III / 2012

str. 4 – V Ostravě v neděli tramvaje jezdit nebudou
str. 10 – Kdo ve skutečnosti řídí naše město?
str. 11 – Kdo chce zbourat Ostravici?

časopis s Ostravaky o Ostravě
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Milí čtenáři,
právě se k Vám dostalo letošní třetí číslo našeho časopisu. Vychází v době vrcholící předvolební
kampaně do krajského zastupitelstva a do Senátu České republiky.
Do Senátu kandiduje Leopold Sulovský a my jsme mu rádi poskytli prostor k tomu, abyste se jednak
dozvěděli něco více o něm samotném a hlavně také o důvodech,
které ho k rozhodnutí kandidovat
vedly. Věříme, že jej svými hlasy
pomůžete zvolit a společně prolomíte zažitou praxi odkládání použitých politických pracovníků
do Prahy.
Ačkoliv hnutí Ostravak v krajských volbách nekandiduje, neznamená to, že jej nezajímají.
Stejně tomu je i u nás v redakci. Překvapeně sledujeme množ-

slogan ČSSD Lepší program pro
náš kraj. Strana už asi opravdu neví, co voličům slíbit, tak holt nabízí něco lepšího, než je to, co mají
teď za jejího panování. Vnímáme to jako výzvu nevolit ČSSD,
kterou velmi rádi uposlechneme.
Ostatně jinak to ani nejde.

ství billboardů ČSSD. Strany, která se údajně topí v dluzích a která
vehementně popírá fakt, že v posledních parlamentních volbách
utratila několik set milionů korun právě za kampaň. Kdo kampaň platí, se však nedozvíte, a tak
při vzpomínce na slova Davida
Ratha o nenasytné bestii je velmi těžké nepodlehnout myšlence,
že drahou kampaň nakonec platíme my všichni. Proč ČSSD raději peníze neinvestuje do toho, co
hlásá ve svém programu, nevíme.

Celý kraj trápí špatné ovzduší.
Kandidát na hejtmana Miroslav
Novák byl celé čtyři roky zodpovědný za zlepšení jeho kvality. Co
dokázal? To si budete moci sami
ověřit za několik týdnů při první podzimní inverzi. ČSSD slibuje zvýšení počtů policistů. Bylo by
určitě fajn, kdyby na ulicích našeho města bylo bezpečněji. K tomu
ale nepotřebujeme krajský úřad,
platíme si vlastní městskou policii, kterou řídí primátor, rovněž
člen ČSSD. Ono by stačilo, kdyby

Nechme financování stranou
a zamysleme se nad obsahem
kampaně ČSSD, strany, která
dnes našemu kraji vládne. ČSSD
by měla voličům skládat účty
a pochlubit se výsledky svého působení na hejtmanství. Tragickou
realitu nejlépe vystihuje volební

ji řídil člověk, který v Ostravě bydlí a zná opravdové problémy Ostravanů. Zpoza skla drahého černého auta – stejně jako v podhůří
Beskyd – život vypadá jinak. Realita je však neúnosná a situace se
dále zhoršuje.
My skutečné problémy obyvatel našeho města známe, a proto o nich píšeme. Máme radost,
že lhostejní nejste ani Vy, naši čtenáři, o čemž svědčí rostoucí počet názorů a postřehů, které nám
posíláte. Za všechny děkujeme
a na ten nejčastější odpovídáme.
Časopis Ostravak bude vycházet
i nadále, a to čtyřikrát do roka.

Proč Ing. Leopold Sulovský
kandiduje do Senátu

Ve dnech 12. a 13. října 2012 spolu s volbami do krajského zastupitelstva proběhne první kolo a hned za týden,
tedy 19. a 20. října 2012, druhé kolo voleb do Senátu České republiky.

Přejeme Vám příjemné prožití
nadcházejícího podzimu.


Redakce časopisu Ostravak

Pokud se k Vám časopis Ostravak nedostal, nevadí.
Stačí nás kontaktovat na telefonním čísle 725 834 898
nebo na e-mailu recepce@ostravak.info.
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a hnutí Ostravak v těchto senátních volbách kandiduje známý ostravský
horolezec a první Čech, který
stanul na nejvyšší hoře světa –
na Mount Everestu – Ing. Leopold Sulovský.
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Důvodů, proč se Polda Sulovský
i hnutí Ostravak rozhodli kandidovat, je hned několik.

Tím
hlavním
je skutečnost,
že Senát České republiky se
postupně proměňuje v odkladiště
politiků
různých stran.
Jeho vznik provázela ušlechtilá
myšlenka, která z horní komory českého parlamentu chtěla
učinit
těleso,
které bude tvořeno osobnostmi
a lidmi s mnoha
životními zkušenostmi, kteří dokážou korigovat politicky
motivovaná rozhodnutí
vlády a Poslanecké
sněmovny. Tato
myšlenka však postupně upadala
a dnes je Senát v podstatě druhou
politickou komorou parlamentu,
toho času ovládanou ČSSD. Kdyby tato praxe měla pokračovat,
pak by raději měla přijít diskuse o úplném zrušení Senátu. Dvě
stě dlouze hovořících a neustále
řevnivých poslanců v České republice stačí. Druhou možností pak je přestat s dosavadní pra-

xí politického obsazování Senátu
a vrátit mu jeho původní funkci.
Leopold Sulovský je v těchto senátních volbách v Ostravě v podstatě jediným nepolitickým kandidátem.
Dalším důvodem je smutná realita, že ostravští senátoři (toho
času tři členové ČSSD) se stali
ihned po svém zvolení neviditelnými. Mají svůj sekretariát
v Praze a ten jim dává instrukce, jak hlasovat, co podpořit a co
ne. Občané Ostravy tak žádného senátora v zásadě nemají, mají
ho pouze pražské politické strany, kterým tento slouží. Hnutí
Ostravak má své sídlo v Ostravě
a Leopold Sulovský je s Ostravou
pevně spjatý. Zvolením Leopolda
Sulovského by tak do Senátu usedl člověk, který by vždy a za každou cenu hájil jen a pouze zájmy
občanů města Ostravy.
Většina lidí v naší zemi už snad má
dost profesionálních politiků, tedy lidí, kteří se ve většině případů
nedokážou sami uživit, a tak pod
pláštíkem té či oné politické strany
pobírají peníze z veřejných rozpočtů. Leopold Sulovský se komunální politice věnuje ve svém volném
čase a na tom nehodlá nic měnit.
V případě svého zvolení se pak senátorské práci hodlá věnovat zod-

povědně a na plný úvazek. Snad
každý soudný člověk tuší, že sedět na více židlích nejde. Být třeba dobrým starostou a současně
užitečným senátorem ve 400 kilometrů vzdálené Praze prostě není
možné.
Obava ze ztráty zaměstnání, snížená bezpečnost v ulicích Ostravy, špatný vzduch, korupce všude
kolem a rozbité silnice – to jsou
opravdové problémy lidí v Ostravě. Politické strany o nich jen
mluví a neustále dokola něco slibují. Situace se však zhoršuje.
Mladí lidé utíkají z Ostravy pryč.
Platíme státu nemalé daně. Zajištění bezpečnosti, vytváření
pracovních míst, vzduch bez jedů – to jsou přece základní věci,
na které máme dokonce ústavou
zajištěné právo. Realita je však
odlišná. Pokud si toto v Praze
neuvědomují, je tam zapotřebí
vyslat člověka, který se to nebude bát otevřeně říct. Bude opakovat naše problémy tak dlouho,
až se jim zodpovědní lidé začnou
opravdu věnovat. Být vytrvalý,
nebát se a neuhnout – to je dnes
zapotřebí. Také proto Leopold
Sulovský kandiduje do Senátu.
-red-

Zvolte Leopolda Sulovského senátorem!
Senátní volby v obvodech Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou a Proskovice.

pis
časo

1. kolo ve dnech 12. a 13. října 2012

travě
o Os
aky
v
a
r
t
s Os
travě
travaky o Os
časopis s Os
_2012.indd

ostravak_02

2

1
3.8.2012 9:44:3

2. kolo 19. a 20. října 2012

1

Ostravak – časopis s Ostravaky o Ostravě, čtvrtletník ° Ostrava, 2. 10. 2012, III/2012 ° Registrační číslo: MK ČR E 19291 ° Vydavatel: Vydavatelství X-PRESS, s. r. o., Škroupova 1114/4, 702 00
Ostrava, IČ 27832341 ° Tisk: Tiskárna Grafico s. r. o., Opava ° Redakce: Bc. Alena Chytilová ° Titulka, kresba: Michal Riedl ° Křížovka: Luděk Haupt ° Adresa redakce: Musorgského 878/6, 702 00
Ostrava ° E-mail: redakce@ostravak.info, www.ostravak.info

3

Téma

V Ostravě

Ti, kteří zadlužili

Půjčili byste si riskantně obrovskou finanční částku, aniž byste přesně věděli, na co ji použijete? Tak přesně to se
stalo na 18. zasedání zastupitelstva města Ostravy 12. září 2012. Vedení města – koalice ČSSD a ODS – předložilo zastupitelstvu města návrh směnečného programu ve výši 300 milionů korun.

