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časopis s Ostravaky o Ostravě

editoriAL

Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává prv
ní letošní číslo našeho časopisu.
Na jeho obálce naleznete obrá
zek, který asi nejvýstižněji cha
rakterizuje činnost vedení naše
ho města. Žijeme v těžké době.
Podnikatelé obtížně shánějí za
kázky, menší firmy začínají mít
problémy a propouštějí zaměst
nance. Lidé přicházejí o své jis
toty a začínají se bát o svou
budoucnost. V takové situaci by
chom potřebovali pevné a roz
hodné vedení města. Vedení
města, které pracuje a připravu
je investice, které pomohou míst
ním podnikatelům i lidem překo

nat toto nelehké období. Takové
vedení však v Ostravě není. Zmí
tá se v osobních sporech a topí
se v nezkušenostech. Vypadá to,
že místy až slepě podporuje sou
kromý projekt Nová Karolina, ale
na zbytek města už zřejmě nemá
čas a údajně ani peníze.
Už dříve jsme psali, že nechce
me být posly špatných zpráv. Po
kládáme však za svou povinnost
informovat Vás o věcech, které
se za Vaše peníze dějí na ostrav
ském magistrátu a o nichž byste
se jinak nedozvěděli. Může se tak
stát, že se při čtení našeho časopi
su zase rozčílíte.

Jen lamentovat však nemá vý
znam. Nesmírně si vážíme lidí
z hnutí Ostravak, kteří nalezli od
vahu a odhodlání vystoupit z řa
dy a obětovat část svého volného
času ve prospěch ostatních. Ří
kají to, co si opravdu myslí. Stej
ně jako my nemívají vždy pravdu,
podstatná je ale skutečnost, že za
stávají vlastní myšlenky, které ne
vznikají ani na pražských sekre
tariátech politických stran, ani
v hlavách rádoby podnikatelů sto
jících v pozadí.

ry představitelů hnutí Ostravak
a budeme moc rádi, když se do
zvíme Vaši reakci na jejich obsah.

Dočtete se tak o lidech, kteří se se
současným stavem našeho města
nehodlají smířit. Přinášíme názo

Přejeme Vám krásné jaro!

Jako obvykle budeme také rá
di, pokud nám pošlete své nápa
dy a podněty, které by pomohly
zlepšit každodenní život v našem
městě.
Letošní dlouhá zima snad už kon
čí. Na naše město opět zasvítí slu
níčko a jarní vítr alespoň trochu
vyčistí vzduch.



Redakce časopisu Ostravak

Jak a kde získat časopis Ostravak?
Ostravak I / 2013 je distribuován Českou poštou
s. p. přímo k vám do poštovních schránek v těchto částech Ostravy:
I / 2013

Dubina, Hrabová, Hrabůvka, Hrušov, Hulváky, Mariánské Hory, Martinov, Moravská Ostrava, Muglinov,
Nová Ves, Poruba, Přívoz, Slezská Ostrava, Svinov,
Třebovice, Vítkovice, Výškovice a Zábřeh.
Ostatní si mohou časopis Ostravak I / 2013 vyzvednout přímo ve stojanech Ostravak. Aktuální
seznam stojanů naleznete na
www.ostravak.info/kde-ziskat-ostravaka/.
Pokud časopis ve své schránce či stojanu přesto nenajdete, kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle 725 834 898 nebo na e-mailu recepce@ostravak.info.
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Ostrava žaluje časopis
Ostravak
Každý totalitní režim potřebuje umlčet své kritiky. Lidé se nesmějí dozvědět pravdu o tom, co se děje. Jsou jim
podsouvány pouze ty „správné“ informace. Jiný než oficiální názor se nepřipouští. Ostravská ČSSD a ODS v jejich
přístupu asi nalezly inspiraci. Vadí jim časopis Ostravak. Už jim nestačí, že za peníze Ostravanů vydávají měsíčník
nazvaný Ostravská radnice, kde stejně – jako dříve Rudé právo – píší jen o tom, co se jim hodí. Nad skutečností,
že do tohoto měsíčníku nemají přístup všichni řádně zvolení zastupitelé, se ani nepozastavujeme.

T

oto vše už přišlo vedení
města málo. Po zvolení Leo
polda Sulovského do Senátu
pochopilo, že lidé nejsou hloupí.
ČSSD a ODS se ve volební kam
pani naoko tváří, že spolu bojují,
ale hned po jejím skončení se spo
lu rychle dohodnou na spolupráci.
Znovu a znovu. Začínají chápat,
že tento léta praktikovaný pod
vod na voličích jim už příště ne
musí vyjít, a začaly se bát. Vždyť
třeba v Libereckém kraji už jim
to lidé spočítali a v loňských kraj
ských volbách poslali obě vykutá
lené strany současně do opozice.
ČSSD a ODS je názor obyvatel Os
travy v podstatě lhostejný. Bohužel
však jednou za čtyři roky potřebují
jejich hlasy. Zatím vše klapalo, byly
tady jen oni a komunisté – a ti jsou
pro ně neškodní. TOP 09 v Ostra
vě skoro neexistuje, ale zrodilo se
hnutí Ostravak. Ve volbách získalo
jen o dvě procenta méně hlasů než
ODS, v centru vyhrálo volby a lo
ni jeho kandidát přesvědčivě pora
zil starostu největšího ostravského
obvodu právě z ČSSD.

spolupracuje s časopisem Ostra
vak. Na ten vedení města nemůže,
ale potřebuje se ho zbavit.
Vedení města usoudilo, že jeho ob
sah poškozuje dobré jméno města
Ostravy, a proto se rozhodlo podat
na jeho vydavatele žalobu a žádat
zaplacení nemajetkové újmy ve vý
ši sto tisíc korun! Ona újma je jen
záminkou, pravým důvodem jed
nání vedení města je nepochybně
jednak snaha způsobit vydavateli
ekonomickou újmu, ale hlavně mu
nahnat strach. Vzbudit v něm oba
vu, že za vše, co zveřejní, bude mu
set draze zaplatit, a to doslova.

Pokud by žalobu podal pan pri
mátor, musel by sám nést náklady
na právní zastoupení. Kdyby žalo
bu podala ČSSD nebo ODS, tak by
je taky musely platit ze svého. To
se ovšem nestalo. Všechny nákla
dy na vedení sporu zaplatí město
Ostrava, tedy všichni občané Os
travy. Nikdo se jich neptal, ale pla
tit budou.
Jsme rádi, že se vyda
vatel našeho časopisu
rozhodl, že za zve
řejnění svobod
ného ná
zoru

nic platit nebude. Jsme přesvědče
ni, že následný soudní spor vyhra
je. Prokáže tím nejen to, že se dnes
nemusíme bát promluvit, ale ta
ké to, že veškeré peníze zaplacené
v průběhu sporu byly vynaloženy
neúčelně. Pak je občané Ostravy
budou moci vymáhat na členech
rady města, kteří o jejich použití
rozhodli.
-red-

Vedení města se k zastupitelům
zvoleným za hnutí Ostravak chová
přezíravě. Nemají přístup do ko
misí, do dozorčích rad městských
společností. Arogance střídá ústr
ky. Body programů, které by moh
ly zajímat novináře, jsou záměrně
posouvány až na konec jednání za
stupitelstva, do doby, kdy v sále už
novináři nejsou. Za normálních
okolností by to stačilo, ale hnutí
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Prodám ziskovou společnost
Krematorium Ostrava, a.s.

Značka: Zaručený zisk
Kontakt: Náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík (ODS)
Náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík (ODS) chce zprivatizovat společnost Krematorium Ostrava, a.s. Stoprocentním vlastníkem jediného ostravského krematoria je město Ostrava. Na rozdíl od řady dalších městských společností je krematorium zcela finančně soběstačné. Dokonce generuje městu roční zisk ve výši dvou milionů korun.

S

nadsázkou můžeme říct,
že tento záměr způsobil
zhruba stejný údiv – a to
nejen u opozičních zastupite
lů – jako kdysi Mojžíš u svého li
du, když nechal rozestoupit Rudé
moře, aby tak unikl se svým li
dem před egyptskými vojáky, kte
ré na něho poslal jeho bratr Ra
mess. Jak víme z biblických dějin,
všichni vojáci se utopili, zatímco
prchající lid byl zachráněn. V pří
padě náměstka primátora a jeho
„zázraků“, které provádí s majet
kem našeho města, hrozí nebez
pečí, že on a jeho vyvolení bez
úhony projdou, respektive ode
jdou z radnice, ale my občané se
utopíme v moři dluhů, které tady
po nich zůstanou.
Co asi můžeme očekávat od zá
měru prodeje jediného ostravské
ho krematoria, když s tímto zá
měrem nebyli konfrontováni ani
lidé nejpovolanější, tedy manage
ment této městské společnosti?!
Pan náměstek Ing. Tomáš Pet
řík (ODS) se opírá o studii, kte
rou si nechal vypracovat za 888
tisíc korun. Studie doporučuje
městu jako nejvýhodnější varian
tu krematorium prodat, přičemž
to zdůvodňuje následujícími vý
hodami – níže citujeme přímo
ze studie:
1. „Soukromý sektor specializují
cí se jen na oblast kremačních
služeb dokáže spravovat kapitál
efektivněji než sektor veřejný se
všeobecným zaměřením.“

