě ostravské univerzity v ostravě. v současné době je 

jednatelem společnosti, která provozuje lektorskou čin-

nost. Je ženatý, má tři dospělé děti a mezi jeho záliby pa-

tří cestování, kultura a sport (zejména lední hokej). ne-

snáší sobectví, závist, lhostejnost a nespolehlivost.

Bylo po osmé hodině večer. 
Skončilo jednání městské-
ho zastupitelstva. Karel Slá-

deček přichází na domluvený roz-
hovor do  skvělé italské restaurace 
poblíž Nové radnice. Má za sebou 
dlouhé hodiny jednání a do poví-
dání se mu evidentně nechce.

Co jíte nejraději?
Jak kdy. Tady mi hodně chutná. 
Italskou kuchyni mám docela rád, 
je jednoduchá a nesmírně zajímavá.

A co považujete za nejzajímavější 
na současné české politice?
(smích) Toho je spousta. Žijeme to-
tiž v době, která je v dějinách po-
litiky dost zvláštní. Možná si tohle 
myslí každá generace, ale mohu 
srovnávat. Když otevřu ráno no-
viny, jsem napnutý, co se zase do-
vím. Zvláštní doba…

Spíše v mnohém iracionální, ne?
Také, ale říkám si, co dnes zna-
mená morálka, etika či obyčejná 
slušnost? Strašně chci žít s lidmi, 
kteří jsou na sebe slušní, protože 
se jim právě to vyplatí.

Obraťme list, jak byste zhodno-
til své téměř již dvouleté působe-
ní v  zastupitelstvu statutárního 
města Ostravy?
Získal jsem další obrovskou ži-
votní zkušenost, kterou mi už ni-
kdo nevezme a já s ní mohu dá-
le pracovat. Je pravda, že nejsem 
rozený řečník, nemám potřebu se 
„zviditelňovat“ a nemusím si nic 
dokazovat, takže se některým li-
dem mohu jevit jako nečitelný 
či neaktivní. Život mě ale nau-
čil, že řeči mnohdy nejsou k ni-
čemu. Mnohem lepší je jít a pro-
blémy řešit.

Zastupitelé statutárního města Ostravy za politické hnutí Ostravak

Život mě naučil, že řeči 
mnohdy nejsou k ničemu.

Čekal jste, že získáte dostatečný 
počet hlasů a budete v zastupitel-
stvu, nebo jste byl volebním vý-
sledkem překvapen?
Byl jsem tehdy jeden z mála, ne-li 
jediný mezi kolegy, kdo takový vý-
sledek předpokládal. Vodítkem pro 
můj předpoklad byli samotní Ost-

ravané. Mám to štěstí, že se pohy-
buji mezi spoustou lidí, umím na-
slouchat a snažím se analyzovat.

Je něco, co byste díky své funkci 
označil za zásadní osobní přínos 
pro město a jeho občany?
Že má nyní město Ostrava v zastu-
pitelstvu „skutečnou“ opozici, se 
kterou vládnoucí koaliční partne-
ři chtě nechtě musejí počítat, což se 
jim zcela jistě nehodí do krámu.

Je před Vámi nějaký zásadní 
úkol, který jste si vytkl za cíl již 
dávno, ale kvůli neochotě či ne-
zájmu zastupitelů z  jiných stran 
se Vám nedaří změny dosáhnout?
Jako úkol bych to nenazval, ale 
mým přáním je, aby se jak v regi-
onální, tak celostátní politice pře-
stalo politikařit a začalo se konečně 
jednat ve prospěch občanů této ze-
mě. Možná jsem naivní, ale pořád 
věřím, že naše republika disponu-
je lidmi, kteří jsou moudří, nejsou 
egoističtí a zájmy tohoto státu do-
kážou povýšit nad zájmy osobní. 

To zní hodně vznešeně.
Možná, ale lidi nejsou hloupí a po-
znají, když se něco jiného říká a ně-
co jiného dělá. To nejvíc devastuje 
naši společnost, o politice nemluvě. 
Nemůžete po lidech chtít, aby do-
držovali zákony, a sám dělat vidi-
telně všechno tak, abyste je obešel.

Změnil se nějak Váš pohled 
na činnost politiků či politiku ja-
ko takovou, když se z Vás stal ta-
ké aktivní politik?
Nezměnil. Ale začnu trochu zeši-
roka. Celá planeta Země, jak všich-
ni víme, se nachází v poměrně ka-

tastrofálním stavu. Za  tento stav 
můžeme my, lidé. A pokud se lidstvo 
jako celek rychle nevzpamatuje a ne-
přehodnotí své priority, pak zákoni-
tě dříve nebo později přijde reakce. 
S politikou, když to zjednoduším, je 
to obdobné. Pořád mi například ne-
jde do hlavy rozdělení politiků (což 

jsou taky jen lidé) na pravici a levici. 
Když jeden řekne ano, druhý ze zá-
sady okamžitě odpovídá ne. Nechá-
pu, na co si zde hrajeme. Všem by 
nám totiž mělo jít o stejnou věc.

Cítíte se být víc politikem, nebo 
jste stále spíše především obyčej-
ný člověk, který je v  zastupitel-
stvu pro občany?
Existuje rčení, že  starého psa no-
vým kouskům nenaučíš. Lidé, kte-
ří mě znají delší dobu, vědí, že jsem 
nikdy nemyslel jen na sebe.

Našla by se nějaká úsměvná his-
torka Vaše či nějakého kolegy, 
která Vás nejvíce v  zastupitelstvu 
pobavila a rozesmála?
Pár jich bylo.  Některé vtipné „hláš-
ky“ mých kolegů, a  to napříč po-
litickým spektrem, mě opravdu 
rozesmály. Jen po mně, prosím, ne-
chtějte, abych vám je převyprávěl. 
Miluji humor a vtip, ale jsem špat-
ný bavič a interpret.

Čím je v současné době zaplněn 
Váš soukromý život?
Běžnými starostmi. O rodinu, prá-
ci, budoucnost… Starám se o  tři 
dospělé „děti“, což je mnohdy pěk-
ná fuška, přemýšlím, jak a čím vy-
lepšit svou práci, aby mí klienti byli 
maximálně spokojení, protože pře-
vážně oni jsou zdrojem mých pří-
jmů, uvažuji o budoucnosti… Ale 
když vidím, jak rychle mé děti stár-
nou, čím dál víc si uvědomuji, že by 
si měl člověk v  životě udělat sem 
tam i nějakou tu radost. Proto jsem 
si nedávno znovu pořídil motorku, 
a když už mám úplně přeplněnou 
hlavu, jedeme se s přáteli provětrat. 
A to je pro mě neskutečná relaxace. 
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Hana Kobilíková 
Někdo návštěvě ukáže 

svůj dům, jiný vzácnou 
sbírku obrazů či sklep 

až  po  strop nabitý lahvemi vy-
braného archivního vína. Roz-
hovor s Hanou Kobilíkovou začal 
a  skončil na  kolečkových brus-
lích. Patnáct kilometrů uteklo ja-
ko voda a při její rychlé jízdě mu-
sí každému okamžitě dojít, proč 
při vyslovení jejího jména, jako 
by byla pořád slyšet několikaná-
sobná ozvěna slova drajv.

Jezdíte na bruslích dlouho?
Dlouho a  velice ráda. Je to skvě-
lý způsob, jak si „vyčistit“ hlavu. 
Jen mi vadí, že se na cyklostezkách 
a v parcích plácáme společně ne-
jen s lidmi na kolech, ale i kočár-
ky s malými dětmi a volně pobí-
hajícími psy.

Co Vám brání v  zastupitelstvu 
prosadit vybudování speciálního 
bruslařského oválu?
Ten výčet by byl hodně dlouhý, ale 
začaly se konečně opravovat Ko-
menského sady, a my bruslaři tak 
získáme zase trochu lepší podmín-
ky. Blýská se na lepší časy.

Říkáte, že práce pro lidi má hrani-
ce. Jaké hranice máte Vy osobně?
Na  začátku je vždycky ideál, 
pak následuje realita. Je to složi-
tý proces a až časem se uvidí, jak 
uspějete.

Jak to vidíte po bezmála dvou le-
tech v politice?
Jedna věc je představovat si, jak to 
třeba chodí nebo by chodit mě-
lo v městském zastupitelstvu. Pak 
přichází období, kdy už do  toho 
všeho vidíte. Běh na dlouhou trať, 
počáteční naivita, arogance moci, 
neúcta, obrovské množství infor-
mací, nesmyslná rozhodnutí, ale 
také podpora voličů, zájem obča-
nů, práce v  komisích a  výborech 
města, radost z drobných úspěchů 
– to jsou spojení, která mě v tuto 
chvíli okamžitě napadají. 