Pouhých 28 zastupitelů z řad ČSSD a ODS postačilo k tomu, aby každý občan našeho města dlužil dalších 1000
korun. Možná to zní neuvěřitelně, ale je to smutná realita. Na posledním zasedání zastupitelstva se právě tito
lidé rozhodli Ostravu ještě více zadlužit, a to hned o 300 milionů korun. Vedení města ani nikdo ze zastupitelů
přitom nebyl schopen objasnit, z čeho a kdy bude dluh splacen.

v neděli tramvaje jezdit nebudou

V

důvodové zprávě k odsouhlasení 300milionové
půjčky, kterou jsme obdrželi, bylo uvedeno, že 200 milionů korun bude použito na výkup
pozemků a sto milionů je blíže
nespecifikovaná rezerva. Možná
si řeknete, no a co má být? V čem
je tedy problém? Je nutné si uvědomit, že na začátku každého roku vedení města nám zastupitelům předkládá – a my zastupitelé
schvalujeme – kapitálový rozpočet města s položkově určenými
výdaji. Mezi těmito plánovanými výdaji byly v rozpočtu města zahrnuty i peníze na výkup
předmětných pozemků. Bez jakéhokoliv předchozího upozornění a vysvětlení, kde se tyto rezervované peníze na výkup
pozemků „vypařily“, nám zastupitelům předložil náměstek primátora Tomáš Petřík ke schválení 300milionovou půjčku
formou městem vystavené směnky. Půjčování peněz touto formou je poměrně nestandardní
krok. Na dotaz, proč si město nepůjčuje peníze standardní cestou (úvěr, dluhopisy), nám pan
náměstek odpověděl, že jedním
z důvodů je rychlost získání peněz pomocí směnky. Máme to
tedy chápat tak, že pan náměstek a vedení města hospodaří tak
špatně, že znenadání – teď v devátém měsíci – zjistili, že jim chybějí peníze? Z narychlo a věcně
špatně předloženého materiálu
ke schválení směnky a směnečné
smlouvy jsme pochopili, že tomu
tak nejspíš opravdu je.
Když už se stalo, že se „rozkutálelo“ 200 milionů korun na plánovaný výkup pozemků a „ha-
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sí se požár“, je podivné, že nám
nikdo nedokázal odpovědět
na základní otázku, na co konkrétního si půjčuje město ještě
dalších sto milionů korun – jestli na provoz, nebo jinou investici a podobně. Proč máme platit
další vysoké úroky z této částky? Smysluplnou odpověď nám
zastupitelům nebyl schopen dát
ani vedoucí odboru financování
a rozpočtu, kterého si na pomoc
povolal pan náměstek.
V úvahách o riziku, které vyplývá ze zneužití směnky, ale i o nastavení smlouvy a celého mechanismu, nás zastupitele měl
„uklidnit“ městem najatý a také
na rychlo povolaný externí právník, který v jednom momentu své
řeči konstatoval: „… je to pak věcí právního výkladu.“ Tím nás
zastupitele určitě neuklidnil, ba
naopak. Dovoluji si již teď předpovědět, že o 300milionové směnce a smlouvě na zastupitelstvu
v blízké době znovu uslyšíme.
V souvislosti s onou půjčkou
300 milionů korun bych ráda
připomněla, že na konci června letošního roku nám tentýž náměstek – Tomáš Petřík –
oznamoval, že Ostrava ušetřila
v loňském roce 195 milionů korun. Polovina z této částky měla být podle jeho slov vložena
do rezervního fondu pro nutné
investiční výdaje. Znamená to,
že když si dnes musíme půjčovat další miliony, město Ostrava už v pokladně nemá ani tyto peníze?
Jaký nám občanům tedy město na 18. zasedání zastupitelstva

vystavilo účet? Vedení města
v koalici ČSSD a ODS si odhlasovalo zadlužení města o dalších
300 milionů korun. To znamená, že každý z nás dluží zhruba o 1000 korun více. Náměstek
Tomáš Petřík nás občany obávající se nebezpečného zadlužování uklidnil větou: „Občané Prahy
a Brna jsou zadluženi na jednoho
obyvatele dvaceti tisíci korunami, zatímco my v Ostravě máme
dluh na jednoho občana pouze
deset tisíc korun.“ Argumentovat tím, že někde někdo dluží více než já, bych se nebála nazvat
zoufalstvím. A srovnávání
ekonomiky Prahy a Ostravy bych už zde raději vůbec
nekomentovala. A pokud se
vám vkrádá logická otázka, z čeho ty dluhy vlastně
chce vedení města zaplatit, odpověď je nasnadě – vezme si je
od každého z nás.
Očekávejme brzké zdražení poplatků, které
město vybírá –
jde například
o odvoz odpadů, správní
poplatky, nájmy atp.
A když nezaplatíme,
tak přijde
e x e k u t o r.
Předtím
však peníze jednoduše dojdou.
Dočkáme se
zavření nemocnice,

nás i naše děti

prodeje krematoria nebo možná
v Ostravě v neděli přestanou jezdit tramvaje…
Eva Dzimasová Schwarzová,
členka zastupitelstva
statutárního města Ostravy,
členka hnutí Ostravak

V

době, kdy v Řecku kvůli
nesplaceným dluhům hoří v ulicích, v zadluženém
Španělsku je 25procentní nezaměstnanost a české domácnosti obcházejí exekutoři, se ostravské vedení rozhodlo zadlužit celé
město o 300 milionů korun! Není
divu, že takový návrh nepodpořil žádný z opozičních zastupitelů.

Naše město zadlužili:
Richard Bednařík (ČSSD)
Aleš Boháč (ČSSD)
Lenka Fojtíková (ČSSD)
Dalibor Gříšek (ČSSD)
Jiří Hrabina (ČSSD)
Petr Kajnar (ČSSD)
František Kolařík (ODS)
Aleš Koutný (ČSSD)
Zuzana Kučerová (ODS)

Dalibor Madej (ODS)
Vladimír Marek (ČSSD)
Antonín Maštalíř (ČSSD)
Radomír Michniak (ODS)
David Mrkvica (ODS)
Lumír Palyza (ČSSD)
Eva Petrášková (ČSSD)
Tomáš Petřík (ODS)
Simona Piperková (ČSSD)
Pavel Planka (ČSSD)

Lubomír Pospíšil (ODS)
Miroslav Rojíček (ČSSD)
Monika Schromová (ČSSD)
Tomáš Sucharda (ČSSD)
František Šmehlík (ODS)
Josef Šrámek (ODS)
Martin Štěpánek (ODS)
Robert Timko (ČSSD)
Radana Zapletalová (ODS)
Příjemným překvapením snad
může být jen skutečnost, že i v řadách ODS a ČSSD se našli rozumně uvažující lidé, kteří pro navyšování dluhu nezvedli ruce. Byli
mezi nimi např. bývalý náměstek primátora Jiří Srba nebo Marcel Lesník. Kéž by to byl signál,
že i v ostravském zastupitelstvu
se blýská na lepší časy a že vlastní selský rozum dokáže alespoň
u některých členů ČSSD a ODS
zvítězit nad stranickými pokyny.
Všem, kteří nás zadlužili, jsme zaslali tyto otázky:
Kdy a jakým způsobem bude
splacen dluh města Ostravy?
Co vás vedlo k navýšení současného dluhu města o 300 milionů
korun?
Můžete, prosím, uvést, nač bude
vypůjčených 300 milionů korun
použito?
Odpovědi jednotlivých zastupitelů jsme připraveni zveřejnit.
-red-
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rozhovor

Ing. Leopold Sulovský

onálním politikem, nepotřebuje
si nic dokazovat nebo se někam
šikovně zašít a kdo v Praze nezapomene, odkud do ní přijel.

Narodil se 1. května 1954 v Novém Jičíně. Vystudoval SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí a poté obor pozemní stavby na Vysokém učení technickém v Brně, kterému se profesně věnoval ve Vítkovických stavbách Ostrava
plných patnáct let. V politice není žádným nováčkem – v roce 2006 se stal poprvé členem zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívozu. Pracuje jako manažer a majitel obchodů HUDYsport Ostrava a Ostrava-Poruba. Jeho koníčkem je kromě horolezectví také sjezdové lyžování, divoká voda, výtvarné umění a architektura. Je ženatý a má
dvě dospělé děti.