4

2. „Úplný prodej představuje ma
ximální výnos města v součas
né době. Prostředky získané pro
dejem krematoria může město
v současnosti neomezeně vyu
žít na jiné potřeby veřejného roz
počtu.“
3. „Městu nehrozí žádné budoucí
závazky v souvislosti s případ
nou ztrátou krematoria.“
Než se podíváme na argumentač
ní a věcnou sílu těchto výhod, je
záhodno znát reakci ředitele spo
lečnosti Krematorium Ostrava,
a.s., Pavla Laciny na dotazy, které
mu při 20. zasedání zastupitelstva
konaného 5. prosince 2012 polo
žil Ing. Bohdan Trojak (zastupitel
za hnutí Ostravak). Ten se dotázal
pana ředitele, zda byl seznámen
s provedenou studií doporučující
prodej krematoria. Dále se zeptal
na ekonomickou situaci společ
nosti a objem realizovaných in
vestic. Na tyto dotazy ředitel kre
matoria Pavel Lacina odpověděl
následující:
„Firma Grantika provedla analý
zu, ale s jejím výsledkem jsme se
známeni nebyli. Pokud jde o hos
podaření, společnost Krematorium
Ostrava, a.s., od roku 2003 do roku
2009 nedostala od města žádnou
dotaci a ani o žádnou město nepo
žádala. V uvedeném období jsme
provedli na každé kremační pe
ci v podstatě tři generální opravy,
které jsme financovali z vlastních
zdrojů. V roce 2011 byla zprovozně
na třetí pec v celkové hodnotě zhru

ba deset milionů korun, což opět
bylo financováno z vlastních zdro
jů. Byla zhotovena nová střecha nad
celým objektem. Opět z vlastních
zdrojů. Takže vše, co jsme doposud
dělali, jsme od roku 2003 financo
vali z našich prostředků. Pokud jde
o ekonomické výsledky, tak se roč
ně pohybujeme v zisku 1,5 až dvou
milionů korun po zdanění.“
Je to opravdu pouhá náhoda,
že ředitel takto finančně sobě
stačné a ziskové městské společ
nosti nebyl seznámen s provede
nou studií, která doporučuje její
prodej? Proč asi? Myslet si o tom
můžeme cokoliv. Podívejme se te
dy na výše citované tři výhody,
na základě kterých je doporučo
ván tento prodej.
Hned u první výhody si lze všim
nout, že při její formulaci se ex
perti inspirovali v devadesátých
letech. Vzpomínáte na dobu, kdy
nám politici téměř s náboženským
fanatismem kázali o tom, jak sou
kromý vlastník je tím jediným
a nejlepším hospodářem, a pak ješ
tě něco o volné ruce trhu, která vše
vyřeší? Tak přesně tyto vzpomín
ky se mi vkrádají na mysl, když čtu
tento bod. Pán náměstek si asi ne
uvědomuje, že řada z nás je nucena
se dívat každý den v centru Ostra
vy na ruiny obchodního domu Os
travice. To je také soukromý sektor
a prodej také byl realizován pod
taktovkou současného primátora.
Další uvedenou výhodou je,
že můžeme utržené peníze z pro

deje v současnosti utratit jinde.
A co budoucnost, pane náměstku,
tu už s experty neřešíte?! Opravdu
máme zájem privatizovat kremač
ní službu, která je veřejnou a po
slední službou občanům? Co pak
bude chtít vedení města prodávat,
až se i tyto peníze utratí? A ony se
utratí! Třeba městskou nemocni
ci? Další část dopravního podni
ku? Rozprodáváním městského
majetku se zadluženost a nedo
statek peněz v rozpočtu určitě ne
vyřeší!
Poslední argument hovoří o rizi
ku případné ztrátovosti kremato
ria. Když pomineme fakt, že zrov
na tato společnost, která poskytuje
službu občanům, je dlouhodo
bě finančně soběstačná, zisková
a zainvestovaná, tak uplatněním
striktní logiky tohoto argumen
tu by se město mělo zbavit všeho
a hned. Protože kdykoliv kdoko
liv něco vlastní či provozuje, tak
tu vždy existuje určitá míra rizika
spojeného s vlastnictvím. Tohoto
rizika se žádný vlastník nikdy ne
zbaví. Pokud jde konkrétně o pro
voz jediného ostravského krema
toria, tak hovořit o riziku ztrát
je téměř bezpředmětné. S tro
chou cynismu lze říct, že kremač
ní služby jsou službou nadosmrti.
A možná zde bychom měli hle
dat pravé důvody, proč náměstek
primátora a někteří členové vede
ní města tak vehementně a ve spě
chu chtějí ještě v tomto volebním
období realizovat prodej této zis
kové městské společnosti. V jejich
případě určitě nelze použít Ježíšo

va slova: „Otče, odpusť jim, vždyť
nevědí, co činí.“
Dovětek:
Nejspíš na základě zájmu novi
nářů a vydaných článků v celo
státních médiích náměstek pri

mátora Ing. Tomáš Petřík (ODS)
tento materiál stáhl z programu
rady města. Současně však na 20.
zasedání zastupitelstva prohlá
sil, že tento materiál s vedením
města předloží v prvním kvartá
le letošního roku. Věřme, že vy

hraje zdravý rozum a že se za
stupitelům za hnutí Ostravak
podaří přesvědčit ostatní kolegy
zastupitele, aby se městská spo
lečnost Krematorium Ostrava,
a.s., neprivatizovala. Současně se
musíme smířit s tím, že nesmy

slně vynaložených 888 tisíc ko
run na studii, kterou snad kromě
pana náměstka a pana primáto
ra nikdo nechtěl, nám už nikdo
nevrátí.
-red-

Vládnou, nerušte!

aneb Když my voliči umožňujeme dělat naší vládě, co se jí zlíbí.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123147075-vladneme-nerusit/
Najděte si 50 minut a podívejte se na dokument Erika Tabery- podle svého. Korupční skandály a zákulisní politické dohody,
ho a Tomáše Kudrny „Vládneme, nerušit“, který by měli vidět aby si dvě politické strany mohly rozdělit moc a vydrancovat
všichni občané našeho státu.
celou republiku.
Naše hlasy ve volbách jsou absolutně k ničemu, neboť „pánové Platí to nejen v Praze, ale i v Ostravě. Je jen na nás, jak dlouho
nahoře“ si nezávisle na myšlení národa vždy budou vládnout jim to budeme trpět.
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Máme plán kam s hazardem
Již příští rok budou moci samotná města velmi výrazně regulovat provoz heren
a hracích automatů. Velmi snadno tak může skončit třeba souboj s ministerstvem financí, který už druhý rok svádí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vedená zástupci hnutí Ostravak, kteří prosazují úplný zákaz provozu hracích automatů na území celého obvodu.
Eva Dzimasová Schwarzová

A

le zatím to tak nevypa
dá. Spíše se zdá, že vede
ní města (ČSSD a ODS),
které se až dosud schováva
lo za zlého ministra Kalouska
a jím řízené ministerstvo finan
cí, ve skutečnosti o regulaci ha
zardu zájem nemá. Zjevně v sou
vislosti se změnou legislativy
rada města ustanovila pracovní
skupinu s názvem Loterie v Os
travě.

Na lednovém zasedání zastupi
telstva jsem navrhla, aby do ní
byl za hnutí Ostravak jmenován
JUDr. Lukáš Semerák. Má práv
ní vzdělání, je radním obvo
du Moravská Ostrava a Přívoz
a je znám svým jasným posto
jem k úplnému zákazu hazardu
v obytných částech města. Právě
tento názor našeho hnutí však
způsobil, že do komise jmeno
ván nebyl. Své zá

stupce v ní mají všechny parla
mentní strany, tedy i v Ost ravě
opozici předstírající KSČM
a TOP 09. Skutečnost, že hnu
tí Ostravak je třetím nejsilněj
ším subjektem v zastupitelstvu,
vedení města nezajímá. Co nám
vedení města asi tají? Proč se
bojí toho, aby jediná opravdová
opozice věděla, jaký je skuteč
ně postoj ČSSD a ODS k regula
ci hazardu?
Nemůžu se zbavit dojmu, že ve
dení města zase chystá něco ne
kalého. V tomto případě mi
jeho jednání připadne oprav
du zvrácené. Na příležitost
vytlačit hazard ze sídlišť,
od škol nebo z oblastí, kde ži
jí převážně sociálně slabší li
dé, jsme čekali dlouhá léta.
Mnohá města jsou již dnes
připravena a dopředu stano
vila pravidla pro provoz he
ren a hracích automatů od ro
ku 2014. Všichni, tedy i jejich
provozovatelé, se tak mohou
s časovým předstihem při
pravit na změny. Dnes již vím,
že současné vedení města ne
hájí zájmy obyvatel města, ale
v tomto případě jsem si naiv
ně myslela, že udělá výjim
ku. Nestalo se tak.
Nejen já, ale celé hnutí Os
travak si je vědomo toho,
že provoz hracích auto
matů je také příjmem pro
město. Proto jsme ko
misi chtěli navrhnout
nejen úplný zákaz hra
cích automatů v osídle
ných částech města, ale
také vytvoření zvláštní
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zóny, kde by se hazard soustředil.
Ostrava je hodně „roztahaná“
a najde se mnoho ploch, které jsme
v minulosti použili k průmyslo
vé výrobě, ale dnes si nevíme rady
s jejich využitím. Chceme zamezit
tomu, aby děti míjely herny po ces
tě ze školy a ostatní lidé při cestě
z práce, ale současně také chceme
umožnit dospělým hrát, pokud si
to přejí. Samozřejmě bez černých
peněz, bez blízkosti zastaváren
a podobně. V místech, kde byd
líme, můžou znovu fungovat ve
čerky a hospůdky, a město přitom
o příjem z hazardu nepřijde.
Jistě, nápad vytvořit malé Las Ve
gas v Ostravě je velmi syrový, mu
sí se s ním dále pracovat. To jsme
chtěli, ale nebylo nám to umožně
no. Důvody neznám.
Jak jsem psala v úvodu, od příštího
roku se už nebudeme moci vymlou
vat na pražské ministerstvo. Z jiných
měst začnou mizet herny a automa
ty. My jsme svůj plán pro Ostravu
předložili a jsme připraveni na něm
pracovat. Nejen já jsem zvědavá, jak
k němu přistoupí vedení města.
Zaslechla jsem i názor, že ČSSD
a ODS příští rok čekají několike
ré volby, které je budou stát hod
ně peněz. Hazard je obrovský byz
nys a s jeho regulací tak nebudou
spěchat. V tomto chci zůstat naiv
ní a budu věřit, že tato úvaha je jen
fáma.