Na to všechno je až překvapivé, 
jak působíte prakticky a  uvol-
něně.
Snažím se hlavně stát nohama pev-
ně na zemi. 

Vraťme se na začátek Vašeho „ví-
tězného tažení“ do městského za-
stupitelstva. Co bylo podle Vás 
nejdůležitější?
Bylo to hodně dobrodružné. Ano, 
měli jsme úspěch, ale bylo tře-
ba zhodnotit schopnosti a  šanci 
uchytit se na politické scéně. A to 
je přesně to těžké rozhodnutí, před 
kterým většina lidí couvne.

V čem spočívá kouzlo Nové radnice?
Jednoznačně v ochotě začít se sta-
rat o to, aby se Ostrava dále rozví-
jela, aby se stala dobrou adresou 
pro všechny věkové kategorie oby-
vatelstva. Mladí odtud stále utíka-
jí… Chtěla bych, aby neměli důvod 
odcházet, abychom žili v  aktiv-
ním a opečovávaném městě, aby se 
tu dařilo kultuře, žilo se tu na pl-
ný plyn.

Nemáte někdy pocit, že Vaše ro-
le opozičního zastupitele vůči 
ČSSD a ODS představuje tak tro-
chu boj s větrnými mlýny? 
Pokud by opoziční zastupitel již 
dopředu nabyl dojmu, že  z  pozi-
ce menšiny je jeho práce zbytečná, 
nemusela by opozice existovat. Ne-
jsou ale jen zasedání zastupitelstva, 

kde koalici nepřehlasujeme, důle-
žitá je i práce v komisích a výbo-
rech města, kde se jedná většinou 
více neformálně a věcně.

Jaká zásadní změna, které jste se 
v rámci hnutí Ostravak domohli, 
Vás osobně nejvíce potěšila?
Velmi mě těší například zavedení 
elektronických aukcí v  městském 
obvodu Moravská Ostrava a  Pří-
voz, které jako první v  Ostravě 
prosadili zástupci hnutí Ostravak. 
Díky tomuto systému se daří do-
sáhnout nejnižší ceny při realizaci 

investičních za-
kázek a  zároveň 
se jedná o  nej-
transparentnější 
způsob.

Nelitujete toho, 
že  jste se roz-
hodla vstoupit 
před dvěma le-
ty do  politiky? 
A šla byste do to-
ho po  svých 
z k u š enoste c h 
znovu?
Nelituji. Mám 
možnost vy-
jádřit se k  zá-
měrům města, 
informovat ob-
čany o  připra-
vovaných změ-
nách. Ne jenom 
kritizovat, ale 
snažit se sama 
pro to něco udě-
lat. Stále máme 
pocit, že do Os-
travy ještě ne-
přišlo to pra-
vé. Šance pro 
toto město ale 
existuje – Os-
trava by měla 

hana kobilíková se narodila v  ostra-

vě. vystudovala obor ekonomika a ma-

nagement na ekonomické fakultě vyso-

ké školy báňské – Technické univerzity 

ostrava. v současné době pracuje v jed-

né bankovní instituci v ostravě. Je vda-

ná, má dva syny a mezi její záliby pat-

ří rodina, lyžování, jízda na kolečkových 

bruslích a také turistické výlety do ne-

dalekých Beskyd. Je životní optimistka, 

nemá ráda přetvářku a lidi bez vlastní-

ho názoru.

Snažím se hlavně stát 
nohama pevně na zemi.

Samozřejmě, ale spousta mých 
zážitků připadá mému mu-
ži naprosto absurdní. V  někte-
rých případech si dokonce my-
slí, že  jsem se musela zbláznit, 
že některé mnou popisované vě-
ci nejsou vůbec možné. Zvlášť, 
když nejlépe on ví, s jakými zá-
sadami jsem do komunální po-
litiky šla.

A propos, jaký by politik měl být?
Dobrý politik by měl to, co dělá, 
cítit jako poslání. A to s sebou ne-
se docela velkou tvrdost k sobě, ale 
i okolí. 

Jste k sobě tvrdá?
Myslím si, že  někdy až  příliš 
mám v  sobě zakódovanou ta-
kovou tu zarputilou disciplí-
nu a přímost. Někdy si říkám, 
proč se tak štvu, kam pořád 
letím. Jenže vypnout ani za-
stavit ten motor uvnitř nejde 
(smích). 

být v mnohém originálnější než 
ostatní města. Jinak jakákoli ces-
ta postrádá smysl.

Jak to myslíte?
Musíte jít, jak se říká, s  dobou, 
ale přitom mít osobní nadhled. 
Každý by měl dělat co nejlépe to, 
co umí jen on. Jednoduché, ne-
myslíte?

Vaše pracovní tempo je posled-
ní dva roky značné. Ovlivnilo 
nějakým způsobem Váš osob-
ní život? 
Mám ráda adrenalin, to je pro 
mě naprosto přirozené. Ale ně-
kdy jde pracovní zápřah na úkor 
soukromého života. Abyste to 
zvládla, potřebujete neskuteč-
ně tolerantního partnera a  sil-
né a  bezpečné rodinné zázemí. 
Obojí naštěstí mám.

Probíráte doma s manželem po-
litiku?
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Dne 27. června 2012 se konalo 17. zasedání zastupitelstva města Ostravy. Jeden z bodů programu, o kterém 
se rozhodovalo, bylo udělení desetimilionové dotace akciové společnosti FC Baník Ostrava. Jako účel použití 
této desetimilionové dotace byly v předloženém materiálu uvedeny: vlajkové stožáry, ozvučení, kamery, náhradní 
zdroj, toalety, zpevnění plochy 65 m2 a zámečnické úpravy. Zastupitelé svým hlasováním tuto desetimilionovou 
dotaci pro FC Baník Ostrava, a.s., schválili. To je jistě pozitivní zpráva pro všechny fanoušky.

Dát, či nedat 
FC Baníku Ostrava 10 milionů korun?

Zastupitelé ale tentýž den 
rozhodovali také o  žá-
dosti Nadačního fon-

du Klíček, který pomáhá váž-
ně nemocným dětem a  jejich 
rodinám. Nadační fond poža-
doval dotaci ve  výši 150 tisíc 
korun. Vedení města požadova-

nou částku snížilo a odsouhla-
silo pouze 70 tisíc korun. Musí 
se šetřit, město nemá peníze. To 
je na druhé straně smutná zprá-
va pro rodiče a  malé pacienty. 
Obdobných příkladů bychom 
za  posledních sedm let půso-
bení dnešní „manželské“ koa-

lice ČSSD a ODS našli v našem 
městě více.

Zajímal by nás váš názor. Hlaso-
vali byste pro udělení desetimili-
onové dotace pro FC Baník Ost-
rava, a.s.? Má město zachraňovat 
soukromou společnost s dluhem 

ve  výši zhruba 130 milionů ko-
run? Mělo by tuto částku přeroz-
dělit a rozdat jinak? Má více pod-
porovat menší sportovní kluby, 
zájmová občanská sdružení a ve-
řejně prospěné společnosti? Na-
pište nám do redakce svůj názor.
 –red–

Foto: Drahoslav Ramík



13

inzerce

Česká distribuční a.s. je obchodně – 
distribuční společnost, která se spe-

distribuci reklamních tiskovin různých 
formátů od novin, časopisů, letáků až po 

-
me mezi největší společnosti poskytující 

Jsme zde pro Vás, abychom Vám pomoh-
li naplánovat co nejúčinnější kampaň, která 
osloví maximální počet Vašich potencionál-
ních zákazníků. Nabízíme Vám komplexní služ-

-
jich doručení.

Centrála: Česká distribuční a. s.,
Na rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová, tel.: +420 596 136 284

e-mail: info@distribucni.cz, www.distribucni.cz
Pražská pobočka: Česká distribuční a. s., 

Neadresná distribuce

Adresné doručování

Geomarketing

D3772



14

Město Ostrava se potýká s řadou problémů souvisejících s hospodářskou recesí, negativní-
mi projevy zhoršování životního prostředí i se stárnutím a úbytkem obyvatelstva. Pro pozi-
tivní budoucí vývoj potřebuje nové podněty a impulzy. Jedním z významných hybatelů pro-
sperity je zvyšování znalostního potenciálu a příliv mladých lidí. Ti jdou tam, kde je šance 
získat kvalitní vzdělání a na základě toho i pracovní příležitosti. Ostrava nabízí určité studij-
ní možnosti, ale nepochybně je stále co zlepšovat.