Léta jsme o Vás slýchávali jako o předním českém horolezci,
prvním Čechovi, který zdolal
Mount Everest. V poslední době jste se však na stránky novin
dostal úplně z jiného důvodu –
a to v souvislosti s Vaší kandidaturou do Senátu ČR. Co Vás přivedlo do politiky?
Na pohled složité věci bývají v životě velmi jednoduché. Žiji v Ostravě a dění kolem mě mi nikdy
nebylo lhostejné. Z tohoto důvodu jsem už v roce 2006 kandidoval a stal se členem obvodního
zastupitelstva v Moravské Ostravě. Ta byla dlouhá léta nedobytnou baštou ODS, která si v obvodě, a to bez nadsázky, dělala,
co chtěla. Vstupem do zastupitelstva jsem zblízka poznal arogantní chování bývalého starosty a uplatňování moci silou. Jiný
než jeho názor se nepřipouštěl,
byly to místy hodně frustrující
okamžiky.
Kdy jste se potkal s hnutím Ostravak poprvé?
Bylo to v létě 2010, na konci volebního období. Po zkušenostech,
které jsem prožil, jsem po dalším
pokračování v zastupitelstvu ani
moc netoužil. Potkal jsem se však
se skupinou mladých lidí, kteří
zakládali tehdy pro mě neznámé
hnutí a chtěli vstoupit do komunální politiky. Potřebovali někoho známějšího (a možná i staršího), aby jim pomohl přesvědčit
lidi, že to myslí vážně. Vyzařovalo z nich obrovské nadšení, energie
a vůle změnit zaběhnuté pořádky.
Ani mě nemuseli dlouho přemlouvat, začal jsem jim fandit hned.
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Co podle Vás obyvatele Ostravy
opravdu trápí?
Myslím, že lidé dnes v Ostravě žijí ve zvláštní a nezdravé atmosféře strachu. Postrádají jistoty, nevěří v lepší budoucnost, obávají
se ztráty zaměstnání, každým
dnem pociťují snižující se bezpečnost v ulicích i ve svém okolí. Přibývá vandalismus a drobná
kriminalita, mladí lidé si často
nevěří a ztrácejí sebedůvěru. Vytratilo se uznání a ocenění poctivě vykonané práce. To bylo v Ostravě vždycky důležité.
To, co říkáte, nezní zrovna optimisticky!
Máte pravdu, ale jsem zvyklý pojmenovávat věci pravými jmény.
I ty nepříjemné.
Dá se tento stav změnit?
Určitě. Neexistuje sice žádný
univerzální recept nebo kouzelný proutek. Receptem je poctivá
práce, která umí divy. Namísto
všudypřítomného šlendriánu lidé a zejména ti mladí potřebují
vidět, že zákony platí pro všechny a že ten, kdo chodí do práce,
se má lépe než ten, kdo se jí vyhýbá. To, co říkám, platí obecně, ale bavíme-li se o politice, je
třeba zdůraznit, že tam to platí
mnohonásobně.

Nakonec jste hnutí Ostravak
v centru Ostravy pomohl vyhrát
volby. Je rozdíl být zastupitelem
dnes oproti dřívější době?
Je to jako den a noc. Ten rozdíl je
opravdu poznat na každém kroku a mám z toho dobrý pocit. Lidé se dokážou spolu bavit věcně,
mají snahu řešit opravdové problémy a dívat se dopředu. Nesmyslná předpojatost a zbytečné

předsudky zmizely, což je dobře.
Teď kandidujete do Senátu,
proč?
Možná to bude znít lacině, ale
opět to souvisí s lidmi z hnutí Ostravak. Už druhým rokem
dokazují, že i politika se dá dělat slušně, bez arogance a podrazů. Vůbec k tomu nepotřebují
nějakou ideologii nebo stranic-

ký sekretariát, jen selský rozum, pokoru a slušnost. Při
jedné debatě padlo, že by nebylo od věci dokázat i dalším
lidem, že to vše jde právě bez
politických stran, a byly zmíněny i nadcházející senátní volby. Společně jsme si řekli, že má
význam dát lidem alternativu. Dát jim jednoduše možnost
zvolit někoho, kdo není profesi-

Jak to myslíte?
Mám pocit, že mnozí politici přestali pracovat a většinu svého času věnují stranickým intrikám
a pletichaření. Myslí si, že to lidé nevidí, ale to se pletou. Vědí
o tom a uvědomují si, že to dělají namísto toho, aby plnili povinnosti, které mají při správě veřejného majetku. Štve je to hodně,
jenže často nemají možnost něco změnit.
Velkým tématem hnutí Ostravak v komunálních volbách byl
stav životního prostředí v Ostravě. Jak jej vnímáte Vy?
Všichni víme, že vzduch v Ostravě je špatný. Dlouhá léta se mluví
o jeho zlepšení, ale nic zásadního
se neděje. Tento stav nám strašně škodí. Nejen přímo na zdra-

ví, ale také tím, že lidé s malými
dětmi se raději stěhují z Ostravy
pryč a jiní ze strachu o své zdraví do města nepřicházejí. Určitě
by nám pomohla změna legislativy, ale také zodpovědnější přístup ostravských politiků napříč
politickým spektrem. Osobně
za obrovský problém vnímám to,
že ovzduší nemá své bohaté lobbisty, kdežto průmyslníci ano.
Co v Senátu uděláte pro zlepšení stavu ovzduší v Ostravě?
Budu-li zvolen, jsem připraven
všem senátorům z celé republiky
předložit fakta. Myslím, že mnoho z nich si katastrofální stav
ovzduší v Ostravě vůbec nedokáže představit. Věřím, že v okamžiku, kdy si problém uvědomí
v celém jeho rozsahu, nastane
první krok směřující k nápravě současné situace. Nepatřím
k těm militantním lidem, kteří by
hned zavírali továrny. Znám charakter našeho města a jeho průmyslovou tradici a historii. Štve
mě však, že dýcháme neviditelné jedy a ti, kteří je produkují, si
z Ostravy každoročně odvážejí
několik miliard korun.
Vy jste zářný příklad mimořádně činorodého člověka. Vaše horolezecké výkony jsou vysoce ceněny po celém světě. Ale
ne každý si přece jen může dovolit nákladné expedice.
Ale vyjít si o víkendu na Lysou
horu, zajet si na kole i s celou rodinou na výlet do Hradce nad
Moravicí a spojit ho s prohlídkou zámku nebo si každý večer
zaběhat v lesoparku – k tomu nepotřebujeme žádné velké peníze.
Docela mě zvedá ze židle aktivita lidí, která začíná a končí u televizní obrazovky a monitoru počítače. Vždyť možností je tolik!
Osobně se třeba v současné době podílím na přípravě výstavby
kryté horolezecké haly a hodně
se angažuji v projektu realizace kanálu pro vodní sporty. Jsem
také patronem Mezinárodní výstavy dětské kresby a grafiky
a Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.
Co byste vzkázal lidem, kteří jsou na současné politiky naštvaní a česká politická scéna je
nezajímá?

Deset NEJ
Leopolda
Sulovského:
1. Nejlepší investice v mém životě:
Důvěra v to, že existuje dobro.

2. Největší sportovní úspěch:
Prvovýstup na Mount Everest v roce 1991.

3. Nejoblíbenější jídlo:
Položte přede mě talíře s tvarohovými knedlíky a steakem
a pustím se do toho druhého. Jsem prostě milovníkem masových jídel v jakékoli úpravě.

4. Nejzajímavější místo, které jsem navštívil:
Jižní svatyně pod nejvyšší horou Indie Nanda Devi.

5. Nejdramatičtější okamžik:
Těch bylo v mém sportovním i osobním životě hodně, ale
pokaždé je nejhorší, když se někomu něco stane, když jde
o zdraví nebo o život.

6. Nejpravdivější věta, kterou jsem v poslední době slyšel:
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

7. Nejvýraznější osobnost, kterou jsem potkal:
Bezesporu to byl sir Edmund Percival Hillary, novozélandský
horolezec a průzkumník, proslulý tím, že jako první vystoupil
na horu Mount Everest.

8. Nejkrásnější období, v němž bych chtěl žít:
Každé období má své kouzlo a svůj smysl. Jsem rád tady
a dnes.

9. Nejpalčivější téma současnosti:
Korupce.

10. Nejodvážnější krok:
Žádná moje cesta nebývá o odvaze. Nikdy nic dopředu nevzdávám.

Všechno, co se kolem nás děje, je výsledkem práce lidí, které
jsme si zvolili, aby nás zastupovali při spravování našeho státu.
I když situace nevypadá vždycky nejrůžověji, myslím si, že není dobré zatrpknout a rezignovat
na problémy kolem nás. Život

jde dál a není černobílý. Podílejme se na jeho tvorbě. Stačí používat vlastní hlavu a mít otevřené oči.

-red-
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Téma

Pravda o Přednádraží

aneb Co jste se z médií nedozvěděli
Lokalita ulice Přednádraží v Ostravě-Přívoze byla kdysi – ostatně jako celý Přívoz – lokalitou příjemnou k žití. Dodnes je architektonicky výstavní čtvrtí. Bohužel již za komunistického režimu a následně pak po povodních v roce
1997 začala být sužována nesystémovou sociální koncepcí ze strany státu a města. Ta rádoby ušlechtile vzhlížela k dávno překonané severské vizi, kdy ostatní musejí pracovat na ty, kterým se nechce. Výsledek znáte z televize nebo jej vidíte na přiložených fotografiích. Mám obavu, že ne naposledy, protože podobných lokalit je v našem městě více.

A

le zpět k Přednádraží.
O něm toho bylo a ještě bude napsáno hodně.
Ne vždy zcela objektivně, a proto
bych rád shrnul základní fakta.
Soukromý podnikatel koupil
od Českých drah deset bytových
domů. Nastavení státní sociální politiky na něj přímo volalo:
„Nastěhuj tam,
koho
chceš
a kolik jich
chceš. Hlavně ať pobírají sociální dávky a stát za ně
platí příspěvek na bydlení.
Cenu nájmu si
urči sám, však
to stát zaplatí...“ Milý podnikatel neváhal
a rázem bylo
v lokalitě, kde
běžně žilo sto
až 150 osob, lidí téměř pět
set, a to nejenom z blízkého či dalekého okolí, ale
i ze zahraničí.
První problém nastal v momentě, kdy část nájemníků pravděpodobně usoudila, že nájem,
který sice platí stát, je i tak příliš vysoký a je třeba si přilepšit.
Domy z počátku 20. století byly fortelné a rovněž železa v nich

8

bylo dostatek. Navíc do nejbližší sběrny (ty jsou povolovány
krajským úřadem bez možnosti obvodu či města toto povolení ovlivnit!) je to co by kamenem
dohodil. Zručnost těchto „pracovních“ čet je neuvěřitelná.
Následky bohužel horší. Loupeživých výprav nebylo uchráněno
ani okolí. V této lokalitě měl náš

obvod jeden dům. Během několika měsíců byl v podstatě rozebrán a nám nezbylo než letos
v únoru na základě rozhodnutí
stavebního úřadu z důvodu havarijního stavu dům srovnat se
Foto: Petr Stuchlík
zemí.