Eva Dzimasová Schwarzová,
 členka zastupitelstva statutárního

města Ostravy,

členka hnutí Ostravak

Rád bych poděkoval všem voličům, kteří mi
v loňských senátorských volbách dali svůj hlas,
za jejich projevenou podporu a přízeň. Budu
se snažit, abych jejich důvěru nezklamal.
Vždycky budu dělat všechno pro to,
abych ze své pozice senátora byl
nejen svým příznivcům a voličům
co nejvíce nápomocný.

Váš senátor
Leopold Sulovský

Kancelář senátora v Ostravě:
Od 21. ledna je v Ostravě pro veřejnost otevřena regionální kancelář senátora Ing. Leopolda Sulovského,
a to v prostorách soukromého gymnázia Educanet v ulici Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě-Hrabůvce.

Úřední hodiny:

Asistent senátora:

Pondělí: 10–15 hod.
E-mail: sulovsky@senat.cz

Mgr. Patrik Bičovský
Tel.: +420 608 075 314
E-mail: p.senat@seznam.cz

Pokud byste měli zájem sjednat si schůzku mimo uvedené úřední hodiny,
kontaktujte, prosím, e-mailem nebo telefonicky asistenta senátora.

www.leopoldsulovsky.cz
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Téma

Kam se podělo 210 milionů? Sestra, nebo dcera?
Ředitel, nebo majitel?

Privatizace v Dopravním
podniku Ostrava

Z

astupitelé ČSSD a ODS
na ostravské radnici usku
tečňují plán restrukturali
zace největší městské společnos
ti Dopravního podniku Ostrava
(dále jen DPO). Slovem restruktu
ralizace je zastupiteli myšlen pro
dej nebo ještě přesněji vyčleně
ní a privatizace nejziskovější části
DPO. Současné vedení pod taktov
kou primátora Ing. Petra Kajnara
chce realizovat ještě v tomto vo
lebním období prodej majoritního
podílu firmy EKOVA ELECTRIC
a.s. Do této městské firmy založe
né v roce 2011 se převedly z DPO
provozy těžké údržby, moderniza
ce a výroba dopravních prostřed
ků. Ale pojďme se na privatizační
proces pod taktovkou zastupitelů
z ČSSD a ODS podívat od počátku.

tějším momentem prezentace by
lo doporučení, že jediné právně
a ekonomicky vhodné řešení je vy
členění těžké údržby, moderniza
ce a výroby dopravních prostřed
ků do dceřiné firmy, která byla
za tímto účelem již založena. Zdů
vodněním tohoto údajně jediného
vhodného řešení byla odvolávka
na stanovisko Úřadu pro ochra
nu hospodářské soutěže (ÚHOS).
Konzultační firma společně s ve
dením města tvrdila, že pokud
by se těžká údržba, moderniza
ce a výroba dopravních prostřed
ků do dceřiné společnosti DPO ne
oddělily, bylo by jediným legálním
řešením jejich ukončení pro všech
ny externí zákazníky.

V lednu 2009 byla vedením měs
ta Ostravy zadána studie nazva
ná Restrukturalizace DPO. Tuto
studii zpracovalo konsorcium fi
rem pod vedením společnosti A.T.
Kearney. Vyvrcholením jeho ně
kolikaleté práce byl materiál, který
konsorcium prezentovalo 10. úno
ra 2011 na pracovním zasedání za
stupitelstva města Ostravy v Domě
kultury Akord. Na toto pracovní
zasedání zastupitelstva měli zákaz
vstupu nejen občané, ale i noviná
ři. Důvodem zákazu byla primáto
rem uváděná pochopitelná obava
z vyzrazení strategických infor
mací, které by ve výsledku moh
ly poškodit DPO a celý privatizač
ní proces.

Zastupitelé za hnutí Ostravak si vy
žádali originál předmětného sta
noviska z ÚHOS, na které se vedení
města při obhajobě vzniku dceřiné
společnosti odvolávalo. Ale ukáza
lo se, že stanovisko z ÚHOS říká,
že pro zajištění zachování výše uve
dených aktivit v DPO v souladu se
závaznou legislativou postačí pouze
oddělit účetnictví komerční výrob
ní činnosti a činnosti nekomerč
ní. Vedením prezentované tvrzení
o jediném vhodném řešení, tj. vyčlenění výroby do dceřiné firmy,
se ukázalo jako účelově zavádějící. V té době (k 31. lednu 2011) již
bylo kvůli tomuto záměru utrace
no podle dostupných údajů 18,637
milionu korun, přičemž očekávaná
výše měla dosáhnout až 23,771 mi
lionu korun.

JEDINÉ ŘEŠENÍ TO NEBYLO!
Na tomto neveřejném jedná
ní byla vznesena ze strany zastu
pitelů za hnutí Ostravak, KSČM
a TOP 09 řada připomínek, na kte
ré konzultační firma A.T. Kearney
vůbec nereflektovala. Nejdůleži

SESTRA, NEBO DCERA?
Ve světle nových informací se za
stupitelé za hnutí Ostravak násled
ně snažili přesvědčit vedení města,
aby provozy rozdělilo pouze fi
nančně a účetně, jak to skutečně
vyžaduje stanovisko ÚHOS. Ten
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to návrh byl však zamítnut. Za
stupitelé za hnutí Ostravak proto
přišli s dalším podnětem. Navrh
li, aby místo dceřiné společnosti
DPO byla založena sesterská spo
lečnost. Na první pohled vypadá
otázka, zda založit dceřinou spo
lečnost DPO, nebo sesterskou, jako
nepodstatná. Opak je ale pravdou!
Rozdíl mezi sesterskou a dceřinou
společností ve vztahu k zastupitel
stvu je totiž zcela zásadní. V pří
padě, že by nově zakládaná spo
lečnost byla sesterskou společností
DPO, mohli by zastupitelé poklá
dat dotazy řediteli této společnosti
přímo na zasedání zastupitelstva.
V případě dceřiné společnos
ti DPO tuto možnost zastupite
lé už nemají. Ředitel dceřiné společnosti DPO není totiž povinen
účastnit se zasedání zastupitelstva. Veškeré dotazy ze strany za
stupitelů musejí být nejdříve za
slány řediteli DPO. Zastupitelé tak
ztrácejí přímou vazbu na společ
nost. Vzniká tak účinná hráz, kte
rá dokáže zdržet nebo zcela elimi
novat jak nežádoucí dotazy z řad
zastupitelů, tak veřejnosti. Ostatně
vedení města se tímto faktem ani
netajilo. Když se ukázalo, že sta
novisko ÚHOS neříká nic o zalo
žení dceřiné společnosti, ale pouze
o rozdělení financování a účetnic
tví, musel se najít další důvod. Tím
byla opětovně deklarovaná starost
o ochranu strategických informa
cí před konkurencí. A jelikož ani
tento důvod nebyl dostatečně pád
ný, přidal pan primátor ještě jeden.
Na 11. zasedání zastupitelstva, kte
ré se konalo 19. října 2011, mimo
jiné prohlásil: „Je to schválně vy
taženo ze stanov až na zastupitel
stvo speciální právní úpravou z to
ho důvodu, že kvůli odborům byli
postaveni do toho, že z toho mu
seli udělat dceru a ne sestru.“ Z té

to věty vyplývá, že vedení města
chtělo založit sesterskou společ
nost, ale odbory jej donutily, aby
založilo dceřinou společnost. Je
zvláštní, že vedení města v případě vyjednávání o navýšení mzdy
s odbory DPO nedonutila k ústupu ani stávka, ale v případě ryze strategických právních úkonů
mají odbory takovou sílu a vliv,
že primátor udělá to, co mu řekly. O reálnosti těchto slov si musí
udělat názor každý sám. Postup
me ale v privatizačním dějství dál.
NOVÝ ŘEDITEL
A SOUČASNĚ
SPOLUMAJITEL
I přes protesty opozice nako
nec zastupitelé z ČSSD a ODS
zrealizovali prosazovaný záměr
a 1. ledna 2011 vznikla dceřiná
společnost EKOVA ELECTRIC
a.s. Z DPO byl do této nově zalo
žené společnosti vložen základní
kapitálový vklad ve výši 500 mi
lionů korun. Ředitelem společ
nosti EKOVA ELECTRIC se stal
Ing. František Kořínek, který byl
až do té doby ředitelem DPO.
Tímto způsobem došlo k uvolně
ní místa ředitele DPO, na které
byl okamžitě vyhlášen konkurz.
Ten v zápětí vyhrál Ing. Roman
Kadlučka. Přechod Ing. Františka
Kořínka z pozice ředitele největ
ší městské společnosti do dceřiné
společnosti DPO vzbuzoval otaz
níky. Je ale pravda, že výměna ře
ditelů je čas od času prospěšná.
Nově příchozí ředitel Ing. Roman
Kadlučka je ostatně odborník
z oboru. Vše by bylo v pořád
ku, až na jeden podstatný detail,
který výběrové komisi vůbec ne
vadil, ale v řadách opozičních
zastupitelů vyvolal silné znepo
kojení. Zastupitelé totiž zjistili, že nově jmenovaný ředitel je