I my měníme tvář Ostravy

t
é

m
a

Z Brna do Ostravy se stěhu-
je Vysoká škola Karla Eng-
liše (VŠKE). A toto rozhod-

nutí je nesporně prospěšné nejen 
pro školu, ale i pro moravskoslez-
skou metropoli. Jak říká rektorka 
VŠKE prof. Dr. Ing. Renáta Hóto-
vá, škola má dlouhodobou strate-
gii založenou na vysoce prakticky 
zaměřených oborech studia se sil-
nou regionální orientací. K tomu 

Ostrava poskytuje velmi příhod-
né podmínky nejen uspořádáním 
obcí a měst v regionu, ale i v pří-
hraničních oblastech Polska a Slo-
venska. 

„Škola sídlí v Přívoze, v části, kte-
rá se postupně vylidňuje a  vý-
razně chátrá. Jsem přesvědče-
na o tom, že do této městské části 
vnese nový život. Máme velkory-

sé plány. Chceme modernizovat 
a  rekonstruovat bývalou budovu 
obchodní akademie v  Palackého 
ulici, což je naše sídlo. Počítáme 
také s úpravami rozlehlé zahrady, 
ale také s tím, že protější komplex 
budov bude v  krátké době opra-
ven tak, aby mohl sloužit jako stu-
dentské koleje a  ubytovací kapa-
city pro externí pedagogy. Tím 
vznikne kompaktní celek pro stu-

dium i studentský život s moderní-
mi výukovými prostorami vybave-
nými špičkovou technikou včetně 
konferenčních možností, se stu-
dovnami, knihovnou, počítačový-
mi učebnami i stravovacím a spor-
tovním zázemím,“ uvádí rektorka 
Renáta Hótová.

Vysoká škola studentům nabídne 
své tradiční bakalářské studijní pro-

Budova Vysoké školy Karla Engliše v Přívoze. 
Foto: Drahoslav Ramík

Prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
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gramy a obory. Studijní obory Ma-
nagement v  podnikání a  Ekono-
mika a  právo v  podnikání, a  to se 
specializacemi na veřejnou správu, 
hotelnictví a  cestovní ruch, a  také 
studijní obor Bezpečnost a  ochra-
na zdraví při práci jsou realizovány 
v rámci studijního programu Eko-
nomika a  management. Studijní 
program Bezpečnostně právní stu-
dia má obory Bezpečnostně právní 
činnost ve veřejné správě a Techno-
logie ochrany osob a majetku. Chy-
bět nebude ani studijní program 
Aplikovaná geologie a anglický stu-
dijní obor Management in Business. 

„Kromě toho přijímáme studen-
ty do  nového bakalářského stu-
dijního oboru Správa majetku. 
Ve  své podobě je naprosto uni-
kátní, protože spojuje stavební, 
ekonomické a právní aspekty po-
řizování, údržby, správy a zhod-
nocování majetku. A  to je akti-
vita, která je přítomna prakticky 
ve  všech ekonomických subjek-
tech – firmách, školách, zdravot-
nických, veřejných a  dalších in-
stitucích,“ dodává rektorka VŠKE 
Renáta Hótová.

Studijní obory svým zaměřením, 
obsahem i  způsoby výuky nebu-
dou soutěžit se stávajícími studij-
ními možnostmi v  Ostravě. Na-
opak budou rozšiřovat spektrum 
veškerých příležitostí vzdělávání 
v tomto regionu. Vysoká škola kla-
de důraz na odbornou, praktickou 
i  jazykovou průpravu studentů. 
Velkou pozornost věnuje průběž-
nému studiu a upevňování znalos-
tí i  získávání praktických zkuše-
ností doma i v zahraničí. Součástí 
studia jsou odborné praxe a stáže 
ve firmách a organizacích veřejné 
správy, ale také v zahraničí v rámci 
programu Erasmus či dvoustranné 
spolupráce se zahraničními vyso-
kými školami. 

„Nejlepším studentům poskytne-
me stipendium ve výši celého škol-
ného za daný akademický rok. Na-
ším cílem je vycházet vstříc jejich 
potřebám prostřednictvím indi-
viduálního přístupu k řešení stu-
dijních záležitostí, časových mož-
ností i získávání znalostí. Těžištěm 
našeho zájmu je student, prohlu-
bování jeho znalostí a kvalitní pří-
prava pro život,“ říká rektorka Re-
náta Hótová.

–red–

Ostrava-Přívoz je jednou z nejstarších a historicky 
nejcennějších částí našeho města. Přesto ji před 
mnoha lety vedení našeho města i obvodu odsoudi-
lo k postupné devastaci. Přes prázdná slova a pla-
ná prohlášení právě do této historické čtvrti začalo 
stěhovat nepřizpůsobivé občany nejen ze  všech 
koutů Ostravy, ale také z okolních měst. Postupem 
času tak došlo k tomu, že například dříve živá zadní 
oblast Přívozu je dnes oficiálně označována za ob-
last blízkou sociálnímu vyloučení. Co se pod tímto 
označením skrývá, není třeba popisovat.

S  postupem dřívějšího vedení zásadně nesouhla-
síme a  rozhodli jsme se současný stav změnit. 
Prvním naším krokem bylo přijetí nových zásad 
k pronájmu obecních bytů, které zamezují dalšímu 
stěhování nepřizpůsobivých občanů do našeho ob-
vodu. Je smutnou skutečností, že i náš městský obvod dlouhá léta parazitoval na státním 
sociálním systému a ve své podstatě se zapojil do tzv. sociálního podnikání. Bez ohledu 
na  chování nájemníků pobíral státní příspěvek na  bydlení, a  svým postupem tak přinutil 
mnoho slušných lidí přestěhovat se jinam. 

Dřívější vedení obvodu rovněž odmítlo nabídku Krajského úřadu k  využití budovy bývalé 
SOŠ v Palackého ulici. Nechybělo mnoho a v jejích prostorách by vznikla další ubytovna pro 
nepřizpůsobivé. V současnosti zde otevírá své brány vysoká škola, a to jen díky vstřícné-
mu postupu hejtmana, který na žádost našeho obvodu přesvědčil radu kraje, aby zrušila 
plánovanou dražbu pouhé dva dny před jejím uskutečněním, a samozřejmě také díky naší 
mravenčí píli a troše štěstí, které vedly k navázání kontaktů s Vysokou školou Karla Engliše 
a k jejímu přestěhování z Brna k nám do Ostravy-Přívozu. 

Nezůstáváme však u prvních kroků. V současnosti pracujeme na úpravě textů uzavíraných 
nájemních smluv tak, aby lépe umožnily obci rozloučit se s těmi, kteří nejsou ochotni do-
držovat základní pravidla běžného chování, neplatí nájemné nebo opakovaně ničí pronaja-
té byty. Dále pak intenzivně jednáme s podnikateli, kteří jsou schopni odkoupit a opravit 
některé zcela zdevastované nebo jinak poškozené domy v Přívoze. Obec na jejich opravu 
nemá peníze a přiznejme si, že mnohdy ani nedokáže efektivně nalézt vhodný způsob jejich 
budoucího využití.

Věřím, že nový přístup a snaha napravit letitou křivdu bude již za pár let v Přívoze vidět.

Petra Bernfeldová, místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu

Petra Bernfeldová
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Jak oživit historické centrum Ostravy? Jak vytvořit zajímavou část města zejména pro kvalitní bydlení a úspěš-
né podnikání? Odpovědi na tyto a další otázky hledají komunální politici, architekti, obchodníci a všichni ti, kterým 
není lhostejná budoucnost této lokality, dlouhé roky. Trochu marně, částečně bez výsledku. A s vytvořením nové-
ho nákupního centra Karolina je toto téma ještě aktuálnější. Některé z četných prodejen a provozoven na Masa-
rykově náměstí a v jeho okolí byly uzavřeny, přesto se ale začíná blýskat na lepší časy a ještě nedávno prázdné 
objekty opět ožívají. A příklady táhnou. Své by o tom mohla vyprávět například ředitelka Asociace Trigon a druž-
stva Naproti Olga Rosenbergerová.