Reakce pana podnikatele na tento stav byla překvapivá. Přestal
platit za vodu. Ta pak byla společností OVaK po překročení dluhu
ve výši 500 tisíc korun odstavena.
Ve snaze zastřít skutečný stav věci se majitel domů v době „okurkové sezony“ obrátil na média.
Obrázky špinavých dětí a zdemolovaných domů obletěly nejen

naši republiku, ale i velkou část
Evropy. Médiím pak šikovně předestřel problém určení vlastnického práva ve vztahu k vnější kanalizaci. Ten já považuji za zcela
sekundární, zvláště pak pokud
s ním majitel domy kupoval, dva

roky mu nevadil a nebránil mu
pobírat nájemné. Ono k čemu kanalizaci vnější, když ta vnitřní je
už stejně rozebraná?!
Moment, kdy došlo k odstávce vody, je tím kritickým a zlomovým.
Samozřejmě v lokalitě žijí lidé.
Po zastavení dodávek vody náš
sociální odbor zintenzivnil svou
práci a společně s příspěvkovou organizací
Jekhetane začal
připravovat lidi
žijící v lokalitě
na další možný
vývoj situace.
Lidé byli včas
informová ni,
bylo jim pomáháno s vyhledáváním náhradního ubytování
v ubytovnách.
Většina
byla
připravena neobyvatelnou lokalitu opustit.
S
příchodem
romského aktivisty Kumara
Vishwanathana
se situace změnila. Ten se zjevil v okamžiku
příjezdu kamer a vytvořil s podnikatelem neplnícím si ty nejzákladnější povinnosti, jako jsou
například platby za vodu či údržba domů, podivnou dvojici. Nezapomenutelné jsou záběry, kdy

Hlavně se neušpinit
V nedávno odvysílané
televizní diskusi k problematickým domům v Před
nádraží mě pan ředitel
a předseda sdružení Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan vyzval, abych
se zvedl z teplé židle a šel
se osobně podívat na problematické domy. Řekl
to do televizních kamer,
přestože musel vědět,
že jsem několikrát spolu
s pracovníky stavebního
úřadu a našich technických služeb tuto lokalitu
navštívil. Mimo jiné jsem
organizačně řešil generální úklid, který tam byl
proveden v loňském roce.
Kancelář pana ředitele
Kumara Vishwanathana
dnes sídlí v centru Ostravy, v obecní bytové
jednotce, v místě, kde
se připravuje významná
revitalizace. Proto jsme
se rozhodli – stejně jako
i v jiných případech – byt
využít pro bytové účely
a vstřícně jsme nabídli
panu řediteli a jeho organizaci jiné prostory. Byl
mu nabídnut nebytový
prostor v lokalitě Přívozu v Dobrovského ulici.
společně opékají špekáčky nad
prkny ze střechy jednoho z domů. Snad by mi to přišlo i humorné, kdyby nebyli ve hře lidé.
Většina z nich však přistoupila
na jejich populistické a nereálné argumenty, vzbouřila se proti
okolnímu světu a odmítla se přestěhovat.
Po kontrole stavebního úřadu,
ke které došlo 3. srpna 2012, byly domy z důvodu hrubě poškozených nosných konstrukcí, komínů, střech, elektroinstalace
a nadměrné vlhkosti označeny
za neobyvatelné. Působením jejich obyvatel se staly pro zdraví
a život nebezpečné a bylo nařízeno jejich vyklizení. Toto naří-

Byli jsme přesvědčeni,
že to uvítá, jelikož by
pak sídlil přímo v problematické oblasti jako
například obdobná příspěvková organizace
Jekhetane. O to více
nás překvapilo, že nabídku bez udání důvodu
odmítl. Údajně čeká odpověď na dopis, ve kterém popisuje potřebu
být v centru Ostravy
mimo jiné kvůli příjímání domácích a zahraničních návštěv.
Sám sebe se ptám,
kde jinde by mělo sídlit sdružení řešící problematiku
sociálně
slabých než tam, kde
se tento problém vyskytuje? Nebo si snad
někdo myslí, že občané v sociální nouzi si
budou kupovat síťovku, aby mohli dojíždět
do centra Ostravy? Nechci panu řediteli sahat
do svědomí, ale nemá
snad pocit, že židle
v centru je teplejší než
v Přívoze?
Dalibor Mouka
zení trvá. S výjimkou tří rodin,
které mají s majitelem uzavřeny
smlouvy na dobu neurčitou, mezitím všem ostatním skončil nájemní poměr uzavřený na dobu
určitou. Jedenáct z nich, mezi nimi i ten, který před novináři hrdinně prohlásil, že se raději nechá zastřelit, než aby místo
opustil, podalo ještě před tímto rozhodnutím žádost o mimořádné přidělení obecního bytu.
Našli se mezi nimi i lidé, kteří
byli právě z obecních bytů vystěhováni pro neplacení nájemného a dodnes obci dluží několik
desítek tisíc korun. Své žádosti všichni odůvodnili katastrofálními životními podmínkami
v domech, kde bydlí. Rada naše-

ho městského obvodu mimořádnost situace i přes nátlak zástupců ochránce veřejných práv či
zmocněnkyně vlády odmítla. Žadatelé se totiž stejně jako kterýkoliv běžný občan (pokud splní
příslušné podmínky) mohou přihlásit do řádného výběrového řízení na pronájem obecního bytu.
Celá věc pokračuje, ale řešení vždy bylo a je pouze jediné –
obyvatelé vybydlených domů se
tak, jak bylo nařízeno stavebním úřadem, musejí vystěhovat.
Majitel domů musí zaplatit své
dluhy, opravit domy podle požadavků stavebního úřadu, dořešit problém s kanalizací a pak
se nájemníci budou moci vrátit.

Rád bych naplnění tohoto scénáře věřil, ale něco mi říká, že tomu tak asi nebude.
V posledních dnech zjistila společnost ČEZ, že registruje v domech
odběry elektřiny, aniž by měla s kýmkoliv uzavřený smluvní
vztah na její dodávky. Domy proto
od elektrické energie odpojila.
O všem, co se stalo, stejně jako
i o dalším vývoji se můžete dočíst
na internetových stránkách našeho obvodu www.moap.cz.
Dalibor Mouka,
místostarosta městského
obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz
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Kdo chce zbourat Ostravici?

Kdo ve skutečnosti

řídí naše město?

Pro osud bývalého obchodního
domu byl však důležitý obsah dodatku z října 2009, který změnil
i původně docela dobře nastavené podmínky památkové ochrany. Co si má občan myslet, když
město vypíše soutěž na prodej
(jak samo uvádí) strategického
pozemku, stanoví si podmínky
jeho využití, které krátce po uzavření kupní smlouvy zase změní?
Působí to na vás jako předem dohodnutá strategie, jak se zbavit
nepohodlné památkové ochrany?

Autor: Drahoslav Ramík

Podle platných zákonů každé město vede zastupitelstvo, zastupitele pak volí občané města, tak aby tito vykonávali jejich vůli. Proč píšeme o tak jasných věcech? Jednoduše proto, že se zdá, že v Ostravě tato základní pravidla neplatí.

M

ezi zastupiteli se na
18. zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo 12. září, proslýchalo, že zadlužené město Ostrava chce
kapitálově vstoupit do zadlužené
akciové společnosti FC Baník Ostrava. Nikdo tomu nápadu z řad
zastupitelů nevěřil. Z kuloárů
radnice se ale neslo, že tento záměr překvapivě „protlačuje“ sám
primátor Petr Kajnar (ČSSD) a jeho dva věrní náměstci Tomáš Petřík a Dalibor Madej (oba ODS).
Proč tomu nikdo nevěřil? Protože město nemá peníze a náměstek Tomáš Petřík – zodpovědný
za finance a rozpočet – si nechával v té době schvalovat půjčku
ve výši 300 milionů korun na dokrytí kapitálového rozpočtu. Tentýž náměstek také celou dobu apeluje na realizaci nezbytných úspor
ve výdajích města. Proto se škrtají výdaje na městskou nemocnici, domovy důchodců, školy, školky, připravuje se zvýšení poplatků
atd. Kdo by věřil tomu, že by najednou našel peníze na výdaj, se
kterým nikdo nepočítal a který není z řad výdajů na odstranění následků po přírodní katastrofě nebo jiné nepředvídatelné události?
Proč nikdo nevěřil, že by o to měl
usilovat právě primátor Petr Kajnar? Protože všichni víme, že pan
primátor je veřejným odpůrcem
toho, aby město vlastnicky vstupovalo do sportovního klubu. Také si
všichni pamatujeme transparenty
fanoušků Baníku s nápisem: Primátor je lhář! To když před volbami všem tvrdil, že v roce 2013 bude
stát nový stadion. Byli jsme rovněž
přesvědčováni, že rekonstruovat
stadion Bazaly na nové parametry také nejde. Z toho titulu přece
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Autor: Petr Stuchlík

nechal vynaložit desítky milionů
na studie nového stadionu. Navíc probíhá rekonstrukce stadionu ve Vítkovicích, která je přizpůsobena právě fotbalovým utkáním.
Kdo by tedy věřil, že by se najednou pan primátor změnil a chtěl
klubu skutečně a nezištně pomáhat?
Také se onoho 12. září proslýchalo,
že část peněz z 300milionové půjčky má byt ve skutečnosti použito
na financování záměru kapitálového vstupu do FC Baník Ostrava a.s.