současně spolumajitelem Krnovských opraven a strojíren s.r.o.
(dále jen KOS)! Tedy firmy, která podniká v oboru a je přímou
konkurencí založené dceřiné
společnosti EKOVA ELECTRIC
a.s.! V souvislosti s touto skuteč
ností tak vypadají dosavadní slova
o utajení strategických informací
jako nemístný žert ze strany za
stupitelů z ČSSD a ODS. Nicmé
ně i s tímto problémem se vedení
města rychle vypořádalo. Požá
dalo nově jmenovaného ředite
le Ing. Romana Kadlučku, aby se
zbavil svého podílu ve firmě KOS.
Což se po několika měsících sta
lo. Formálně už tak dnes nikdo
nemůže napadnout ředitele DPO
ze střetu zájmů.
KDO CHCE KOUPIT EKOVU?
Takže když už zastupitelé z ČSSD
a ODS prosadili založení dceři
né společnosti EKOVA ELECT
RIC, vyvedli nejziskovější provoz
z DPO a provedli nové personální
obsazení, přichází konečně na řa
du prodej majoritního podílu (66
procent akcií) této společnosti.
Prvním krokem bylo hlasování
o návrhu pro vstup strategického
partnera do společnosti EKOVA
ELECTRIC. Hlasování proběh
lo 19. října 2011 na 11. zasedání
zastupitelstva města. Z řad opo
zičních zastupitelů zazněly argu
menty proti současnému vstupu.
Na zastupitelstvu vystoupil do
konce i Ing. Pokojský, jenž z pozi
ce člena dozorčí rady DPO žádal
vedení města a jednotlivé zastu
pitele o pozdržení tohoto záměru!
Nepomohlo vůbec nic. Zastupitelé
z ČSSD a ODS si tento záměr od
hlasovali. Proti záměru byli opět
pouze zastupitelé za hnutí Ostra
vak, KSČM a TOP 09.
V té době již paralelně probíhala jed
nání s případnými zájemci o koupi
majoritního podílu. Proces hledá
ní strategického partnera byl – jak
jinak – „tajný“, aby se nevyzradi
ly strategické informace. Po nějaké
době vedení města oznámilo, že se
objevil jeden seriózní zájemce. Há
dejte, která společnost se to objevi
la? Ano, byla to firma KOS! Firma, jejímž spoluvlastníkem ještě
před pár měsíci byl současný ředitel DPO Ing. Roman Kadlučka.
Tato firma ve spojení s firmou ŠKO
DA TRANSPORTATION a.s. tvoří
cí konsorcium je jediným zájemcem,

se kterým dnes vedení města vyjed
nává o prodeji akcií.
V této souvislosti se nabízí otáz
ka, jak vážně nebo před kým vlast
ně mají být utajovány již tolikrát
zmiňované citlivé a strategické in
formace? Uveďme jeden konkrét
ní příklad této absurdity: když se
zastupitelé z hnutí Ostravak zepta
li na hospodářské výsledky společ
nosti EKOVA ELECTRIC, bylo
jim odpovězeno: „V současné době
probíhá proces výběru strategické
ho partnera pro kapitálový vstup
do společnosti. Údaje o zisku kon
krétních zakázek, resp. o jeho vý
ši podle jednotlivých obchodních
partnerů, nebyly z výše uvedených
důvodů sdělovány ani uchazečům
o vstup do společnosti a jejich pří
padné poskytnutí by mohlo tento
proces narušit.“ To jim sdělil Do
pravní podnik Ostrava. Tedy pod
nik, který dnes řídí ještě nedávný
spolumajitel firmy KOS, která usi
luje o kapitálový vstup do společ
nosti EKOVA ELECTRIC.
Možná je to ale všechno opravdu
jen náhoda. Pokud ano, tak majitelé firmy KOS mají nevídané
podnikatelské štěstí, že zrovna
jeden z jejích nedávných spoluvlastníků dnes vykonává funkci
ředitele DPO. Dostupnost a zna
lost veškerých ekonomických,
technických, obchodních a dalších

citlivých informací, které se sbíhají
u Ing. Romana Kadlučky v tak vý
znamném procesu, jako je vyjed
návaní prodeje majoritního podí
lu dceřiné společnosti DPO, však
nechávají všechny zastupitele z řad
ČSSD a ODS naprosto klidnými.
On přece svůj podíl už prodal…
KDE JE 210 MILIONŮ?
Na 22. zasedání zastupitelstva
města, které se konalo 30. ledna
2013, byly prezentovány informace
pro schvalovací proces prodeje 66
procent akcií společnosti EKOVA
ELECTRIC. Byly sděleny obecné
informace o probíhajícím jednání
ve věci cenové nabídky se zástupci
konsorcia KOS a ŠKODA TRANS
PORTATION. Šokujícím sdělením
však bylo, že výše základního kapi
tálu společnosti EKOVA ELECT
RIC podle nového znaleckého po
sudku provedeného 31. července
2012 není 500 milionů, ale pouze
290 milionů korun! Jak je možné,
že při založení společnosti v roce 2011 byl vložen základní kapitál v hodnotě 500 milionů korun
a o necelé dva roky později vedení
města řekne, že hodnota je o 210
milionů korun nižší? Nabídnu
té vysvětlení bylo opět velmi jed
noduché. Bylo řečeno, že předešlá
firma Prague Accounting Servi
ces s.r.o. vycházela z příliš optimi
stických odhadů a nejen velmi po
zitivního vývoje, ale i rizik trhu.

Tento neočekávaný pokles ceny
základního kapitálu, jak asi správ
ně tušíte, se odrazí na poklesu pro
dejní ceny akcií. Někdo má prostě
v podnikání štěstí.
VŠECHNO JE V POŘÁDKU,
DĚLÁME TO PRO LIDI
Vedení města říká, že má upřím
nou snahu zachovat výrobu, know
-how a pracovní místa ve společ
nosti EKOVA ELECTRIC. Musíme
mu to věřit. Jistě to myslí upřímně.
Jinak by určitě neprodávalo nejzis
kovější část podniku v době eko
nomického propadu, kdy se lidem
nevyplácí prodávat ani byty. To,
že se ocitl v čele mateřského pod
niku majitel firmy, která se vzápě
tí uchází o koupi majoritního po
dílu v dceřiné společnosti, je pouze
dílem náhody. A nenadálý pokles hodnoty základního kapitálu
z 500 na 290 milionů korun? I to
se občas stane. Že se otevřely dveře
ke všem citlivým informacím kon
kurenci, to přece nemůže být žádné
riziko pro budoucnost společnos
ti a samotné zaměstnance. Zastu
pitelé z ČSSD a ODS zkrátka vědí
přesně, co pro blaho občanů Ostra
vy dělají. A až budete platit zdražené jízdné nebo bude zrušeno vaše
tramvajové, autobusové či trolejbusové spojení, uvědomte si, že zastupitelé z ČSSD a ODS to s námi
občany myslí upřímně a dobře!!!

- red-
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Centrum města
mi není lhostejné

Lidé často hořekují nad smutným stavem centra našeho města. Občas se mě někdo známý zeptá, co s tím hodláme dělat. Na zdánlivě lehkou otázku je těžké odpovědět. O svůj názor bych se proto chtěl s vámi podělit.

Život mimo centrum
Předně je zapotřebí si uvědomit,
že devastace centra Ostravy ne
začala před pár lety, ale již za do
by minulého režimu. Centrum
města je tvořeno převážně sta
rými domy a jejich opravy byly
vždy daleko finančně náročněj
ší než výstavba nových paneláků
na zelené louce. Navíc se tehdy
ještě do Ostravy stěhovalo mno
ho lidí za prací a bytů bylo za
potřebí relativně hodně a rychle.
Byty v centru nebyly dostup
né, a tak se mladí lidé usazova
li v Porubě, Zábřehu nebo třeba
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na nedalekých Fifejdách. Město
žije tam, kde žijí lidé a ti na síd
lištích postupně získávali větši
nu toho, co k životu potřebovali.
Školky, školy, zdravotnická zaří
zení, kulturní domy apod. Cent
rum sice stále na pohled „fungo
valo“, ale čím dál tím více těžilo
jen ze své polohy uprostřed měs
ta, z přítomnosti většiny úřadů
a hlavně toho, že nikde jinde ne
byl dostatek nebytových prostor
vhodných pro obchody, kavár
ny a restaurace. Skutečný život
centra se však tiše posouval mi
mo něj.

Byty se mění
v kanceláře
Pohromu pro centrum zname
nal vývoj po roce 1990. Lidé za
čali podnikat a najednou vyvstala
zvýšená potřeba kanceláří. Mno
ho domů se v restituci vrátilo je
jich původním majitelům, další
byly zprivatizovány. Přestavění
bytů na kanceláře bylo v době re
gulovaných nájmů velmi lukra
tivní. Znám několik případů z té
to doby, kdy regulovaný nájemník
platil za stometrový byt v cent
ru Ostravy necelou tisícikorunu
měsíčně. Po jeho vystěhování pak

majitel domu za stejný byt prona
jímaný jako kancelářské prosto
ry dostal dvacet nebo třicet tisíc
měsíčně. To, co bylo léta výhodou
(tedy přítomnost většiny úřadů
v centru), se obrátilo proti němu
samotnému. Většina podnikatelů
chtěla mít blízko do banky, k sou
du, na finanční úřad, a tak tlak
na přebudování bytů na kanceláře
byl právě v centru nejsilnější. Ani
jsme si toho nevšimli, ale ačkoliv
v přízemí domů bylo stále plno ob
chodů, nad nimi přestávali bydlet
lidé. V přízemí však pořád byly ob
chody, fungovaly tradiční obchod

Ulice 28. října v centru Ostravy
Autor: Drahoslav Ramík

ní domy, kina či restaurace. Na ty
však došlo za několik let.
Přichází komerce
a reklama
Začala se stavět nákupní centra
a multikina. První bylo Futurum,
umístěné blízko centra, a řekl bych,
že symbolicky postavené v prostoru
bývalého Stadionu Odborářů. Pro
stě přišla komerce ve své nejhrub
ší podobě. Místo malých nákupních
košíků jsme začali tlačit čím dál tím
větší vozíky, namísto teplého jídla,
kávy a zákusků jsme objevili fastfo
ody a krásný klimatizovaný kino
sál s polstrovanými sedačkami str
čil do kapsy ostatní ostravská kina.
Ze všech stran na nás tlačila dosud
nepoznaná reklama. Neuměli jsme
čelit mediální masáži, která nás
dosud učí žít jen pro peníze. Chce
po nás, abychom si kupovali zbo
ží přivezené z ciziny, právě ze zemí,
kde sídlí také majitelé nákupních
center. Možná vám toto tvrzení při
padne přehnané, ale kdo nám vzal
Ježíška a dovezl Santu Clause? Jak
jsme se naučili pít obyčejnou vodu
z plastových lahví?