Lidé našli cestu 
do mléčného baru Naproti

Asociace Trigon už od  ro-
ku 2006 úspěšně zajišťuje 
služby pro osoby s handi-

capem a lidi ohrožené sociálním 
vyloučením. Na  začátku letošní-
ho roku se jeden z mnoha záměrů 
vytvořit v Ostravě podnikatelskou 
aktivitu zaměřenou na pohostin-
ství stal realitou. Hned vedle Mi-
nikino Kavárny v  Kostelní ulici 
byl otevřen mléčný bar družstva 
Naproti, kde vznikly nejen pra-
covní pozice pro osoby se zdra-
votním postižením, ale také za-
jímavé místo k  setkávání. Nově 
zrekonstruované prostory, origi-
nální design, stylová atmosféra 
a příjemná obsluha vnesly do po-
klidných kavárenských a  baro-
vých vod Ostravy nový rozměr 
v podobě sociálního podniku.

V rámci projektu bylo vytvoře-
no osm pracovních pozic, z  to-
ho tři nová pracovní místa pro 
mentálně postižené a lidi s psy-
chiatrickou diagnózou, zejmé-
na pro absolventy praktických 
škol. Právě ti mají minimální 
možnost najít uplatnění na  tr-
hu práce. Družstvo Naproti re-
aguje na aktuální poptávku. Ač-
koliv se v centru města Ostravy 
nachází řada jiných podobných 
zařízení, žádné z nich není svým 
sortimentem a  provozní dobou 
zaměřeno na  zákazníky se zá-
jmem o  rychlé a  zdravé občer-
stvení. Autorům nápadu nejde 
o  to provozovat bufet, bistro či 
obvyklou kavárnu, ale tradiční 
mléčný bar s kvalitními výrob-
ky místních farem.

V každém ohledu 
vzniklo v  centru 
města originál-
ní místo pro pří-
jemné zastavení 
nad dobrým šál-
kem voňavé ká-
vy, ale také k po-
tkávání lidí, pro 
které pojmy jako 
rovné příležitosti 
a  partnerství ne-
jsou prázdná slo-
va. Mléčný bar 
má otevřeno den-
ně včetně sobot 
a  nedělí. Hosté 
si pochvalují ne-
jen nabízený sor-
timent skvělých 
výrobků, jejich 

příznivé ceny, ale hlavně vynika-
jící a  příjemnou obsluhu. Třice-
tiletý Karel Matysík se cítí u pul-
tu s  koktejly jako ryba ve  vodě. 
Na pozici barmana se úspěšně ži-
vil, než ho vážná nemoc zastavila. 
Dnes je v takové zdravotní kondici, 
že může opět pracovat. Jeho kole-
gyně na něj prozrazují, že je speci-
alista na vaření kávy a pekař skvě-
lého tvarohového štrúdlu. Sociální 
podnik Naproti Ostravany oslovil. 
Je dobře, že sem našli cestu. 

Olga Rosenbergerová podala pro-
jekt Mléčný bar Naproti – vznik 
a  stabilizace trvale udržitelné fir-
my do výběrového řízení na pod-
poru sociální ekonomiky z  Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF) a z Evropského soci-

álního fondu (ESF). Bezprostředně 
po schválení začala hledat vhodné 
místo pro provozovnu. „Byla jsem 
velmi mile překvapena přístupem 
a vstřícností vedení úřadu Morav-
ské Ostravy a Přívozu, kde mi po-
mohli s nalezením objektu a hlav-
ně mléčný bar podpořili uzavřením 
dlouhodobé nájemní smlouvy. Na-
še poděkování patří zejména radní-
mu Lukáši Semerákovi a místosta-
rostce Petře Bernfeldové,“ říká Olga 
Rosenbergerová s tím, že na rekon-
strukci sídla mléčného baru bylo 
potřeba sehnat přes milion korun. 
Bez pomoci Nadace ČEZ, Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlo-
vé, společností Kvados, OZO Ost-
rava a dalších by nikdy Naproti ne-
bylo otevřeno. 

Způsobů, jak pomáhat, existu-
je mnoho a nemusí se vždy jednat 
o pomoc finanční. Asociaci Trigon 
se svět handicapovaných úspěš-
ně daří přibližovat všem zdravým, 
ale bez pomoci sympatizantů, dár-
ců a sponzorů by vzdělávání, inte-
grace do pracovního procesu nebo 
péče o osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a jinak znevýhodněné 
byly nemyslitelné. 

Jistě, mléčný bar Naproti není 
v kontextu s oživením historické-
ho jádra města samospasitelný, ale 
jako příklad úspěšného nakročení 
má patřičný potenciál. 

 Michal Mariánek, 
zastupitel statutárního měs-

ta Ostravy za hnutí Ostravak

Mléčný bar družstva Naproti v Kostelní ulici.
Foto: Petr Stuchlík
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Je investice do železničního 
spojení na letiště v Mošnově 
skutečně dobře promyšlený krok? 

inFormace o nákladech 
invesTice se liší
Na  první pohled velmi ušlechtilá 
myšlenka spojit město Ostravu s ne-
dalekým letištěm v Mošnově želez-
nicí vzbuzuje značné pochybnosti 
zejména v té části projektu, ve kte-
ré se uvažuje o  napojení železnice 
v  úseku Sedlnice − letiště Mošnov 
(3 km). Pokud jde o  výši nákladů 
na  uvažovanou přípojku, rozdílné 
údaje zveřejňované v  médiích jsou 
značně rozporuplné, a  vzniká tak 
řada otazníků. Například reportáž 
a následná tisková zpráva České te-
levize z  23. února 2012 informuje 
o odhadu investice ve výši 900 milio-
nů korun. Mladá fronta Dnes 5. dub-
na 2012 ocitovala náměstka hejtma-
na Miroslava Nováka, který řekl: 
„Předpokládané náklady na  vybu-
dování tohoto tříkilometrového úse-
ku ze Sedlnic do Mošnova jsou 1100 
milionů korun.“ Poslední vyžáda-
ná zpráva o výsledku tendru na tu-
to část projektu překvapivě hovoří 
o vítězné částce ve výši 525 milio-
nů korun. Veletoč čísel vyvolává ur-
čitou nedůvěru a minimálně svědčí 
o poněkud nečitelném odhadu cel-
kové ceny této investice. Samozřej-
mě lze předpokládat, že různá čís-
la v  sobě zahrnují různé varianty 
rozsahu prací. Nicméně povinnos-
tí každého investora připravované 
stavby – a to nejen v Moravskoslez-
ském kraji – je zcela srozumitelně in-
formovat veřejnost o tom, jak se věci 
mají. V opačném případě kraj a jeho 
zástupci pouze vnášejí do celé zále-
žitosti řadu závažných pochybnos-
tí, což ve světle nejnovějších událostí 
(viz korupční aféra hejtmana Stře-
dočeského kraje shodou okolnos-
tí spojená s čerpáním dotací z EU) 
není možné vnímat jinak než jako 
značný hazard s  už tak otřesenou 
důvěrou občanů v konání některých 
politiků. To je však pouze jeden po-
hled na věc. Podívejme se na celou 
investiční akci z jiného, méně poli-
tického úhlu pohledu.

oByvaTelé kraJe 
nechTěJí léTaT?
Nezpochybnitelnou a zároveň vel-
mi smutnou skutečností je, že moš-
novské letiště je ve srovnání s regi-
onálními konkurenty v  současné 
době téměř zcela mimo hru. Už 
pouhé srovnání přepravených pa-
sažérů za  rok 2011 mluví jasnou 
řečí: Katovice 2,5 milionu cestují-
cích, Brno 557 tisíc cestujících, Os-
trava 274 tisíc cestujících. Na rozdíl 
od zmíněných konkurenčních letišť 
má to ostravské oproti roku 2010 
sestupnou tendenci. Stejně tak vý-
voj v nákladní dopravě není příliš 
optimistický. Za  této situace nijak 
nepomohou výmluvy současného 
vedení a dozorčí rady letiště na mi-
nulá chybná rozhodnutí bývalé po-
litické garnitury, na  krizi, na  spe-
cifický, respektive negativní vztah 
k cestování místního obyvatelstva 
atd. V této chvíli je naopak potře-
ba velmi odpovědně a s jasně defi-
novanou vizí rozhodovat o případ-
ných dalších nemalých investicích. 