A někteří dokonce naznačovali,
že chystaná soudní pře s vlastníkem Obchodního centra Ostravica – společností Amádeus Real –
má byt vedena tak, aby mu město
muselo v konečném výsledku vyplatit vysokou pokutu. Ta by se
pak následně „proprala“ prostřednictvím společnosti Amádeus Real
a spřátelené firmy až do FC Baník
Ostrava a.s. Tím by se elegantně
uzavřelo kolečko mezi všemi zainteresovanými osobami a všichni by
byli spokojení. Tomu už přece vůbec nelze věřit!

O červnové velmi pochybné dotaci
města akciové společnosti FC Baník Ostrava ve výši 10 milionů korun jsme psali už v minulém čísle
časopisu.
Dne 19. září 2012 jsme na webových stránkách náhodně objevili
informaci, že na říjnovém zastupitelstvu se má hlasovat o převzetí Bazalů do vlastnictví města.
Okamžitě jsme se ptali opozičních i koaličních zastupitelů, jestli
o tomto záměru něco vědí. Nikdo
z oslovených zastupitelů o tom nic
nevěděl a byli tím dokonce sami
zaskočeni. Je s podivem, že i když
není dosud znám program říjnového zastupitelstva a nebylo to
projednáno radou města, někdo
už o tomto záměru ví. A dokonce i to, kdy bude do zastupitelstva
předložen. Byl už tak daleko, že již
12. září na svých stránkách vystavoval zvoucí plakát s pozvanými
hosty na shromáždění pro podporu tohoto záměru. Klademe si
otázku, jak někdo věděl již 12. září, tedy v den konání 18. zasedání
zastupitelstva, co bude na programu na příštím, tedy 19. zasedání?
Zastupitelé o tom stále ještě oficiálně nevědí. Určitě je ale načasování shromáždění před městskou
radnicí „ďábelským“ psychologickým tahem před hlasováním zastupitelů. A v této souvislosti začínáme přemýšlet, jestli vše to,
o čem jsme v kuloárech radnice
slyšeli a čemu jsme doteď nevěřili,
není přece jenom pravda.
Jak jsme psali v úvodu, město by
měli řídit jeho zastupitelé. V Ostravě tomu tak zjevně není, a tak se
ptáme, kdo ve skutečnosti řídí naše město?
-red-
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zpomenete si na časy, kdy
jste si šli do obchodního domu Ostravica koupit s rodiči své první sako do tanečních, klobouk pro babičku
nebo třeba si jen tak dát chlebíček do bufetu v jeho mezipatře?
Možná vám předešlá věta zní jako návrat do časů první republiky, bohužel se však zmiňujeme
o minulosti nepříliš dávné.
Objekty dřívějšího Módního domu Ostravica procházejí složitými časy plnými těžkých zkoušek.
Velká část jich je dána dobou,
v níž žijeme. Složité vlastnické vztahy v devadesátých letech a rozmach nákupních center v novém tisíciletí se na jeho
osudu určitě negativně podepsaly do značné míry.
Zdá se však, že poslední ránu celému komplexu se rozhodlo zasadit samotné vedení města Ostravy. V roce 2008, tedy před více
než čtyřmi lety, se rozhodlo vyhlásit soutěž na prodej nezastavěné části náměstí Edvarda Beneše,
tedy pozemků přímo sousedících
s Ostravicí. Záměr se zdál být
chvályhodným a měl přinést novou investici, která mohla nepřímo pozitivně ovlivnit i další osud
sousedního obchodního domu.
Do soutěže se přihlásili tři zájemci – dva finančně silní zahraniční a jeden nepříliš známý z Prahy.
Nejvyšší nabídka na odkup po-

zemků činila přes 88 milionů korun, druhá nejvyšší pak 86 milionů korun a nejnižší 83 milionů
korun. V září 2008 ostravští zastupitelé většinou hlasů ČSSD
a ODS rozhodli, že nejnižší nabídka finančně nejslabšího uchazeče
– společnosti Amádeus Real, a.s.,
z Prahy – je pro město nejvýhodnější. Nebyla vyslyšena logicky se
nabízející úvaha o tom, že ten, kdo
několik let nemá na to, aby opravil obchodní dům Ostravica, nebude s největší pravděpodobností už vůbec mít na to, aby kromě
opravy samotné realizoval další výstavbu za několik set milionů korun.
Zastupitelé logiku obrátili naruby a své rozhodnutí odůvodnili tvrzením, že právě prodej
pozemků na náměstí Edvarda
Beneše umožní vlastníkům Ostravice její opravu. Skutečnosti, že svým rozhodnutím ochudili městskou pokladnu o více
než pět milionů korun a že v době přicházející finanční krize namísto nadnárodních silných společností upřednostnili společnost
malou a takřka neznámou, komentovat opomněli.
Vedení města také opomnělo veřejnosti oznámit, že jen několik
málo měsíců po vyhlášení výsledků soutěže vyhovělo žádosti vítěze o rozložení úhrady kupní ceny
do splátek, a to na několik let.

Město však ve své benevolenci
zašlo ještě dál. Podle podmínek
kupní smlouvy byl investor povinen svůj projekt předložit městu
ke schválení. To v roce 2010 učinil. Město se však v dohodnuté lhůtě 45 dní vyjádřit nestihlo.
Své připomínky investorovi doručilo pozdě, a ten už dále nebyl
povinen se jimi řídit.
Na sklonku roku 2011 investor
požádal obvod Moravskou Ostravu a Přívoz o souhlas se stavbou.
S žádostí o prezentaci projektu vedení obvodu pozvalo zástupce investora na jednání rady. Ten přišel zcela nepřipravený a jediným
materiálem, který prezentoval,
byla studie, o níž prohlásil, že již
neplatí. Rada projednávání souhlasu odložila a požádala o opětovnou prezentaci. Na ní už byl
investor připraven a prezentoval
svůj projekt, který předpokládal
zbourání bývalého obchodního
domu Ostravica. Rovněž vedení
obvodu oznámil, že požádal o vynětí sousedního domu z památkové ochrany a že v jeho prostorách
hodlá umístit trafostanici. S takovýmto záměrem rada nesouhlasila a souhlas s umístěním stavby
investorovi nevydala.
O tom, co následovalo, se můžete dočíst na internetových stránkách deníku Mladá fronta DNES
(http://ostrava.idnes.cz/, hledaný
výraz Ostravica).
Do případu vstoupil pan primátor,
konala se demonstrace na záchra-

nu Ostravice. Město postupně poskytlo obvodu potřebné dokumenty, z nichž vyplynulo, že všechny
změny v projektové dokumentaci již byly městem investorovi odsouhlaseny. Městského obvodu se
nikdo na nic neptal, nebyl účastníkem smlouvy, a tak mu nezbylo než
souhlas vydat. Komicky pak působil pan primátor, když se vehementně snažil občany přesvědčit o tom,
že obvod podlehl tlakům a zalekl se vlastní odpovědnosti. O tom,
že za případnou demolici historického objektu je plně odpovědný jím
vedený magistrát, pomlčel.
Společnost Amádeus Real se pokusila využít nastalého zmatku
a oznámila městu Ostravě, že odstupuje od kupní smlouvy s tím,
že bude požadovat úhradu zmařené investice. S ohledem na to,
že pár desítek metrů vedle vyrostlo největší nákupní centrum
na Moravě, se jí ani nelze divit.
Škoda, že se nad konkurencí nezamyslela o pár let dříve.
Právníci města i obvodu se shodli na tom, že s ohledem na pochybení při naplňování kupní smlouvy jsou šance investora na úspěch
v soudní při minimální. Proto nás
překvapuje rétorika pana primátora, který v poslední době používá termíny, jako jsou mimosoudní
dohoda nebo narovnání. Věřit tomu, že Ostravica má posloužit ostravským politikům jako záminka pro získání městských peněz,
se nám nechce. Jaký bude osud někdejší perly Ostravy, nevíme. Budeme jen věřit, že po událostech
z jara tohoto roku si vedení města bude při její záchraně počínat
zodpovědněji než dříve.
Na to, jaký je vztah současného vlastníka k dříve slavnému
obchodnímu domu a zároveň
i na historické fotografie Ostravice, se můžete podívat na http://
www.facebook.com/pages/Módní-Dům-Ostravica-Textilia
/175346565821231?sk=photos.
-red-
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PRO VÁS VŽDY

Jak probudit spící město?
Centrum třetího největšího českého města v podvečerních hodinách pravidelně usíná tak trochu jako Šípková Růženka. To není pohádka, ale smutná realita. Z Ostravy se vytratil život