čí. Byli to oni, kdo ignorovali na
růstající počet aut a namísto toho,
aby po evropském vzoru stavěli
podzemní garáže přímo v centru
města, paradoxně vymýšleli par
kovací zóny a nejrůznější omezení.
Skládáme novou
mozaiku živého centra
Říká se, že po každém politikovi
zůstane jen tvář města nebo státu,
který vedl. Já konstatuji, že součas
ný stav centra Ostravy je odrazem
vlády KSČ, ODS a ČSSD.
Ale kritizovat umí každý, tak proč
toto všechno píšu? Jednoduše pro
to, abychom si uvědomili, že sou
časný stav centra našeho města je
výsledkem procesů, které trvají
několik desítek let. Změnit je proto
nepůjde během měsíců nebo třeba
jednoho či dvou let.

Jistě nejde přímo konkurovat ná
stupu nadnárodních firem a stej
ně tak nejde na malém ostravském
písečku vzdorovat celorepubliko
vému trendu.

Musíme se pokusit složit mozai
ku živého centra. Jako obvod má
me sice daleko méně pomyslných
kamenů než statutární město Os
trava, ale každý z nich pokládám
za důležitý. Začali jsme se zpětnou
konverzí kanceláří na byty. Už le
tos tak dokážeme nabídnout k uží
vání krásné velké byty na dříve
lukrativních adresách. Zahladili
jsme autorské spory a obvod za ně
kolik týdnů dokončí kompletní
projektovou přípravu opravy části
ulice 28. října mezi Masarykovým
a Smetanovým náměstím. Samot
ná rekonstrukce je sice nad finanč
ní možnosti městského obvodu,
věřím však, že magistrát na opravu
snad nejstarší pěší zóny v České re
publice peníze uvolní. Uvědomu
jeme si, že v oblasti pronájmů by
tů i nebytových prostor je městský
obvod součástí tržního prostředí.
Proto jsme na internetových strán
kách www.nemovitostimoap.cz
vytvořili přehlednou nabídku ne
movitostí svěřených městskému
obvodu v centru města. Věřím,
že se tak o možnosti pronajmout si
v centru města obchůdek u solid
ního pronajímatele a za slušnou ce
nu dozví více lidí a objeví se nové
krámky. V současnosti intenziv
ně diskutujeme o možnostech slev
na nájemném.

Politici, kteří tehdy vedli naše měs
to, však svázané ruce neměli. By
li to oni, kdo výstavbu nákupních
center umožnili. Futurem to zača
lo, Novou Karolinou to snad skon

Radnice obvodu
může být postavena
u Masarykova náměstí
Kromě relativně malých věcí ta
ké přemýšlíme o těch zásadních.

Jednoduše jsme začali měnit své
zvyky. Historické centrum se jim
nedokázalo přizpůsobit a my jsme
jej začali opouštět. Začali jsme si
kupovat auta a tak nějak jsme po
zapomněli na to, že i ta budeme
potřebovat někde zaparkovat. Ma
jitelé nákupních center na to však
nezapomněli. Mají svůj byznys
dobře naučený, a tak nám Ostra
vanům nabídli vše, po čem jsme
toužili. Mohli jsme přijet, pohodl
ně zaparkovat, nakoupit si vše pod
jednou střechou, ještě se k tomu
najíst a zajít si třeba i do kina. To
v centru nešlo.
V posledních letech se v Ostravě
postavilo i několik administrativ
ních budov a po odlivu obyvatel,
obchodníků a restauratérů se z cen
tra stáhlo také nemálo podnikatelů.

Pracujeme na studii využití vol
ných ploch v Zámecké, Dlou
hé a Pivovarské ulici. Podle na
šich úvah by na ploše přiléhající
k Masarykovu náměstí mohla vy
růst nová radnice našeho obvo
du. Jsme snad jediným obvodem,
který nemá vlastní radnici, resp.
ji v minulosti přenechal magist
rátu, a teď za ní dokonce má pla
tit nájemné! Byli jste si v poslední
době vyřídit nový pas nebo řidi
čák? Připadali jste si ve třetím nej
větším městě České republiky ja
ko ve třetím tisíciletí? Proč tedy
na volné ploše mezi Purkyňovou
a Zámeckou ulicí (tedy za koste
lem) nepostavit středisko správ
ních činností? Budovu, kde by
chom si najednou mohli vyřídit
všechny potřebné doklady a třeba
i přihlásit nové auto. Jistě by šlo
zavést aplikaci, která by nám na
místo čekání ve frontě třeba kaž
dých 15 minut poslala SMS, kdy
na nás přijde řada. Čekat bychom
mezi tím mohli třeba v kavár
ně nebo bychom si mohli zkrátit
dlouhou chvíli návštěvou některé
ho z přilehlých obchodů.
V obou budovách by pracovalo
několik set úředníků a o návštěv
nících ani neuvažuji. To už je dost
hned pro několik restaurací, které
by se jistě rády přizpůsobily jejich
potřebám.
V Zámecké ulici je dům, v němž
sídlí městská policie. Krásný, s již
ní čelní fasádou. Proč zde zpátky
nevrátit byty a policii nenabídnout
prostory v některé z nových bu
dov?
Dnes už pěšky
nechodíme
Jak jsem už psal, změnili jsme
se a změnili jsme i své zvyklos
ti. Bylo by proto bláhové pomi
nout skutečnost, že dnes necho
díme pěšky, ale jezdíme převážně
autem. Proto předpokládáme,
že celá plocha od ulice Purkyňo
vy až po ulici Pivovarskou by by
la obrovským podzemním parko
vištěm. Z něj by se pak dalo vyjít
přímo na náměstí nebo na pě
ší zónu. Vhodnou cenovou poli
tikou bychom jej určitě dokázali
naplnit. Mnoho lidí už v samot
ném centru nebydlí, jsem však
přesvědčen, že v okamžiku, kdy
budou mít jeho návštěvníci kde
zaparkovat, najdou si do něj cestu.

Teprve pak mohou náměstí a pěší
zóny ožít. Teprve pak se zde mezi
kulisami němých svědků mohou
potkávat lidé nejen z celého měs
ta, ale i jeho okolí. Centrum má
svůj půvab, jen z něj vymizeli lidé.
Nechejme se vést
šipkami s názvem
Centrum
Vše jsou jen syrové nápady a uvě
domuji si, že k jejich realizaci by
chom potřebovali mnoho peněz.
Nemyslím si však, že bychom je
nedokázali nalézt. Je to jen o vů
li je hledat a o snaze a schopnosti
myslet dále než jen po dobu jedno
ho volebního období.
Prvním krokem je, aby si vede
ní města uvědomilo, že pokud
nebude žít centrum, nebude žít
ani zbytek města. Vždyť jedu-li
do Brna, nehledám Líšeň, v Pra
ze Prosek a v Plzni Bory. Chci-li
v Evropě o městě něco zjistit, ne
chám se vést šipkami s nápisem
Centrum. Stejně tak se chovají
návštěvníci našeho města, kteří
si kupují pohlednice s obrázkem
Masarykova náměstí a nechá
pou, proč se tady v neděli nema
jí možnost naobědvat. Poslední
dva roky se to snažím neustále
vysvětlovat, musím však připus
tit, že bez výraznějších úspěchů.
Naše hnutí je po dlouhých letech
jedinou opravdovou opozicí sou
časnému vedení města a velmi
často se stává, že vše, s čím při
cházíme, je odmítnuto, aniž by se
kdokoli zabýval obsahem našeho
návrhu. Přál bych si, aby ve vzta
hu k centru města dostal před
nost zdravý rozum před chlap
skou ješitností.
Věřím, že dostaneme příleži
tost představit současnému ve
dení města studii, která vzniká.
Budu doufat, že se nám podaří za
žehnout věcnou debatu nad naši
mi návrhy. Musíme zahájit proces,
v němž namísto argumentů, proč
něco nejde udělat, si vytýčíme cíl
a půjdeme za ním.
Centrum města mi není lhostejné
a chci věřit tomu, že nejsem sám.
Lukáš Semerák,
předseda klubu zastupitelů
hnutí Ostravak,
člen Rady městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
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Co Ostrava skutečně
potřebuje?
Velmi nás překvapila informace o tom, že vedení našeho města si opět najalo soukromou firmu, aby zjistila, co
obyvatelé města opravdu potřebují. Tentokrát v sociální oblasti. Ono to překvapení asi není tak velké, když si uvědomíme, že pan primátor v Ostravě už dávno nebydlí a že druhý muž města pan Dalibor Madej je natolik populární, že jeho ODS u něj v Třebovicích získala v posledních volbách méně hlasů, než tam má sama členů.

T

ímto krokem dalo vede
ní města jasně najevo, že se
od občanů izolovalo. Ono
by stačilo se občas projít po měs
tě pěšky, mít doma kašlající dítě
nebo třeba parkovat v noci auto
na sídlišti.
Budeme s napětím sledovat, co
za naše peníze najatá agentura zjis
tí. Mezitím si však dovolíme připo
jit náš názor.
Obvyklé klišé ČSSD je boj s neza
městnaností a spravedlivý stát. Zní
to pěkně, ale realita je jiná. Určité
množství lidí prostě pracovat ne

chce a nebude, protože mu vyho
vuje systém sociálních dávek. Na
opak přibývá lidí, kteří mají strach,
že o své zaměstnání přijdou. Schá
zí jim pocit jistoty, mají obavu
o budoucnost svých rodin. Smut
ně pak sledují, jak město zbyteč
ně utrácí miliony korun na pod
poru těch, kteří se nejsou schopni
přizpůsobit základním pravidlům
chování. Lidé si čím dál tím častě
ji kladou otázku, proč vlastně pla
tí stavební spoření, splácejí hypo
téku na svůj byt nebo dům, když
ti, kdo nechtějí pracovat, dostanou
vše zadarmo. Kde zůstala sprave
dlnost, když normální lidé musejí

platit nájem, ale za nepřizpůsobivé
ho platí stát?
Lidé se bojí. Bojí se v noci na uli
cích, bojí se o své děti, o svůj ma
jetek. Není to tak, že by stoupa
la závažná kriminalita, loupilo se
a vraždilo. Schází nám základní
pocit bezpečí. Za této situace měs
to už před rokem snížilo rozpočet
městské policie, nutí městské ob
vody, aby platily městu za provoz
kamerových systémů. Jen dosta
tečný počet dobře zaplacených po
licistů (ať už městských, nebo stát
ních) nás dokáže ochránit. Víme to
všichni, jen vedení města ne.