argumenTy pro a proTi
Jistě nelze předem zatracovat 
na první pohled zajímavou a za jis-
tých okolností přínosnou investici 
v oblasti dopravní obslužnosti míst-
ního letiště. Pokud ale vycházíme 
z faktu, že se jedná o veřejné finance, 
je v zájmu nás všech, aby byla pro-
vedena důkladná analýza s  návaz-
nou diskusí odborné i  laické veřej-
nosti. Ke schválení poměrně značné 
investice je potřeba předložit zce-
la přesvědčivé odpovědi na  řadu 
otázek. Namátkou uvádím někte-
ré z nich: Existuje seriózně zpraco-
vané ekonomické srovnání všech 
dostupných forem dopravy pro le-
tiště z Ostravy a blízkého okolí? Ja-
ká bude vytíženost vlakové dopravy 
s přihlédnutím k faktu, že například 
z  nejlidnatější části Ostravy – Jihu 
– je vzdálenost na  letiště přibližně 
15 km (pohodlnou jízdou po ne pří-
liš vytížené komunikaci č. 58 to je 

otázka 15 minut)? Jak je zohledněna 
existence už tak předražené dálnice 
včetně nedalekého sjezdu na  Moš-
nov? Jak je posuzována skutečnost, 
že  jen těžko si lze představit situa-
ci, kdy lidé z dalších měst regionu, 
jako jsou Frýdek-Místek, Karviná, 
Havířov či Třinec, budou volit složi-
té cestování vlakem přes Ostravu, te-
dy budou absolvovat mnohem delší 
cestu po železnici? Jak často budou 
vlaky z Ostravy na letiště a zpět od-
jíždět s přihlédnutím k dosavadní-
mu, v podstatě sezonnímu provozu 
letiště? S jakým vytížením železnice 
se počítá pro zmiňovanou průmys-
lovou zónu s respektováním dálni-
ce? Jak je zohledněna struktura za-
měření výroby v průmyslové zóně? 
Budou skutečně firmy efektivně vy-
užívat železnici v době, kdy dodáva-
jí většinou ne příliš velké, či naopak 
extrémně těžké výrobky do  blízké 
automobilky? S důsledným ohledem 
na ekonomický požadavek logistiky 
těchto firem si lze jen těžko předsta-
vit, že firmy budou řešit svoje dodáv-
ky těžkopádně, prostřednictvím že-
lezniční vlečky. V neposlední řadě je 
potřeba si připustit fakt, že samotný 
provoz železniční vlečky představuje 
další nezanedbatelné náklady (pra-
videlné revize atd.). 

a zase Ty nešťasTné 
doTace
Namísto objektivní a  kritické dis-
kuse, předložení jasných argumen-
tů a ucelené koncepce, jak rozumně 
postupovat v celkovém rozvoji leti-
ště, slyšíme opakovaně z  úst před-
sedy dozorčí rady letiště a prvního 
náměstka hejtmana kraje Mirosla-
va Nováka slova: „Celé kouzlo té-
to stavby spočívá v tom, že značná 
část bude profinancována z  ev-
ropských peněz, které nejde pou-
žít na jiné aktivity.“ (Citace už zmí-
něné tiskové zprávy České televize 
z 23. února 2012.) Jinými slovy, pan 
náměstek obhajuje nemalou inves-
tici tím, že pokud se nevyužije tato 

dotace na stavbu železnice, kraj tak 
o tuto dotaci přijde. 

Na jedné straně všichni zcela opráv-
něně kritizujeme bezúčelné vyhazo-
vání peněz formou dotací na kdeja-
ký nesmysl. Máme snad boj proti 
této nepřijatelné praxi chápat tak, 
že  budeme donekonečna tolerovat 
stejně podivné a nedostatečně eko-
nomicky podložené projekty v na-
šem kraji? V  Moravskoslezském 
kraji zcela určitě existuje celá řa-
da mnohem potřebnějších a jedno-
značně lépe obhajitelných investic 
v oblasti dopravní obslužnosti. Jak 
dlouho bude zkoušena trpělivost už 
tak politikou unavené veřejnosti po-
dobnými nepromyšlenými projekty? 

Ve světle posledních událostí velmi 
podivného čerpání eurodotací v naší 
zemi je takový přístup v lepším pří-
padě vnímán jako manažerské po-
chybení lidí, kteří z titulu svého poli-
tického postavení bohužel doposud 
nenesou žádnou osobní odpověd-
nost za případné chybné rozhodnu-
tí. V tom horším případě jsou do po-
vědomí veřejnosti zaseta nebezpečná 
semínka pochybností, že na začátku 
podobných dotovaných projektů si-
ce existuje ušlechtilá myšlenka, ale 
na jejím konci hrozí šustění banko-
vek, občas za  přítomnosti Útvaru 
odhalování korupce a finanční kri-
minality. 

Chci věřit, že ani jedna z těchto va-
riant není vlastní odpovědným ma-
nažerům a komunálním politikům. 
Zároveň chci doufat, že  stále exis-
tuje u  tohoto investičního záměru 
dostatečný prostor a  vůle pro věc-
nou a konstruktivní debatu. Obča-
né na ni mají plné právo a měli by 
ji ve vlastním zájmu velmi důrazně 
vyžadovat!

Pavel Szturc, člen Komise 
pro podporu ekonomického 

rozvoje města
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KuLturní příLoha

Lhotse (Čína, oficiálně Lhozê; tibetsky lho rtse, čínsky pinyin: Luòzǐ Feng) je čtvrtá nejvyšší hora světa, leží v Hi-
málajích na hranicích Nepálu a Číny (Tibetu) a je spojena s Mount Everestem. Měření ukázalo, že hlavní vrchol má 
8516 metrů nad mořem, Lhotse Middle 8414 metrů n. m. a Lhotse Shar 8383 metrů n. m.

Horolezecká expedice 
CZECH LHOTSE 2012

V pátek 30. března jsme přiletěli do hlavního města Nepálu Káthmándú, 
kde jsme strávili tři dny zajišťováním nezbytných formalit, přípravou za-
vazadel a oficiálním zahájením expedice na ministerstvu turistiky, bez 
kterého by začátek expedice nebyl možný. Potřebovali jsme se letecky 
dostat do osady Lukla (2800 m), kde začal samotný pochod do základ-
ního tábora. Kvůli počasí jsme měli mírné zpoždění. Cesta do základní-
ho tábora trvala s přestávkami k aklimatizaci devět dní. Počasí nám přá-

lo, celou cestu jsme měli možnost 
hodně fotografovat. Dne 12. dub-
na jsme konečně i  s  bagáží dopu-
tovali do základního tábora – base 
campu -, který byl společný jak pro 
expedice jdoucí na Mount Everest, 
tak i pro „naši“ Lhotse a byl ve výš-
ce 5350 metrů. S lopatami a krum-
páčem jsme vybudovali plošiny pro 
stany. V dalších dnech nás čekalo 
přebalování pro lezení a pobyt v zá-
kladním táboře, kde s námi pobý-
vali dva malincí Nepálci – jeden 
z  nich byl kuchař Narajn, druhý 
byl jeho pomocník Tendži. Ti dva 
měli za úkol starat se o to, aby na-
še žaludky byly v základním táboře 
stále plné. Pak jsme museli strávit 
tři až čtyři dny v základním táboře 
kvůli dokončení základní aklima-
tizace a takzvanému zdomácnění. 

Dne 16. dubna vstoupila trojice 
Galoš, Švidry a  Lupi do  ledopádu 
Khumbu a týž den postavila tábor 
č. 1 ve výšce 6000 m. Byla v dobré 

kondici a 17. dubna po překonání kotliny Western CWM postavila tá-
bor č. 2 ve výšce 6400 m. Následující den se vrátila do základního tábo-
ra. Ani naše expedice se neobešla bez kvalitní předpovědi počasí, kterou 
v tomto případě pro nás zajišťoval náš dvorní meteorolog Zdeněk Micha-
lec, jehož předpovědi se jen zřídkakdy mýlí. Musíme konstatovat, že vše, 
co slíbil nebo čím vyhrožoval, se skutečně splnilo. 

Dne 23. dubna odešli Galoš, Švidry a Lupi do tábora č. 2 a já s Markem 
do tábora č. 1. Následující den se Galoš, Švidry a Lupi pokusili stavět 
tábor č. 3, ale kvůli špatným podmínkám se vrátili zpátky do tábora č. 
2 a po odpočinku do základního tábora. Téhož dne jsem s Markem do-
sáhl tábora č. 2. Dne 25. dubna jsme všichni byli v základním táboře. 
Následovaly dny relaxace, úpravy plošin pro naše stany, aplikace hygi-
enických návyků (po léta do nás – mnohdy i s nasazením vlastních ži-
votů – implantovaných našimi milými ženami) včetně praní apod. Dne 
29. dubna vyrazili Galoš, Švidry a Lupi do tábora č. 2, následující den 
pokračovali nahoru s cílem vybudovat tábor č. 3. Západní stěna Lhot-
se je v této sezoně mimořádně bez sněhu, proto dochází k častým pá-
dům kamení. Dosáhli jsme místa tábora č. 3 ve výšce 7 100 m, Lupi-
ho ale zasáhl kámen a zlomil mu ruku. Ráno jsme všichni sestoupili 

Účastníci expedice:
leopold sulovský 
(vedoucí expedice)
pavol lupták (lupi)
radovan marek (galoš)
marek ožana (mara)
milan sedláček (švidry)

Termín expedice: 
duben–květen 2012
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až do základního tábora. Druhý den 
jsem dosáhl tábora č. 3 i já, ale kvů-
li vichřici jsem byl nucen brzy rá-
no tábor opustit a zakonzervovat ho 
pro další postup. Lupi kvůli zranění 
musel expedici opustit. 