V

okamžiku, kdy jsme před
bezmála dvěma lety přišli
na radnici, pustili jsme se
do pečlivé analýzy této v mnoha
ohledech nepříznivé situace a začali hledat kroky a řešení vedoucí k žádoucímu oživení ulic, kde
dávno už lidé nebydlí, jen docházejí do kanceláří, které po sedmnácté hodině rychle opouštějí,
maximálně se cestou domů ještě zastaví nakoupit a hurá pryč –
do Poruby, Výškovic, Krásného
Pole, na Čeladnou…
Dokázali jsme už nesčetněkrát
zvednout hozenou rukavici a věta: „To nejde!“ je pro nás zakázaná. Obecní nebytové prostory znovu postupně kolaudujeme

na původní byty. Máme také eminentní zájem, aby v centru měli lidé možnost najít příjemná místa,
kde si v klidu vychutnají skvělou kávu a lahodné dorty s kopcem šlehačky, ale i jiné delikatesy. Vzpomínáte, jak mnozí z nás
v dětství spolu s rodiči absolvovali víkendové procházky Ostravou, které vždy končívaly na jahodovém koktejlu v tehdejším Domě
potravin nebo ve vyhlášené cukrárně Monika (Hotel Palace)?
Tradice se mají prostě ctít, a tak
jsme neváhali a pronajali prostor v Kostelní ulici, kde už několik měsíců úspěšně funguje mléčný bar Naproti (více jste se mohli
dočíst již v minulém čísle toho-

to časopisu). Na jídelním lístku je
bohatý sortiment lahůdek, které
dokážou splnit přání i toho nejnáročnějšího hosta. Dobré jídlo a pití
je skutečně zážitek mnoha smyslů,
takže zcela zákonitě následovalo vyčlenění jednoho volného nebytového prostoru pro cukrárnu
na Masarykově náměstí. A povedlo se. V květnu byla uzavřena
nájemní smlouva a po veškerých
stavebních úpravách se dveře nové cukrárny otevřou už na začátku října tohoto roku. Cukrárna se
stylovým názvem Cukrárna u Babičky nabídne pěkné a útulné prostředí, široký sortiment zákusků,
dortů, palačinek, kávy – to vše
za velmi příznivé ceny. Cukrárna
bude nabízet i doplňkový prodej,

jako jsou bonboniéry, sladkosti
pro děti, slavnostní dorty na objednávku a jiné lahůdky. Výjimečné chutě a vůně mohou návštěvníci zažívat mírou vrchovatou sedm
dnů v týdnu. U Babičky bude otevřeno v pracovní dny od 8 do 19
hodin, v sobotu a v neděli od 10
do 18 hodin.
Jak probudit spící Ostravu? Už se
těším na víkendovou procházku
a všechna ta sladká pokušení, kterým jsme hlavně v podzimních
chmurných dnech tak rádi vystavováni.
Ing. Petra Bernfeldová,
místostarostka MOb
Moravská Ostrava a Přívoz

Proč hnutí Ostravak

nekandiduje v krajských volbách

H

nutí Ostravak se nebude
účastnit nadcházejících
krajských voleb. Důvodů,
proč se takto rozhodlo, je hned
několik a rád bych vás s nimi seznámil.
Naše hnutí vzniklo teprve před
dvěma lety s jasným cílem změnit způsob vedení města Ostravy.
Tato myšlenka svedla dohromady skupinu odborníků z různých
oblastí (mimo jiné lékaře, učitele či právníky) a spoustu dalších lidí, kteří jsou jí i nadále věrní. Stále aktivně pracují na jejím
naplňování. Díky hlasům voličů
se zástupci hnutí Ostravak ocitli současně ve dvou zcela rozdílných rolích. Zatímco v obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz hnu-
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tí Ostravak v roce 2010 dokázalo vyhrát volby a nyní radnici vede, ve volbách do magistrátního
zastupitelstva sice získalo úctyhodných skoro 16 procent hlasů, nicméně skončilo v opozičních lavicích.
Na radnici městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz tak
zvolení zástupci hnutí Ostravak
postupně plní vše, co před volbami slíbili. A jde to.
Zastupitelé statutárního města
Ostravy za hnutí Ostravak však
naplno pociťují arogantní mocenskou politiku ČSSD a ODS.
Prakticky poprvé od roku 1990
vytvořili opravdovou a nesmířlivou opozici, a rozvířili tak do-

sud ustálenou hladinu politických poměrů. Jejich působení
je velmi těžké. Nemají prakticky vůbec možnost prosadit žádný ze svých racionálních návrhů.
Městu již léta vládne politicko-ekonomicky propletená koalice
ČSSD a ODS, která svou pohodlnou většinou v zastupitelstvu
smete ze stolu vše, co přichází z opozičních lavic. Mnohdy se
tak stane, aniž by si vládnoucí zastupitelé vůbec prostudovali obsah předloženého návrhu.
Členové hnutí Ostravak si plně uvědomují, že k naplnění toho, proč hnutí vzniklo, vede ještě dlouhá cesta, a chtějí se plně
soustředit na práci pro město,
v němž žijí.

Nikdy jsme neměli a nemáme
politické ambice. Nechceme být
sběrateli funkcí a chovat se jako
velké politické strany, které kandidují vždy a všude bez ohledu
na kvalitu jejich kandidátů. Stojíme si za tím, co deklarujeme,
a na rozdíl od politických stran
jsme vždy připraveni složit účty
svým voličům.
Krajských voleb se proto my – členové hnutí Ostravak – zúčastníme pouze jako voliči a budeme si
přát, aby i díky našim hlasům získal náš kraj lepší vedení, než je to,
které naše město má.
MUDr. Tomáš Málek,
Foto: Drahoslav Ramík
předseda hnutí Ostravak
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Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ
přichází do Ostravy

Mezinárodně proslavený projekt spojuje téma šikany a její prevence s pravdivým příběhem z chicagského ghetta. Partnerem inovativního projektu, který přináší zcela nové metody učení a má za sebou neuvěřitelné výsledky, se
stala Základní škola Dětská z Ostravy-Poruby.
„Základní myšlenkou projektu Silní bez násilí je pomocí zážitkových technik,
modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí,“
vysvětluje Marie Kotková z občanského sdružení Trialog, která je hlavním
mozkem a iniciátorkou projektu v České republice, a pokračuje: „Cílem je dodat dětem odvahu a případně vzor pro řešení konfliktů v jejich bezprostředním okolí.“

Projekt vznikl v Německu a jeho osou je muzikál Streetlight vytvořený mezinárodní skupinou Gen Rosso podle skutečného příběhu. „Jeho děj se odehrává na konci šedesátých let minulého století na předměstí Chicaga v prostředí gangů,“ vypráví Marie Kotková
a dodává: „Příběh Charlese, který hledá víc než boj a svět, který
mu předměstí Chicaga nabízí, odhaluje dětem základní témata, jako
jsou přátelství, láska, pomsta nebo osobní odpovědnost.“

se členy kapely Gen Rosso a pořadateli projektu Silní bez násilí začalo docházet k náhlé hluboké a pozitivní proměně v jejich životech.

Síla projektu tkví v metodě, jak dětem tato témata představuje. Žáci s nimi pracují během tří měsíců ve výuce, a to podle osnov, které
spoluvytvářejí s týmem odborníků pedagogové z jejich vlastní školy. Příprava vyvrcholí v březnu 2013, kdy do Ostravy přijede mezinárodní skupina herců, tanečníků, zpěváků z kapely Gen Rosso, která
s dětmi muzikál připraví.

Historie projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ v České
republice
Autorem projektu Silní bez násilí (Stark ohne Gewalt) je pedagog
Mathias Kaps z občanského sdružení Starkmacher (www.starkmacher.eu), který tento projekt postavil na muzikálu Streetlight mezinárodní skupiny Gen Rosso. Skupina Gen Rosso je složena z 18
umělců z devíti zemí světa (Brazílie, Argentiny, Keni, Tanzánie,
Španělska, Polska, Itálie, Švýcarska a Filipín). Skupina má řadu

„Do přípravy muzikálu bude zapojena prakticky celá škola,“ uvádí
Marie Kotková. „Muzikál pojme až 250 dětí, které se samy stanou
hlavním realizačním týmem,“ vysvětluje princip, na kterém projekt
stojí. „Pod vedením Gen Rossa se z nich stanou členové souboru,
herci, tanečníci, zvukaři, osvětlovači, výtvarníci scény a tak dále,“
říká Kotková.

Na základě svých výsledků se projekt Silní bez násilí rozšířil do německých věznic a vzápětí do celého světa – například na Kubu
do prostředí profesionálních uměleckých škol, do Číny na festival
mládeže nebo do chudinských slumů v Brazílii.

vlastních projektů (koncerty, festivaly, muzikály, spolupracuje se
školami, věznicemi, dětskými domovy apod.), se kterými jezdí doslova po celém světě (www.genrosso.com).

stev s příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk a zúčastnila
se jí i vedoucí programu Daphne zastupující Evropskou komisi Marilena Raouna.

Jeho metoda se již několik let osvědčuje v Německu, kde vznikla.
Občanské sdružení Starkmacher v roce 2007 oslovilo jako jedinou
organizaci v ČR občanské sdružení Trialog (www.trialog-brno.cz),
aby se podílelo na pilotní verzi projektu. Díky podpoře Evropské komise (program Daphne) se tento projekt pod názvem Silní bez násilí – Prevence šikany a násilí mezi dětmi v letech 2007 až 2009 rozšířil do dalších evropských zemí. Kromě Německa a České republiky
byl uveden také v Polsku, Maďarsku či Rumunsku.

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ dnes
V současnosti projekt získal podporu MŠMT a Evropského sociálního fondu. Jeho nositelem je občanské sdružení Trialog, záštitu
mu udělilo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a patronem
a moderátorem projektu se stal Honza Musil.