Končí zima a s ní i problémy s dý
cháním. Bohužel jen na půl roku.
V Ostravě je špatný vzduch, všich
ni to vědí, ale nic se neděje. Měs
to vzduch zkoumá, měří a nic. Jed
nou viní těžký průmysl, podruhé
motoristy, pak zase ty, kdo doma
topí v kotlích, nebo Poláky. Vzduch
je však pořád stejně špatný.
Ve Vítkovicích se staví nový
městský stadion za několik set
milionů korun. Konečně. Projekt
se upravil tak, aby se na něm dala
hrát i fotbalová liga. Vedení měs
ta to však připadne málo, a tak
hodlá investovat další stovky mi
lionů korun do dalšího, tento
kráte však soukromého stadio
nu na Bazalech. Proč to píšeme?
Abychom zdůraznili, že často
opakovaná věta o tom, že nejsou
peníze, není pravdivá, a taky jako
další důkaz toho, že vedení měs
ta opravdu není takové, jaké lidé
potřebují. Stačil by zlomek těchto
peněz a mohly by se opravit třeba
chodníky, které jsou už léta sa
má díra.
Jistě bychom mohli dále pokra
čovat. Čtyři uvedené body však
považujeme za zásadní. Prá
ce, bezpečnost, vzduch bez jedů
a opravené chodníky. Možná vám
to připadne přízemní a příliš jed
noduché. Možná máte pravdu,
ale buďme realisté. Slibů už jsme
slyšeli mnoho, ale začít se musí
od základů. Škoda jen, že to ne
ví ostravská ČSSD a ODS. Snad to
prozradí výzkum.
-red-
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Jaký je opravdu vztah České spořitelny k Ostravě

a jaký je vztah vedení města Ostravy
k dědictví po našich předcích?
Na počátku letošního roku jsme se dozvěděli, že Česká spořitelna, a.s., hodlá ještě letos vyklidit budovu své hlavní pobočky v Ostravě na náměstí Edvarda Beneše. Důvodem pro stěhování má být špatný stav budovy a potřeba její rekonstrukce. Podle odhadu by náklady na opravy měly dosahovat až 50 milionů korun. Současně jsme se
dozvěděli o záměru České spořitelny přestěhovat se jen o pár desítek metrů dále do nově postavené kancelářské budovy na Karolině.

N

a první pohled logic
ká úvaha a správné roz
hodnutí vedení nej
větší tuzemské banky. Trochu
hlubší zamyšlení však v nás vzbu
zuje rozpaky a otázky, co za jejím
rozhodnutím opravdu stojí.
Česká spořitelna se pochlubila,
že za loňský rok dosáhla rekordní
ho zisku ve výši 16,6 miliardy ko
run. Neznáme přesné členění je
jího zisku, předpokládáme však,
že nejméně několik set milionů
korun vydělala na obyvatelích na
šeho města a ostravských firmách.
Pokud bychom do svých úvah za
hrnuli celý náš kraj, bezpochy
by bychom došli k číslu blížícímu
se jedné miliardě českých korun.
Dost na to, aby část peněz vydě
laných v Ostravě ve městě také in
vestovala.
Česká spořitelna má sídlo v Praze,
ale není českou bankou. Její vlast
níci jsou Rakušané. Je však bankou
tradiční, a díky tomu najdeme její
pobočky ve starých domech v cen

trech mnoha českých, moravských
i slezských měst. Na adrese www.
ostravak.info si můžete prohléd
nout hned několik honosných sídel
České spořitelny povětšinou z dob
první republiky a starší. Všechny
jsou to budovy nejen staré, ale také
z dnešního pohledu provozně ne
ekonomické. Mají vysoké stropy, je
nákladné je vytopit, jsou povětši
nou památkově chráněné, nemají
dostatek parkovacích míst a někdy
se k nim nedá vůbec dojet. Proč se
tedy Česká spořitelna nechová stej
ně v celé republice a starou, histo
ricky zajímavou budovu opouští
zrovna v Ostravě?
Hlavní bankou statutární města
Ostravy je právě Česká spořitelna.
Náměstkovi primátora Tomáši Pe
tříkovi (ODS) jsme proto položi
li několik otázek, abychom zjistili,
nejen kolik finančních prostřed
ků „proteče“ účty města vedenými
u České spořitelny, ale také kolik
město Ostrava ročně České spoři
telně za její služby zaplatí. Odpo
vědi zveřejníme na našich inter
Pobočka ČS v Rytířské ulici v Praze
Autor: archiv Česká spořitelna

Pobočka ČS na náměstí Edvarda Beneše v Ostravě
Autor: Drahoslav Ramík

netových stránkách. Bez ohledu
na přesný obsah je však nezpo
chybnitelné, že město Ostrava je
pro Českou spořitelnu velmi důle
žitým klientem. Proto vedení ban
ky jistě velmi pozorně naslouchá
přáním a námětům vedení naše
ho města.
Už dnes je patrné, že po koali
ci ČSSD a ODS v Ostravě zůsta
ne především zřetelná jizva na
zvaná Nová Karolina. Soukromý
projekt, do kterého mizejí mili
ony korun z rozpočtu našeho
města.
Zde se všechny úvahy sbíha
jí a na mysli nám tanou podivné
otázky. Zasadilo se vedení města

o setrvání České spořitelny v je
jí historické budově? Vzalo zá
měr České spořitelny přestěho
vat se na Karolinu pouze bezděčně
na vědomí? Nebo snad za stěhová
ním banky stojí právě záměr ve
dení města udělat vše pro Novou
Karolinu bez ohledu na následky?
Na tyto otázky pravdivé odpovědi
neznáme.
Jak ale vyplývá z předešlých řád
ků, jsme přesvědčeni, že vede
ní města má dostatek prostředků,
jak se s Českou spořitelnou domlu
vit na setrvání v jejím historickém
sídle. Budeme sledovat, zdali s ni
mi dokáže účinně naložit.
-red-

13

rozhovor

Zastupitelka statutárního města Ostravy za hnutí Ostravak

Hana Strádalová

O

strava? Tohle město pro
ni vždycky bylo důleži
té. Hana Strádalová tady
vyrůstala a chodila do školy, vy
studovala Ostravskou univerzitu,
spřátelila se se zajímavými osob
nostmi, poznala výborné kama
rády, našla svého muže, vychovala
syna a oblíbila si profesi kantorky

a totéž jsem vyžadovala od nich.
Byla jsem naivní, když jsem si my
slela, že i oni budou oplácet stejnou
měrou. Postupně jsem přicháze
la o některé ideály. To byly chví
le, kdy jsem přemýšlela, zda to, co
dělám, dělám dobře, a chtěla jsem
školství nadobro opustit.

Smysl pro fair play je
v každém z nás
základů společenských věd bu
doucích kuchařů, číšníků a ser
vírek.
Jak dlouho působíte na Střední
škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce?
Od dubna 1989. Toho roku jsem
se postavila před studenty poprvé.
Bylo to v Ostravě-Vítkovicích, tam
tenkrát naše škola sídlila. Později
jsme se přestěhovali do Hrabůvky.
Od té doby jiné místo nehledám.
Jsem opravdu věrná a mám tuto
instituci hodně ráda.

Mgr. Hana Strádalová se narodila 24. srpna 1965 v Opavě,
úspěšně absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Kantořině se věnuje celý svůj profesní život. Tvrdí, že každý její den je pěkně pestrý a barevný. Vždy se snaží jednat tak,
aby se nemusela stydět sama před sebou. U druhých nesnáší pokrytectví, hulvátství, nadutost, agresivitu (i slovní) a manipulaci, ale také asertivitu za každé situace. Pobuřuje ji třeba
arogance některých řidičů, kteří nedávají blinkr nebo parkují
přes dvě místa. Prostě jí vadí postoj společnosti k dodržování, respektive porušování obecných pravidel a zaměňování naprosto nepřijatelného individualismu s liberalismem.
Od roku 1986 je vdaná. Se svým manželem, s nímž má už pětadvacetiletého syna Víta, se seznámila na přehlídce studentských divadel v Brně. Ona byla členkou studentského divadla
Barák, student pražské VŠCHT tehdy vedl divadlo Úhrnná divadelní společnost. Návštěva kulturních akcí tvoří stále významnou část volného času této činorodé a mimořádně aktivní Ostravanky – v lednu Hamlet v Aréně, v únoru Indián
v ohrožení v brněnském HaDivadle, v dubnu se těší na La Putyku v Gongu, o prázdninách opět zamíří na své oblíbené hudební festivaly Colours of Ostrava a Pohoda v Trenčíně. Na jaře
a v létě relaxuje každý víkend, když zrovna neprší, prací na zahradě a ráda si zajde s kamarády i do hospody.
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I přesto, že jako výchovná poradkyně musíte často řešit nepříjemné záležitosti a nahlížet do soukromí jiných?
Samozřejmě, každý den není po
svícení. Nebývá snadné zabývat se
problémy dětí, které z různých dů
vodů chodí za školu, mají jiná oče
kávání než učitelé, které trápí ně
kdy velmi komplikované vztahy
s rodiči, kamarády, láskami. Po
moc okolí často odmítají stejně ja
ko komunikovat.
Čím to je?
Do určité míry vše souvisí s de
mokratizací společnosti. Význam
nou roli sehrává motivace dětí, so
ciokulturní prostředí, ve kterém se
pohybují, životní styl a nejrůzněj
ší socializační činitelé, a také lidé,
kteří nám jsou prezentováni jako
vzory – politici, sportovci, uměl
ci… A děti je samozřejmě napodo
bují. Idoly prostě táhnou. Ke svým
žákům jsem vždy přistupovala
slušně a vstřícně, snažila jsem se
je brát jako rovnocenné partnery