Dne 9. května jsme šli nahoru já, 
Mara a Galoš s cílem opravit tábor 
č. 3. Následující den jsme postavili 
novou trojku a 11. května jsme by-
li zpět v základním táboře. Nastalo 
opět období odpočinku a příprav 
na  poslední klíčový výlet – vr-
cholový útok. A tak začalo zběsilé 
shánění nejpřesnějších informací 
o počasí. Ideální kombinace rych-
losti větru, teplot a oblačnosti mě-
la připadnout na noc z 18. na 19. 
května. Plán byl jasný, v táboře č. 3 bylo vše připraveno 
pro vybudování tábora č. 4, takže nezbývalo nic jiného než uvěřit před-
povědi počasí a jít do toho naplno.

Od 16. května jsme Švidry, Galoš a  já plynule stoupali do  tábora č. 4 
ve výšce 7800 m, kde jsme v prudkém svahu vykopali plošiny pro dva sta-
ny. Dne 19. května brzy ráno, za hezkého slunečného počasí, které pro-
vázel silný vítr, jsme vyrazili k vrcholu Lhotse. Ve výšce 8200 m jsem se 
obrátil, rozhodl jsem se počkat s přebytečnými věcmi v táboře č. 3. Poz-

EXPEDICE Lhotse 2012
8.516 m n. m.

západní stěna

EXPEDICE

LEOPOLDA 
SULOVSKÉHO

Leopold Sulovský
Radovan Galoš Marek
Pavol Lupi Lupták
Milan Sedláček
Marek Ožana

dě večer vylezl na vrchol Radovan Marek a později Milan Sedláček. Vel-
ká touha Milana, zvaného mezi kamarády Švidry, se mu ale stala osud-
nou. Z vrcholu čtvrté nejvyšší hory světa se již nevrátil.

Foto + text: Leopold Sulovský

leopold sulovský (narozen 1. května 1954 v  Novém Jičíně) – vystudoval 
obor Pozemní stavitelství na Vysokém učení technickém v Brně, po absol-
vování základní vojenské služby nastoupil v roce 1979 jako technik u Vítko-
vických staveb Ostrava. V současné době pracuje jako manažer a majitel 
obchodů s outdoorovým zbožím HUDYsport v Ostravě. Je ženatý, má dvě 
děti. Od roku 2010 se aktivně angažuje v politickém hnutí Ostravak a půso-

bí jako zastupitel města Ostravy.

Od druhé třídy hraje závodně tenis a od šesté závodně lyžuje ve sjezdo-
vém lyžování. V šestnácti letech začal s horolezectvím, kte-

ré postupně zcela vyplňuje jeho volný čas. Nejprve se jed-
ná o výstupy na cvičné skály na Moravě, pak o výstupy 

v pískovcových oblastech severních Čech. Novou kapi-
tolu v přístupu k horolezectví pak otevírají Vysoké Ta-
try – začíná intenzivní lezení nejprve v  letních a pak 
hlavně v zimních Tatrách. V té době se také Leopol-
dovi otevírá možnost výstupů v Alpách a na Pamíru. 
V roce 1981 přichází první šance zúčastnit se spo-
lu s ostravskou expedicí výstupu na nejvyšší horu 
Indie Nandu Devi (7816 m). Expedice trvala tři mě-
síce a představovala pro Leopolda velmi cennou 
zkušenost. Pak již následovala celá řada výstu-
pů a prvovýstupů na  velehory po  celém světě. 
K jeho nejcennějším výstupům patří prvovýstup 
severní stěnou Mount Everestu v  roce 1991, 
který zdolal jako první Čech v historii. 
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Rozhovor se členem kapely Pavlem Hrnčířem

Silent Stream of Godless Elegy neboli Silenti vznikli v roce 1995. Jak to 
bývá – v dobrém i ve zlém –, kapela v plné sestavě nevydržela.

půJdeme od podlahy

Stěží bychom si na Moravě a ve Slezsku mohli přát lepší kapelu než Si-
lent Stream of Godless Elegy (dále jen SSOGE). Z původní sestavy zůstal 
zakladatel Radek Hajda (kytara) a cellista Michal Sýkora. Dalšími členy 
jsou Hana Hajdová (zpěv), Miroslav Petřek (kytara), Pavel Zouhar (hous-
le), Pavel Hrnčíř (zpěv) a David Najbrt (bicí).

Svou novou desku Návaz kapela vydala pod taktovkou worldmuzikanta 
Tomáše Kočka. Jako hosté se zde představili absolventka brněnské kon-
zervatoře Michaela Liparová (cimbál) a Miroslav Kolacia (housle). Dal-
ší prestižní záležitostí kapely SSOGE je to, že album vznikalo na Sloven-
sku ve studiu věhlasného Rolanda Grapowa (ex-Helloween, Masterplan). 
Desku uskupení vydalo u francouzského vydavatelství Season of Mist.

Při poslechu nové desky vás mile překvapí vkusné aranžmá lidových ná-
strojů a folklorních prvků. Zvuk je – na české poměry – nebývale kva-
litní. Konečně „tvrdá“ muzika, která nezní, jako by padaly hrnce. Al-
ba Themes a Relic Dances obdržela žánrovou cenu Akademie populární 
hudby Anděl. V tomto roce byla skupina nominována za desku Návaz 
a umístila se na třetím místě v soutěži Český YouTube Fest.

Byla jsem překvapená a vlastně zklamaná, jakým způsobem jsme tento 
rozhovor vedli. Čekala jsem šíleného metalistu, který bude mít kontro-
verzní názory s ostrým jazykem. Omyl, Pavla jsem mnohokrát upozor-
ňovala, že nepíšu pro „ohníček“ a že potřebuji bulvár! Nekonal se. Inte-
ligentní chlapík, který bohužel ví, jak to v té naší hudební branži chodí. 

Byli jste na předávání žánrových cen Andělů. Jaké máte pocity?
Smíšené. Víte, ten žánr, ve kterém jsme byli nominováni, byl hard and 
heavy, a to je široké spektrum různých stylů. Za sebe mohu říct, že jsem 
naší desce věřil a moc jsme si to přáli. Bohužel, nevyšlo to. Na druhé stra-
ně, tohle ocenění je sice pěkná věc, ale díky němu se kapela dál mnoh-
dy neposune. Předávání „žánrovek“ je odsunuto na druhou kolej a ta-
hle kolej je často slepá. Pár řádků v novinách, pokud vůbec, a je ticho. Je 
to škoda, protože široká veřejnost se už nedozví, že kromě teplákových 
souprav, Kabátů a jim podobným jsou tady i jiné kvalitní kapely pestro-
barevných žánrů.

Média vás prezentují jako doom metalovou kapelu. Když si ale po-
slechneme vaši desku, je to ještě aktuální označení?
Už dávno ne. Klasifikovali nás jednou jako etno-metalovou kapelu, což je 
zvláštní spojení, ale vystihuje nás to mnohem více než doom metal. Těž-
ko nás lze specifikovat, když máme v kapele housle, violoncello a cimbál.

Jak vzniklo spojení SSOGE a Tomáš Kočko?
V roce 2000 – po udělení hudebních cen – si kapela prošla menším ze-
mětřesením. Kapela se poměnila a začala hledat nový směr. V roce 2002 
jsme oslovili Tomáše, byl to respektovaný muzikant, a doufali jsme, že si 

sedneme i po lidské stránce. Chtěli jsme do naší tvorby zakomponovat ví-
ce folkloru, muziku tím provázat, a on byl ten nejpovolanější. První fáze 
byla zcela poznávací. Posílali jsme si různé nahrávky, komunikovali jsme 
o muzice, předávali jsme si různé zkušenosti a vyvrcholením byla deska 
Relic Dances. Album bylo oceněno Akademií populární hudby jako nej-
lepší tuzemské hard and heavy album roku 2004 a stejné ocenění získalo 
i v antianketě českých tvrděrockových publicistů Břitva 2004.