Na závěr evropského pilotního projektu Silní bez násilí Trialog
uspořádal v lednu 2009 mezinárodní konferenci pod názvem Prevence násilí mezi dětmi. Konference proběhla v Kanceláři veřejného
ochránce práv s osobní účastí a záštitou ombudsmana JUDr. Otakara Motejla. Na konferenci přijeli zástupci všech zúčastněných zemí – přítomno bylo asi 150 odborníků z oblasti výchovy a vzdělávání, zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, policie, justice či práva.

V období od září 2010 do srpna 2013 bude projekt postupně realizován v devíti krajích ČR – kromě Ostravy také v Brně, Jihlavě, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně, Šumperku a Hradci Králové.
Alica Heráková,
manažerka projektu
Foto: z archivu SNB

Akci svou účastí podpořily také politické a církevní autority. Vedle starostů a zástupců českých, německých a rumunských minister-

Představení se pak bude v Ostravě dvakrát hrát pro veřejnost, a to
v březnu 2013. „Při brněnském uvedení muzikálu Streetlight dětem
tleskalo tisícové publikum,“ říká Kotková a dodává: „Na projektový týden a muzikál Streetlight navazují další aktivity s dětmi a jejich rodiči. Výsledkem dvouletého projektu pak bude zcela nový výukový materiál.“
Projekt má prokazatelné výsledky a v souvislosti s ním se objevil
termín „pozitivní trauma“, který vytvořil doktor Filip Caby, dětský
psychiatr z německého Papenburgu. Se svými kolegy na klinice prý
diskutoval, jak je možné vysvětlit tak náhlé a hluboké změny, ke kterým došlo u několika mladých pacientů, kteří se dřív vážně potýkali s problémy anorexie, bulimie nebo sebevraždy. Po strávení týdne
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Rozhovor se spoluzakladatelkou

Pop Academy Petrou Kubecovou
www.popacademy.cz

Autor: archív Pop Academy

V centru Ostravy můžete najít Pop Academy – ojedinělou hudební
školu, která se zaměřuje na výuku populární hudby. Tato škola si klade za cíl obnovit ostravskou kulturní tradici a především poskytnout
příležitost k rozvoji talentovaným umělcům bez ohledu na věk. Co si
tedy pod tímto projektem školy populární hudby máme konkrétně
představit a jak vlastně tato myšlenka vznikla? Nejen na tyto otázky jsem se zeptala Petry Kubecové.

Jak jste přišla na myšlenku založit hudební školu?
Nápad na založení hudební školy, která se bude specializovat výhradně na populární hudbu, jsme s kolegyní-zpěvačkou nosily v hlavě už léta. V poslední době – díky řadě pěveckých a talentových soutěží, které
dnes vídáme v televizi prakticky denně – narůstá poptávka po učitelích, kteří to „umějí učit“. Troufnu si říct, že naši lektoři nemají v tomto
oboru konkurenci, a hlavně si myslím, že nastal ten správný čas založit
školu, která bude učit populární hudbu v širším slova smyslu a především ji bude učit erudovaně.
Co tedy mohou očekávat budoucí studenti Pop Academy?
Zmíním například populární zpěv. Naši zpěváci se naučí pracovat s audiovizuální technikou. Práce s mikrofonem je nedílnou součástí výuky stejně jako jevištní výraz, pohyb, feeling a jiné nezbytné prvky pro
populární zpívání. Zazpívají si s živou kapelou, projdou nejrůznějšími hudebními žánry – od jazzu přes rock až k muzikálům. V muzikálu
si studenti zahrají na konci školního roku. Nabízíme obor moderování. Už nyní jsme otevřeli dva kurzy,
kde se studenti naučí komunikovat a projdou si mediálním tréninkem. Konkrétně tento kurz považuji za skvělou přípravu pro další
studium a pro budoucí povolání, ať
už bude jakékoliv.
Ale všude kolem nás slyšíme populární hudbu a význam hudby klasické se vytrácí. Není už trochu moc „přepopularizováno“?
Součástí populáru je i hudba klasická. U nás si začínající umělci projdou
i klasickou průpravou, a to bez výjimky! Naši lektoři mají klasické hudební vzdělání. Zpěv například učí zpěvačka, která hostovala na řadě
významných operních pódií. A doufám, že kritici tohoto žánru snad už
pochopili, že s populární hudbou se prostě musí počítat! Je všude kolem
nás a my ji musíme brát vážně. Začít ji pořádně učit a vzdělávat se v ní.
V čem je tedy Pop Academy jiná?
Především stavíme výuku na učitelích. Každého studenta přiřadíme
k vyučujícímu, který mu „nejvíce sedne“. Dále nemáme věkové limity, takže se k nám může přihlásit opravdu každý. Našemu nejstaršímu
studentovi je 65 let! Vítáme nejen amatéry, ale i profesionály, kteří jen
chtějí svůj hlas udržovat pod profesionálním vedením. Někteří z nich
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už našimi studenty
jsou.
Můžu uvést
Pavla Hrnčíře
a Hanu Hajdovou, zpěváky
úspěšné kapely Silent Stream of Godless Elegy. Daří se nám také připravovat studenty k přijetí
na umělecké školy – například naše zpěvačka Bára Jurenková byla letos
přijata ke studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka, a to na obor Muzikál.
Navíc nabízíme výuku také v anglickém jazyce. Naše lektorka již nyní „koučuje“ studentku z Francie. Situace je totiž taková, že když chcete v našem regionu hrát tenis či golf a nemluvíte česky, nemáte problém
najít si trenéra. Co se hudby týká, jsme první, kdo tuto možnost nabízí.
A jak s oblibou říkám – ne každý přece sportuje… (smích)
Výuka v angličtině? To zní zajímavě. Kdo u vás bude učit?
Je neuvěřitelné, kolik skvělých
hudebníků Ostrava nabízí, a byla by škoda je nevyužít! Podařilo
se nám získat pro spolupráci například Američanku Teresu Polk,
která v minulosti spolupracovala
s takovými giganty, jako jsou Universal Music, Warner Bros, 20th
Century Fox, Paramount a Walt Disney. V jednání máme také jedno opravdu světové jméno – Fernanda Saunderse, který spolupracoval například s Lou Reedem, Suzanne Vega či Ericem Claptonem.
Umíte si představit někoho povolanějšího, kdo by vás měl učit, vést
a předávat své zkušenosti?
A co nějaká slavná česká jména?
Je nám nesmírnou ctí, že patronát nad naším pěveckým oddělením si
vzala na starost skvělá zpěvačka Věra Špinarová. Patronát nad hereckým oddělením převzal vynikající herec Norbert Lichý a patronem
pro obor moderování je populární moderátor a herec Vlasta Korec.
Velmi si vážíme toho, že nám tyto osobnosti propůjčily svá jména
a také tváře. Něco to o nás vypovídá a je to směr, kterým se naše škola bude ubírat. Plánujeme také úzkou spolupráci s Eduardem Klezlou

(vedoucí oddělení Muzikál na Konzervatoři Jaroslava Ježka – pozn.
redakce), který je tím nejpovolanějším odborníkem na populární
techniku zpěvu.
A jaké obory tedy přesně nabízíte?
Nabízíme obory Populární zpěv, Muzikál, Herectví, Anglické divadlo, Tanec, Rétorika a Rétorika/Moderování pro děti a mládež. Zpěv a muzikál
probíhá individuálně, výuka je jednou týdně po 60 minutách. Ostatní obory jsou skupinové, ale i v těch
je kladen důraz na individuální přístup. Další prioritou je pro nás častá prezentace studentů na veřejnosti.
Například děti, které chodí do kurzu
rétoriky a moderování, budou pravidelně moderovat naše koncerty. Pro
všechny kurzy navíc nabízíme ukázkovou hodinu zdarma, takže se zájemci sami můžou přijít přesvědčit
o náplni a především kvalitě kurzů.
Podporuje vás nějaká státní instituce?
Určitě bychom to nezvládli bez obrovské podpory, které se nám dostává od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. To, že nám
poskytl prostory nad hudebním
klubem Parník a v podstatě posvětil
naši vzájemnou spolupráci, je pro
nás obrovské štěstí, a zároveň závazek, že dostojíme tomu, co od počátku slibujeme. Při jednání s vedením radnice Moravská Ostrava
a Přívoz cítíte, že mají zájem o dění v centru Ostravy. Řeší to, že se
nám centrum vylidňuje a běžný život občana se schovává do obchodních domů.
Můžeme vaše zpěváky někde slyšet?
Naši studenti si jen tak neoddychnou. Během našeho krátkého působení už měli několikrát příležitost představit se – ať už šlo
o vystoupení v rámci festivalu GE
Money Bank, nebo pro Forum
Nová Karolina u příležitosti oslav
Dne dětí. Pokud jde o připravované akce, kromě vystoupení, které
plánujeme společně s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, připravujeme pravidelné, tematicky zaměřené večery v klubu Parník, Sherlock a v dalších hudebních klubech nejen v Ostravě. Nejbližší
akcí pak bude Svatováclavský jarmark na náměstí Svatopluka Čecha,
který se uskuteční 28. září 2012. Seznam plánovaných akci můžete
najít také na našem webu www.popacademy.cz nebo na facebooku.
Mohou se ještě noví zájemci přihlásit?
Určitě. U individuálních oborů je vždy domluva na zpěvákovi a lektorovi.
Učíme i dopoledne, takže vyjdeme vstříc opravdu každému. Ve skupinových

Autor: archiv Pop Academy

oborech také ještě máme volná místa, stejně tak i v našich Drama workshopech, což jsou krátké jednodenní workshopy v angličtině, kde se studenti seznámí s konkrétní oblastí herectví. Budeme velmi rádi, když se k našim stávajícím studentům přidají další talentovaní zpěváci, herci nebo moderátoři.
Pop Academy najdete na Sokolské třídě 175/26, 702 00 v Ostravě 1,
Moravské Ostravě (nad hudebním klubem Parník). Více na www.
popacademy.cz nebo na telefonním čísle 605 770 127.
Ajka
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POMŮCKA: DEZINATE, ATI
FEKČNÍ
CHAOS
PROSTINO, SAN
ŘEDEK

S Žebříkem k běžnému životu
Možná, že jste i vy při procházce po Mariánských Horách narazili na obchůdek s neobvyklým názvem – Žebříkův obchod – tak trochu jiný sekáč. Na první pohled
možná obyčejný second-hand, na druhý však originální projekt s velkými ambicemi. Proč je tedy Žebříkův obchod tak trochu jiný?