Přesto u něj zůstáváte. Proč?
Už jako malá holka jsem měla vel
mi blízko k češtině a historii, na
konec jsem studovala obor ruština
a občanská výchova. Později jsem
se začala věnovat výchovnému po
radenství a speciální pedagogi
ce. Na naší škole máme totiž také
žáky se speciálními vzdělávací
mi potřebami. A já jsem stále pře
svědčena, že jim vzdělávání pomá
há zkvalitnit a naplnit život, že i já
jsem na chvíli součástí jejich světa,
ať už je jakkoli složitý. Získala jsem
postupně zkušenosti, naučila jsem
se svému povolání „rozumět“, na
víc jsem si našla ve škole další akti
vity, které mi přinášejí uspokojení.
Práce učitele může být velmi kre
ativní.
Říká se o Vás, že jste adrenalinový typ. Jak se to projevuje?
(Smích.) Kdepak, jsem docela
usedlá. Neskáču padákem, nepo
tápím se do mořských hlubin bez
dýchacího přístroje. Ale je pravda,
že ráda pracuji pod tlakem, stres
burcuje a výkony rostou. Proč se
ptáte zrovna na toto?
Protože tak trochu adrenalinová
je i současná politika – Vaše další
životní cesta.
To nevím, chystám se teprve
na své první zastupitelstvo měs
ta, nahrazuji jednoho ze svých
bývalých kolegů. Nejsem poli
tik, ale jak znám lidi z hnutí Os
travak, jsou to jedna individualita
vedle druhé a každá chce prosa
zovat změny podle nejlepšího vě
domí a svědomí. Zrovna toto ne
bývá v Česku obvyklé, většinou je

napříč velkými stranami vyžado
vána tzv. partajní příslušnost. My
nedostáváme direktivní poky
ny shora, nikdo nám nepřikazu
je, kdy a jak hlasovat, kdy a o čem
diskutovat, co akcentovat. Všech
na rozhodnutí jsou postavena
na zdravém selském rozumu. Ja
ko kdyby se z dnešní politiky vy
tratila soudnost a nadhled. Mám
blízko spíše k otázkám školství,
kultury a sociálních věcí, ale ně
která fakta si umím dát dohroma
dy a vše si spočítat. Jsem přesvěd
čena, že město nemá financovat
aktivity, jako je třeba činnost sou
kromého fotbalového klubu.
Dokážete si představit, že v budoucnu budete do kolonky „profese“ vpisovat „politik“?
Nevím, to nedokážu v tuto chví
li říct. Kolegové ze zastupitelstva
mě upozornili, že práce pro měs
to je nesmírně zajímavá, ale je
k ní potřeba jistá dávka odolnos
ti. S tím zřejmě nebudu mít vět
ší problém, zkušenosti ze školství

jsou toho přece skvělým dokla
dem. (Smích.)
Vypadá to, že stres je ve Vašem životě jako doma. Jak s ním bojujete?
Na plné čáře vyhrává spánek.
Energii doplňuji při hodinách
francouzštiny a hlavně při sportu.
S kamarádkou chodíme hrát pra
videlně badminton, hodně ráda ly
žuji a v létě preferuji kolo a turisti
ku. To je obrovský relax.
Když už jsme zabrousili do sportu, má olympijská myšlenka založená na úctě, toleranci, tedy to,
čemu se říká fair play, ještě nějakou platnost ve společnosti?
Nepochybuji o tom. Ať si říká, kdo
chce, co chce, zejména mladí lidé
podle mě tato pravidla ctí. Samo
zřejmě, často se nechají inspirovat
jen do té míry, aby stáli třeba jen
na chvilku nohama pevně na ze
mi, ale hlavu měli dál v oblacích.
Nebyli jsme jiní. Ale smysl pro fair
play je v každém z nás, jeden je
však obdařen víc, druhý méně.

Máte v Ostravě místo, kam se ráda vracíte?
Komenského sady v centru měs
ta. Bydlím dlouhá léta hned ved
le a takovou oázu klidu a pohody
by si občané zasloužili mít v kaž
dé městské části. Doslova nadše
ná jsem z Dolní oblasti Vítkovi
ce. Neuvěřitelný prostor! Bývalý
průmyslový areál prošel v posled
ních deseti letech neuvěřitelnou
proměnou. Opravená vysoká pec
je součástí vyhledávané nauč
né a prohlídkové trasy, z bývalé
ho plynojemu vznikl Gong, kde
se pořádají konference, výstavy,
koncerty klasické i rockové hudby.
Unikátní je VI. energetická ústřed
na lákající do malého světa techni
ky. Ostrava je mnohovrstevnatá,
originální a jiná než ostatní měs
ta v Česku.
A co máte ráda na Ostravacích,
jací jsou?
Povím to takto, chtěla bych, aby
chom se víc dívali dopředu a aby
chom si přiznali, kde jsme, kde

máme rezervy, kde a co můžeme
změnit. Je to vlastně o přístupu
celé společnosti, chuti něco dělat.
Průšvih je, že se lidé pořád stylizují
a kontrolují, jestli to nebo ono dě
lají správně a co na to ostatní. Os
travaci jsou slušní a pracovití lidé.
Mohou se zdát uzavření, ale je to
jen opatrnost a nižší sebevědomí.
Když se s námi blíž kdokoli pozná
a získá k nám důvěru, jsme velmi
vstřícní.
Právě Vaši studenti ale přece nemají vůbec žádný důvod mít pocity zneuznání.
To máte pravdu. Na druhé stra
ně třeba při výměnných pracov
ních stážích v rámci programu
Leonardo da Vinci ve Španěl
sku, Francii nebo Itálii mohou
ostatním připadat jako málo
sebevědomí. V zahraničí jsou
obecně lidé hbitější v komuni
kaci, samostatnější a víc si věří.
A přitom se studenti naší školy
mají rozhodně čím chlubit a co
ukázat.
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rozhovor

Zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za hnutí Ostravak

Robert Adámek
Robert Adámek se narodil
18. dubna 1972 v Ostravě.
V rodném městě vystudoval
Matiční gymnázium a poté
úspěšně absolvoval Fakultu
elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně. Je ředitelem IT
společnosti SIL Servis Partner a.s. a jeho cílem je, aby
firma byla nadále neméně úspěšná jako dosud, aby
byla moderní, pružná a stabilní.
Je rozvedený, má dva malé
syny, s nimiž tráví spoustu volného času. Když najde
chvilku pro sebe, nepohrdne sklenkou kvalitního vína,
dobrou knížkou i poslechem
oblíbené muziky. Rád jezdí
na kole do přírody a v zimě
na běžkách. „Takto si vážně dokážu dokonale vyčistit hlavu od všech starostí,“
říká.

Č

as v originální ostravské
kavárně Industrial Ca
fe plyne pomalu a Robert
Adámek si poklidnou atmosféru
a voňavou kávu náramně užívá.
Ve svých čtyřiceti letech tenhle
činorodý muž nikam nespěchá,
snad jen když ho telefonicky po
požene přítelkyně na večerní
představení do divadla nebo ka
marádi na badmintonový zápas.
Jako vášnivý cyklista najezdí tisíce
kilometrů. Jako IT specialista po
máhá na svět řadě úspěšných pro
jektů a dnes už 14 let řídí ostrav
skou firmu SIL Servis Partner a.s.
Žije v centru Ostravy, hodně pracu
je, hodně čte a hodně se zajímá ta
ké o politiku. Jak říká, vždy ho ba
vilo vstupovat do útrob politického
hemžení, kde platí úplně jiná pra
vidla, nahlížet pod pokličku někdy
více, jindy méně významných roz
hodnutí, která ovlivňují běh věcí.
Kdo nejvýznamnějším způsobem
ovlivnil Vás?
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Můj otec, jednoznačně. Hned
po revoluci se začal aktivně anga
žovat a vstoupil do komunální po
litiky, kde dlouhou dobu působil
na různých pozicích. Tehdy jsme
o tom hodně debatovali. Vzpomí
nám si, jak ho to bavilo a jak byl
nadšený, ale taky, jak kroutil hla
vou nad nelogičností některých
postupů či rozhodnutí. Tehdy jsem
si myslel, že politiku mohou dělat
jen kovaní politici. Na otcově pří

Jste dost soustředěný dovnitř.
U politiků se spíš předpokládá
dávka sebeprezentace. Jak to jde
dohromady?
Docela dobře. Hledám jen něco ji
ného, než je sledování právě popu
lárních trendů, a to v každoden
ním životě, práci i politice.
V Česku často vzniká až nepochopitelně iracionální nenávist vůči
všemu politickému. Čím to je?

Slibovat můžeme
jen úsilí
padu jsem ale poznal, že to může
být zajímavá příležitost i pro běž
ného člověka, který má chuť a je
odhodlán něco změnit. Ale taky
jsem pochopil, že nezřídka jsou
zájmy určitých skupin stavěny nad
zájmy občanů a že v řadách těchto
skupin jednotlivec, který je morál
ní a čestný, neuspěje.

Těžko odpovědět, ale je pravda,
že politik je u nás často vnímán ja
ko žoldák, který lační po rychlých
penězích. A mnoho z nich nás bo
hužel stále přesvědčuje, že tomu
tak opravdu je. Možná za tím nega
tivním vnímáním stojí i to, že poli
tici umějí skvěle slibovat, zejména
před volbami jsou v tomto smě

ru mimořádně zdatní a přesvěd
čiví. S velkým zaujetím jsem sle
doval poslední prezidentské volby.
Lidé mohli mít na oba kandidáty
z druhého kola názor takový ne
bo makový, ale ani jednomu nešlo
upřít, že jde o výraznou osobnost
s mimořádnou schopností oslovit
a formulovat svůj názor.
A být i věrohodný…
Lidé potřebují věřit v nějaké hod
noty, které mají schopnost být ži
votaschopné. Mě osobně zajímá,
jaká bude naše budoucnost. My
slím si, že dnes jsou mnohem víc
než kdykoli předtím platná Chur
chillova slova: „Krev, pot a slzy.“
Řeknu to takto, nemůžeme pořád
dokola slibovat výsledek, když na
rážíme na dosud nepřekonané pře
kážky a problémy. Slibovat může
me jen úsilí.
A to i přesto, že spousta lidí stále doufá – nebo dokonce věří –,
že holubi budou létat do úst zadarmo?