Takže Tomáš Kočko působí v kapele jako producent?
Ano. Producent, kamarád a občas jako „otrokář“ stavbyvedoucí na své 
chaloupce v Beskydech (smích).

Když si představím, že děláte metal, fanoušky vidím zcela zřetelně, 
ale nejednou slyším lidové nástroje. Pavle, jak vypadá váš typický po-
sluchač?
Člověk otevřený hudbě. Ani nevím, čím jsme si to zasloužili, ale vyhledá-
vají nás i mladí posluchači. Kapely, které vznikly v devadesátých letech, 
často ztrácejí mladou generaci. A na naše koncerty chodí jak šestnáctile-
tí, tak i padesátiletí lidé, což je naprostá paráda. A protože poslední deska 
Návaz je pro mnohé více přístupná, získali jsme podle reakcí jak na kon-
certech, tak na internetu zase o několik fanoušků více (smích). 

Vaše vydavatelství je francouzské, proč?
V České republice není vydavatelství, které by nás mohlo posunout dál. 
Nechci, aby to vyznělo tak, že si hrajeme na nějaké hvězdy, ale kdyby-
chom si vybrali menší undergroundové vydavatelství, tak by nám mož-
ná zaplatilo desku, zařídilo pár koncertů, ale vše v rámci České republiky. 
Což po letech hraní není náš plán. Chceme oslovit širší spektrum a v za-
hraničí je k tomu více příležitostí. Velké nahrávací společnosti v Česku se 
o nás zatím nepopraly, poněvadž nejsme ani mainstreamová kapela, ani 
netaháme za správné páky (smích). Ale docela by mě zajímalo, jestli si ně-
kdo zaslané promo nahrávky poslechl, nebo e-mail či CD rovnou smazal. 
Vždy nám bohužel přišla jen odpověď nějakého automatu.

Takže hrajete i v zahraničí?
Ano, a proto jsme si vybrali i zahraniční vydavatelství. Tady se přece ví-
ce hraje „tepláková souprava“ než pořádná muzika. Chtěli jsme rozšířit 
fanouškovskou základnu, ale zase je problém v bookingu. Mají zřejmě 
strach z východního bloku. Agenturu, která by nás zastupovala v zahra-
ničí, jsme zatím nenašli. Pro Českou a Slovenskou republiku nás perfekt-
ně zastupuje agentura Kontra Production.

Je dnešní publikum jiné než třeba před patnácti lety?
Určitě. V dřívějších letech přišlo na koncert méně známé kapely více lidí. 
Ale dnešní trh je tak přesycený, že je velké umění posluchače na koncert 
dostat. Naštěstí naše kapela je o něco známější, a tak se hlavy pod pódi-
em stále třepou a v zadních řadách stojí ti, kteří si chtějí koncert vychut-
nat „poklidněji“. Ale pořád může být lépe. 

Nemrzí vás, že se na festivalech pořád točí stejná smyčka muzikantů?
Bavíme se asi o velkých festivalech typu Colours of Ostrava a podob-
ně, ano? Tak to mě samozřejmě mrzí. Například tento festival nám je 

www.ssoge.com
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zřejmě zapovězen, byť nás je polovina členů z Ostravy. Jednou nás to-
tiž oslovili i s konkrétním hracím časem, a když jsme poslali návrh 
smlouvy i s cenou, což jsme si zřejmě dovolili hodně, protože „malým 
českým kapelám“ se přece peníze nedávají – jde o prestiž si tady za-
hrát – začaly být problémy. Najednou jsme se nehodili do dramatur-
gie festivalu, museli jsme ustoupit nějaké zahraniční kapele, z odpo-
ledního času bylo deset dopoledne a potom nás vyškrtli úplně. A ani 
po desce Návaz, která byla přijata kritiky nadmíru pozitivně, se nám 
na festival nepodařilo dostat. Je to hodně smutné, když do muziky in-
vestujete kromě téměř veškerého volného času i dost peněz, a potom 
vám pořadatelé nechtějí dát ani náklady na cestu pro polovinu kape-
ly, která není z Ostravy... Chybí tady alespoň trošku respektu a uzná-
ní, a i když nejste velká osobnost typu Björk -, kterou mám mimocho-
dem hodně rád -, tak si žádná kapela přece nezaslouží hrát zadarmo. 
Samozřejmě se to netýká jen festivalu Colours of Ostrava, ale více čes-
kých velkých open air akcí. Naštěstí ne všichni jsou takoví – napří-
klad na Masters of Rock, Brutal Assaultu, v Trutnově či na Benátské 
noci je vše v pohodě.

Ovšem slavíte úspěchy na hudební scéně. YouTube Fest je parádní zá-
ležitost, nemyslíte?
Rozhodně ano. Je to čerstvá novinka a hlavně bychom chtěli touto ces-
tou poděkovat všem lidem, kteří hlasovali. V soutěži Český YouTube Fest 
jsme se umístili na třetím místě, což pro nás znamená nečekané hraní 
na festivalech JamRock, United Islands a Rock for People. Soutěž YouTu-
be Fest 2012 je druhým ročníkem celostátní soutěže, kdy kapely do soutě-
že poslaly téměř 800 hudebních klipů. Zaslaná videa v první fázi soutěže 
zhodnotila porota, kterou pro letošní ročník tvořili Milan Cais a Mardo-
ša (Tata Bojs), Albert Černý (Charlie Straight), Jarda Hudec (iREPORT), 
Lukáš Paulů (Ochranný svaz autorský) a také loňský vítěz skupina Flat-
tus. Svůj výběr porota skončila 16. května, kdy vyhlásila 15 finalistů. Ná-
sledně vybrali samotní fanoušci v on-line hlasování na YouTube pět nej-
lepších kapel, které budou moci kromě jiného vystoupit na  známých 

letních festivalech. Vítězná pětka dostane možnost zahrát si na někte-
rém z festivalů, jako jsou JamRock, United Islands, Prague City Festival, 
Rock for People, Sázavafest či Open Air Festival. 

Teď mě napadá, hrají vás rádia?
(smích) Ano, hrají. Ne sice tak, jak bychom si představovali, ale to je po-
řád stejná písnička. Zkoušela jste nějaké rádio poslouchat celý den? Všu-
de oldies, oldies, oldies nebo hity největších českých labelů, které je tla-
čí, aby měly prodeje. Ale pozor, naše skladba byla patnáctá na žebříčku 
Radia Proglas. To je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tra-
dičních křesťanských hodnotách, co víc si může metalová kapela přát 
(smích)!

Který z vašich koncertů byl pro vás největším hudebním zážitkem?
Když budu mluvit za sebe, tak jeden ročník festivalu Masters of Rock. 
Poprvé se začínalo už ve  čtvrtek a  my jsme dostali luxusní hrací čas 
od 22.00 do 23.00 hodin. V noci, velká stage, světla, skvělá show, parádní 
atmosféra, super pocit a patnáctitisícový dav pod pódiem. 

Pro koho byste nikdy nehráli?
Asi pro politickou stranu.

Bezva. Kdybych otázku položila hned v úvodu, byl by konec rozhovo-
ru. (smích)
Možná kdybychom hráli za stranu „přátel dobré hudby“, tak proč ne… 
(smích)

P.S.
Sama za sebe mohu konstatovat, že už teď se těším, s čím přijde kape-
la příště. Stojí zajisté za to kapelu SSOGE sledovat, neboť studna jejích 
hudebních nápadů se zdá být nevyčerpatelná. V ČR málokdy narazíme 
na kapelu, která nebude jen trapnou kopií něčeho „světovějšího“. Takže, 
Silenti, vydržať, oni si vás najdou!!!

 Ajka

Foto: http://press.ssoge.com
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Jezdit po Ostravě na kole? Ještě před několika lety to nebylo rozhodně nic příjemného. Výstav-
ba cyklotras byla v začátcích a cyklisté hledali ve městě jen velmi obtížně útočiště před rušnou 
dopravou. S výjimkou Komenského sadů a několika krátkých navzájem izolovaných úseků neměli 
mnoho možností. Dlouhodobý vývoj cyklostezek v Ostravě lze hodnotit jako velmi příznivý. Cyk-
lostezky zdařile přibývají více či méně koncepčně ke vzájemnému propojování jednotlivých měst-
ských částí. Ostravská cyklistika však stále ještě nepatří mezi preferované způsoby dopravy, pro-
to se objevuje mezi cyklistickými nadšenci snaha o změnu celkové situace. Z řad ostravských 
cyklistů vznikla mimo jiné neformální a neorganizovaná skupina s názvem Ostravou na kole. 