Práce organizace se soustřeďuje především na dva stěžejní projekty
– Žebříkův stacionář a zmiňovaný Žebříkův obchod. Oba jsou svým
způsobem unikátní a v našem kraji nemají obdoby.
Žebříkův stacionář vznikl i na popud rodičů dětí s postižením, kteří
sami pociťovali absenci podobného
zařízení nejvíce. V současné době má
Žebříkův stacionář dvě budovy. Obě
v dnešních dnech procházejí rekonstrukcí. Jedna se nachází v Ostravě-Nové Vsi a jde o zrekonstruovanou vilu z třicátých let minulého století, jejíž provoz bude zahájen v příštím roce, a další je v jednom rodinném domě ve Svinově, kde bude provoz zahájen ještě letos.

JMÉNO
VYSOKÁ
ZPĚVÁKA
BAKLAŽÁN SUCHÁ
RAMAZZOTRÁVA
TTIHO

SPOJKA
ODPOROVACÍ

OKAP
(ŘIDČ.)

DEBATY

DESETINARABSKÉ
NÁ ČÁST
MUŽSKÉ
LOGAJMÉNO
RITMU

ZNAČKA
STATAMPÉRU

SLOSOVÁNÍ

JMÉNO
HEREČKY
BLAIR

OMAK

PŘIDÁVAT
SŮL

ZNAČKA
PRACÍHO
PRÁŠKU

AUSTRAL.
VAČNATEC
CITOSL.
POHRDÁNÍ

ZN. PĚNY
DO KOUP.
BARVA
NA VEJCE

PŘEDLOŽKA
NA ONO
MÍSTO

CHAPLINŮV
FILM
DOMÁCKY
NATÁLIE

Druhý z projektů – Žebříkův obchod – je vůbec prvním svého druhu v Moravskoslezském kraji a je inspirován podobnými obchody ve Velké Británii. Jakým způsobem tedy obchod funguje? Pracuje na jednoduchém principu. Lidé darují libovolné množství
předmětů – ať už se jedná o oblečení, knihy, CD, hry, vybavení
pro děti, bytové doplňky apod., které potom dobrovolníci prodávají. Po otevření stacionáře se jeho
klienti aktivně zapojí do přípravy
zboží k prodeji. Budou se učit žehlit, prát, pomáhat s prodejem, rovnat zboží a podobně. Cílem těchto
aktivit je, aby si osvojili běžné dovednosti a pracovní návyky, které pak využijí i v osobním životě.

www.zebrikuv-obchod.cz

I když je Žebřík organizací poměrně mladou, již dnes se dá říci,
že její práce přináší ovoce. Důkazem je otevření dalšího obchodu
v Ostravě-Porubě v areálu obchodního centra Koruna, stále rostoucí popularita organizace a zvyšující se povědomí veřejnosti.
Žebříkův projekt je mimořádný také v tom, že pomoci může úplně
každý. Máte-li chuť a čas podpořit dobrou věc, přiložte ruku k dílu
při stavbě stacionáře, staňte se dobrovolníkem v obchodě, podpořte
Žebřík finančně či podarováním opotřebených věcí do obchodu nebo nabídněte nebytové prostory pro vznik dalšího obchodu či skladu.
Nezbývá než doufat, že bude organizace v nastoleném trendu pokračovat a pomůže co nejvíce lidem s postižením „vylézt“ po pomyslném žebříku do běžného života.
Jakub Šponer

JMÉNO
LEPIDLO ZPĚVAČKY
CSÁKOVÉ

ĎÁBEL
(PODLE
TYLA)

PRVENSTVÍ
ZNAČKA
AUTOSVÍČEK

3. DÍL
TAJENKY

NIELA
STAROŘÍM.
POZDRAV
ZNAČKA
TELLURU
TRUMF
V BRIDŽI

KTERÝ
(ZAST.)
CITOSL.
SMÍCHU

HONČAROVO JMÉNO
FÁZE
VÝVOJE

BOXERSKÝ
ÚDER

PLANETKA

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

ODDĚLENÍ
V NEMOC.
(HOVOR.)
UNIAT

PLEVELNÉ
BYLINY
ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

MATKA
(FAMIL.)

PAPOUŠEK
MOHAMEDŮV DRUH
KOŠOVÝ
VÝTAH

SUNDÁVAT
(KLOBOUK)

NÁŠ
ZPĚVÁK
KARARSKÝ
MRAMOR

INIC. HER.
SYMET- ANDRLOVÉ
RÁLA
SÍŤKA
NA RYBY

POLSKÁ
ŘEKA
ZN. VOLTAMPÉRU

ZNAČKA
OSMIA
BYLINNÝ
VÝTAŽEK
NAPĚCHOVATI

PŘEDLOŽKA

PLANETKA

PŘEDLOŽKA

SVĚTICE

PLETENEC
VLASŮ
SLOVEN.
HOKEJISTA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

která ulehčí především rodičům postižených dětí už jen tím, že zde
své děti budou moci nechat přes noc, a získat tak trochu volného času pro sebe.

JMÉNO
MONTANDA

ZMATKÁŘ

HÝKAVEC

Autor: Petr Stuchlík

OBILNINA

VÝPRAVNÁ
BÁSEŇ
VYSOKÉ
KARTY

1. DÍL
TAJENKY

O

bchod je jedním ze dvou projektů neziskové organizace Žebřík, která v Ostravě působí již čtyři roky. O založení se zasloužil především pan Richard Gazda, který je také hlavním
investorem a koordinátorem projektu, a Soukromá základní škola
speciální pro žáky s více vadami, jmenovitě její ředitelka paní Dagmar
Mazáková, která se stala také ředitelkou celé společnosti. S problematikou lidí s postižením a prací s nimi má škola bohaté zkušenosti. Děti s postižením vzdělává již více než dvacet let – právě před čtyřmi lety pak vznikl nápad tyto bohaté zkušenosti zužitkovat a dát působení
školy nový rozměr. Dá se tedy říci, že Žebřík řídí lidé na svém místě.

Výherní křížovka

DOLOVAT
V ZEMI
VSAKOVÁNÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO
CITOSL.
POCHOPENÍ

LATINSKY
„VÍNO”
SÍDLO
V ČADU
LÉK
PROTI
HOREČCE

2. DÍL
TAJENKY

L

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

PAPÍR
K POKRYTÍ
STĚN

SESTRA
MARTHY

AKVARIJNÍ
RYBA

PRAOBYVATEL
ITÁLIE

BŮH
LÁSKY

Tajenka obsahuje slogan jednoho z aktuálních 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 II/2012: Kdo nekrade, okrádá sám sebe!
Výherci tajenky: L. Zajac, J. Kapková, J. Sela, Z. Vilkoš, A. Konečná.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou odměnu.

Pište své náměty, názory či komentáře.
E-mail: redakce@ostravak.info, www.ostravak.info, www.hnutiostravak.cz.

Autor: archiv Žebřík

Cílem stacionáře je poskytnout klientům speciální základní školy následnou péči. To v praxi znamená, že lidé s postižením budou pokračovat v tom, co se naučili ve škole, a nezůstanou uzavření doma.
Budou dále rozvíjet své dovednosti, žít ve společnosti více lidí a provozovat bezpočet volnočasových aktivit, kterých by se jim doma nedostávalo. Zároveň pak stacionář nabídne tzv. odlehčovací službu,
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Žebříkův projekt je mimořádný také v tom, že pomoci
může úplně každý. Máte-li chuť a čas podpořit dobrou
věc, přiložte ruku k dílu při stavbě stacionáře, staňte se
dobrovolníkem v obchodě, podpořte Žebřík finančně či
podarováním opotřebených věcí do obchodu nebo nabídněte nebytové prostory pro vznik dalšího obchodu
či skladu. Nezbývá než doufat, že bude organizace v nastoleném trendu pokračovat a pomůže co nejvíce lidem
s postižením „vylézt“ po pomyslném žebříku do běžného života.

Chcete dostávat pravidelně aktuální číslo
časopisu přímo na svůj e-mail?
Stačí napsat „Ostravak pdf“ a zaslat na e-mail: redakce@ostravak.info.

redakce@ostravak.info • www.ostravak.info
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SENÁTOR
polda

SULOVSKÝ
Jdu do Senátu
za Ostraváky, ne
za politickou stranu.
Jsem zvyklý tvrdě
pracovat, ne zbytečně
mluvit.
Dělám to pro naše
děti, ne pro sebe.
První Čech na Mount Everestu.

ING. LEOPOLD SULOVSKÝ
PRVNÍ ostravak V SENÁTU