Ostravou na kole

osTravšTí kolaři
Náplní aktivit těchto nadšenců je zejména propagace zlepšení podmínek 
pro cyklistickou dopravu ve městě. Jejich ideálem (mimochodem velmi 
krásným) je povýšit kolo na rovnoprávný dopravní prostředek s automo-
bily a MHD. Nebylo by příjemné jezdit na kole po bezpečných cyklotra-
sách do práce, do školy, za sportem či zábavou?

Ostravští kolaři, jak se také skupina označuje, spolupracují mimo jiné 
i s Magistrátem města Ostravy, který jim naslouchá a podporuje někte-
ré jejich propagační akce. Ve spolupráci s magistrátem pořádají napří-
klad dvakrát ročně hromadný cyklopeloton Ostravou, tzv. jarní a pod-
zimní cyklojízdu. Počet účastníků na těchto akcích rok od roku narůstá, 
při poslední akci projelo městem dokonce 150 cyklistů. Účastníci cyklo-
jízd mimo jiné poukazují na hlavní překážky tohoto oblíbeného sportu 
na území Ostravy.

Kromě spolupráce s magistrátem a organizování těchto cyklojízd spo-
lupracují ostravští kolaři také s odbory dopravy jednotlivých městských 
částí. Takto se snaží iniciovat vznik nových cyklostezek nebo úpravu stá-
vajících komunikací do podoby umožňující bezpečný pohyb cyklistů.

Na svých webových stránkách www.ostravounakole.cz se věnují obšír-
ně všem aktuálním informacím týkajícím se cyklotras a cyklodopravy 
v Ostravě, uveřejňují také různé rady a tipy (kde v Ostravě parkovat kolo, 
kudy nejlépe jezdit, jak si nenechat kolo ukrást, jak se nenechat srazit au-
tem apod.). Jakmile je ve městě otevřena nová cyklotrasa či její další část, 
členové skupiny Ostravou na kole trasu projíždějí a na svých webových 
stránkách formou mini recenze o kvalitě a úskalích tohoto úseku infor-
mují širokou cyklistickou veřejnost. Naposledy představili formou webo-
vé recenze novou cyklotrasu podél Opavské ulice v Porubě. 

hlavní požadavky a doporuČení osTravanům 
na kole:
Členové ostravské cyklistické skupiny veřejně deklarují své požadavky 
na investice města i jednotlivých městských obvodů do budování nových 
a úprav stávajících cyklostezek v těchto stěžejních bodech:

•	 Vybudování	kvalitní,	 rychlé	 a bezpečné	páteřní	 sítě	 cyklotras	mezi	
okrajovými čtvrtěmi a centrem města.

•	 Smysluplné	investování	peněz	do cyklostezek,	které	jsou	využitelné	a bez-
pečné (bez nebezpečných značek, neustálého přerušování výjezdy z gará-
ží, bez ukončení vysokým obrubníkem či s dostatečnou kapacitou). 

•	 Prioritní	budování	cyklostezek	v kritických	místech,	které	nelze	jed-
noduše objet po bočních komunikacích a kde je vyšší intenzita silnič-
ního provozu.

•	 Prosazování	vedení	cyklotras	po ulicích	s menší	intenzitou	automobi-
lového provozu spíše než výstavba nových cyklostezek. Snížení rych-

losti automobilů v těchto místech např. na 30 km za hodinu a zvýšení 
bezpečnosti cyklistů vhodnými stavebními úpravami. Současně navr-
hování vyznačených pruhů pro cyklisty.

•	 Začlenění	výstavby	cyklistické	infrastruktury	do velkých	investičních	
akcí (generální opravy mostů, silnic, křižovatek). Budování cyklopru-
hů na křižovatkách.

•	 Budování	méně	nákladných	cyklostezek	ve volné	krajině,	s povrchem	
přírodě bližším, vhodným pro treková i běžná dopravní kola (tzv. šo-
tolina, mlatová cesta).

•	 Vytvoření	komise	zabývající	se	problematikou	cyklodopravy	na území	
města.

klíČová mísTa pro navrhované změny:
•	 Řešení dostupnosti centra na kole. V současnosti je centrum Ostra-

vy ve směru od Mariánských Hor a Vítkovic dostupné na kole pouze 
po hlavních silničních tazích s velkým provozem (Frýdlantské mos-
ty, Českobratrská ulice), nově také opraveným podchodem na vla-
kové stanici Ostrava-Stodolní. Na jednom konci sice sjízdným, ale 
na druhém konci s nutností vynášení kola po schodech. Ani první 
fáze výstavby Nové Karoliny nepočítá se zlepšením dostupnosti cen-
tra na kole. 

•	 Přemostění dálnice a železnice v oblasti Svinovských mostů. Reali-
zování cyklotrasy v rámci rekonstrukce Svinovských mostů. V součas-
nosti cyklista volí mezi cestou hlavním dopravním tahem po Svinov-
ských mostech, nebo úsek objíždí přes Dubí. Zde je nucen čekat u závor 
železničního přejezdu, navíc cyklotrasa vede zákazem vjezdu. 

•	 Bezpečné parkování kol – stojany. Magistrát již vybavil některá mís-
ta v Ostravě bezpečnými stojany (typu Velock), například před No-
vou radnicí. Tyto stojany by měly být před všemi úřady, školami či 
nádražími. Možnost parkování kol v garážích města a na hlídaných 
parkovištích.

•	 Umožnění průjezdu částmi pěších zón cyklisty. Město by mělo zvá-
žit možnost průjezdu cyklistů pěšími zónami v době, kdy nejsou plně 
využívány chodci (např. ráno, ve večerních a nočních hodinách, o ví-
kendu).

•	 Umožnění obousměrného provozu cyklistů v některých jednosměr-
ných ulicích. Umožnění obousměrného provozu by se mělo týkat pře-
devším ulic s malou intenzitou provozu, jak navrhuje studie vypra-
covaná odborem dopravy Magistrátu města Ostravy (v centru např. 
Havlíčkovo nábřeží, Kratochvílova ulice a další).

Více informací o této skupině je možné získat na webových stránkách 
www.ostravounakole.cz, případně na facebooku ostravounakole.cz.

Foto: Drahoslav Ramík
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PRO VÁS VŽDY
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KUPON 1+1
NA VEČEŘI

Akce platí od 1. 7. do 31. 12. 2012, denně mezi 16.00-22.00 hod.

Druhé jídlo ve stejné nebo nižší ceně

získáte ZDARMA!

VAŘÍME NONSTOP

NádNádNád žražraž íní ní 18618686, , 
ww

Akce

Druhé jídlo v

získá

Nově postavená pětipodlažní budova nabízí k pronájmu jak jednotlivé 

ordinace ve výměře od 16 m2, vzájemně propojené místnosti ve výměrách 

od 33 m2 nebo i uzavření celého podlaží (185 m2), či jeho části podle požadavků 

nájemce. Budova je vybavena klimatizací, výtahem, je plně bezbariérová, 

ordinace mají vlastní hygienické zařízení. V suterénu se nachází dostatek 

skladovacích prostor.  Dobrá dostupnost MHD, možnost spolupráce 

s lékárnou v přízemí budovy.

ORDINACE, NA KTERÉ JSTE ČEKALI
KVALITNÍ A PŘITOM DOSTUPNÉ    IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

POLIKLINIKA KOSTELNÍ
Kostelní  23, 702 00  Moravská Ostrava
E-mail: info@poliklinikakostelni.cz
Tel.: 777 744 990

www.strelnice-corrado.cz
E-mail: info@strelnice-corrado.cz / Tel.: 777 729 000

S vystřiženým kuponem získejte slevu 10 % z ceny kurzu pro získání zbrojního průkazu! Sleva platí do 31. 12. 2012.

Cihelní 27, CZ - 702 00 Ostrava 1

KUPON
NA SLEVU 10 %  

Z CENY KURZU PRO ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU
NEBO PŘI KOUPI ZBRANĚ!

inzerce



výherní  KřížovKa

Tajenka obsahuje slogan jednoho z témat tohoto čísla časopisu. 

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/2012: Ostravu nedáme, my ji přímo rozdáme.
Výherci tajenky: L. Honc, J. Kvasňák, L. Ďurická, G. Homolová, H. Swierczyková.

Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou odměnu.

e-mail: redakce@ostravak.info, www.ostravak.info, www.hnutiostravak.cz

Stačí napsat „Ostravak pdf“ a zaslat na e-mail: redakce@ostravak.info.

Pište své náměty, názory či komentáře.

redakce@ostravak.info  •  www.ostravak.info
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