Právě proto. Víte, někde jsem četl
odpověď hraběte Kinského na otáz
ku, jaké to je být šlechticem. Řekl,
že význam šlechtického rodu spočí
vá v tom, že někam patříte, že má
te historii a hlavně že máte odpo
vědnost.
Proč si to lidé stále překládají jinak a zní jim to nevěrohodně?
Nevím, možná je to tím, že demo
kracie u nás je hodně mladá. Může
to znít po 25 letech jako klišé, ale
tak to je. Stále je málo těch, kteří
vědí, že majetek je obrovská odpo
vědnost, stejně jako když zaměst
návám lidi a dávám jim práci nebo
když chci, aby město, ve kterém ži
ji, se rozvíjelo a vzkvétalo. Toto se
musejí lidé naučit, toto musejí po
chopit, ale chce to čas.
Jaký máte vztah k Ostravě?
Je to moje osudové město. Narodil
jsem se tady a až na pětiletou pře
stávku během vysokoškolských stu
dií jsem tady prožil celý život. Proto
mi na jeho budoucnosti záleží, a to
byl také jeden z důvodů, proč jsem
se rozhodl za hnutí Ostravak kan
didovat v komunálních volbách, ne
jenom pasivně přihlížet, ale být ak
tivní a něco pozitivního pro Ostra
vu udělat. A rozhodně není třeba
dlouze hledat, stačí se rozhlédnout.
Na každém kroku zakopnete o ně
jaký problém k řešení, otázku k hle
dání odpovědi.

Ve svém okolí mám nejradě
ji městský park Komenského sa
dy. Rád tam chodím s rodinou
na procházky i za sportem. Tře
ba loňský barevný podzim byl
úchvatný. V zimě se dalo zase
běžkovat nebo sáňkovat a těším
se, až bude dokončena revitaliza
ce sadů a úprava břehů řeky Os
travice. Možností zábavy a relaxa
ce bude ještě víc.
A místo, kterému se raději vyhnu?
To je současná Stodolní ulice ve ve
černích a nočních hodinách. Ano,
kdysi jsem býval častým návštěv
níkem, ale to tam ještě byly klu
by, kde se konaly koncerty, lidé
se sem nechodili pouze opít, po
prat a něco rozbít a zdemolovat.
A dost hrůzný je i příjezd do Ost
ravy na Hlavním nádraží směrem
od Olomouce. Ty ruiny v oblas
ti Přívozu hned vedle trati v ulici
Nákladní jsou mimořádně odpu
divé. Kdybych byl odjinud, tak se
na místě otočím a prchám. To není
ani v nejmenším naše dobrá vizit
ka. Chcete vyjmenovat další?
Děkuji, není třeba. Hnutí Ostravak vzniklo také proto, aby podobných míst v Ostravě ubylo.
I tak se to dá zjednodušeně říct.
Hnutí Ostravak je hodně zajíma
vá sestava osobností a individua
lit. Členové hnutí, jak jsem je mo
hl poznat, mají toto město rádi
a do politiky vstoupili, aby do ře
šení otázek a problémů města
a záležitostí občanů vrátili zdra
vý rozum.

V čem je podle Vás Ostrava výjimečná?
O výjimečnosti Ostravy už to
ho bylo řečeno i napsáno hod
ně. Tak například taková ostrav
ská kulturní scéna. Není pochyb
o tom, že je výjimečná a svou kva
litou obstojí v rámci celé naší re
publiky. Spousta známých umělců
a osobností české kultury tady za
čínala nebo odtud pochází. A ne
musím chodit daleko, uvedu pří
klad z mého oboru: v Ostravě
vzniklo a stále působí několik IT
firem, které patří ve svém oboru
k těm nejúspěšnějším nejen v ce
lorepublikovém měřítku, ale do
sahují úspěchů a ocenění i v rámci
Evropy. Takže schopní a kreativ
ní lidé tady bezesporu jsou. A my
bychom měli vynaložit maximál
ní úsilí, aby tady i zůstali.

Každá loď může mít jen jednoho
kormidelníka. Platí to i pro město? Jak se dá dobře řídit takové
město?
(Smích.) Chce to chodit do ob
chodů, sednout si klidně i na la
vičku v parku, projet se tramvají,
zajít na jedno točené do hospo
dy. To je naprosto úžasná plocha
řídicí struktury. Když si k tomu
vyžádáte tvrdou disciplínu, pra
covitost a pokoru kompetent
ních a odpovědných, dá se úspěš
ně ukočírovat sebevětší problém.
A zapomněl jsem ještě na správ
ně nastavený systém kontroly,
bez kterého se dobré řízení neo
bejde.

Které místo zde máte nejraději
a které vůbec ne?

To zní při současných zkušenostech jako sen.

To máte pravdu, ale právě sny a vi
ze jsou spolu s nadšením hybnou
silou mnoha pokrokových změn
třeba ve vědě a výzkumu, v moder
ních technologiích a dalších odvět
vích. Tak proč by to nemohlo fun
govat také v politice?
Když jsme u snů, na co se Vy
osobně těšíte? Co by Vás nejvíc
bavilo?
Řeknu to takto: těším se na vý
sledky příštích komunálních vo
leb. Věřím, že občané jsou vní
maví a všímají si těch změn, které
za našeho, zatím krátkého půso
bení nastaly. Když to zobecním,
že na vlastní kůži poznají, že opra
vené chodníky, po kterých denně
šlapou, tedy to naše „chodníkaře
ní“, jak nazval počínání součas
ného vedení centrálního městské
ho obvodu jeho bývalý starosta,
je pro ně vlastně mnohem lep
ší než realizace megalomanských
investičních akcí, se kterými tře
ba mnoho z nich ani nepřijde
do styku. Pokud si lidé uvědomí,
že na úrovni komunální politiky
je mnohem důležitější než vyhra
něná politická příslušnost právě ta
každodenní péče o občany a jejich
potřeby a také účelná a promyšle
ná správa obecního majetku, my

slím, že máme velkou šanci opět
uspět.
Budete u toho?
Samozřejmě, chtěl bych v té za
počaté cestě pokračovat, proto
že v ní vidím smysl a také výsled
ky. Spousta věcí je tak trochu běh
na dlouhé trati – za čtyři roky se
prostě všechno nestihne a nezvlád
ne – a byla by škoda je nedotáh
nout do konce.
Co si nenecháte nikdy ujít?
Určitě dobrou a kvalitní kultur
ní akci, například koncert někte
ré ze svých oblíbených kapel, nej
lépe v nějakém ostravském klubu,
a každý rok návštěvu festivalových
koncertů Colours of Ostrava. Ne
nechám si ujít ani ochutnávku sva
tomartinského vína, které naznačí,
jaký bude nový ročník.
Bez čeho se klidně obejdete?
Bez mléka, tvrdého alkoholu, pro
duktů komerční zábavy, bez dra
hého sportovního auta. (Smích.)
Ale vážně, naprosto mě vytáčí bez
ohlednost, nepoctivost a pokrytec
tví! Ostatně se sloganem: „Buďme
k sobě ohleduplní a dodržujme
pravidla,“ jsem před dvěma roky
vstupoval do voleb.
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Vážení příznivci a podporovatelé,
v těchto dnech jsou to téměř čtyři měsíce, kdy jsem složil senátorský slib a oficiálně se ujal funkce se
nátora. Nejsem zdatný spisovatel, ale i přesto se pokusím o krátké shrnutí mých dojmů a také dění
v mém životě.
Koncem ledna zahájila činnost má senátorská kancelář v Ostravě-Hrabůvce v ulici Mjr. Nováka
v prostorách soukromého gymnázia Educanet. Otevření kanceláře komplikovaly některé byrokra
tické skutečnosti, které si žádaly čas. Od otevření kanceláře mě navštívila již řada občanů a zá
stupců organizací, kteří přišli se svými problémy i podněty. Navštívili mě i lidé, kteří mi přišli
popřát a vyjádřit podporu v senátorské práci, za což jim srdečně děkuji. Velmi mě to potěšilo
a vážím si toho, jelikož jsem stále ještě nováček a mám se co učit. Jsem si vědom, že každého člo
věka či problémy, s nimiž se setkávám, nebudu schopen vždy vyřešit, ale udělám vše proto, aby
bilance byla co nejpříznivější.
Chtěl bych tímto znovu připomenout, že senátorská kancelář je otevřená pro veřejnost, a to ka
ždé pondělí od 10 do 15 hodin. Zájemci mě mohou kontaktovat také prostřednictvím e-mailu
nebo mého asistenta a domluvit si se mnou schůzku. Veškeré informace týkající se mých názo
rů, hlasování v Senátu a aktuálního dění najdete rovněž na mých nových webových stránkách
www.leopoldsulovsky.cz.
Pokud jde o práci v Senátu, tak od mého jmenování proběhlo šest schůzí pléna Senátu a sedm
schůzí Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Snažil jsem se rozhodovat a hlaso
vat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Můj život mimo schůzí a příprav na ně byl
také naplněn kulturními a sportovními aktivitami, přednáškami a besedami. V únoru jsem
byl se skupinou horolezců v Jižní Americe. Tato expedice byla plánována dlouho před vol
bami, kdy jsem ještě netušil, že se stanu senátorem. Určitě to pro mě byla příjemná změna.
Měl jsem čas přemýšlet o spoustě věcí a vidět vše z jiného úhlu. Je mi ale jasné, že akce to
hoto typu budu moci organizovat jen výjimečně.
Jak jsem již zmínil, všechny mé názory, postoje a jednotlivá hlasování najdete na webových
stránkách. Ať už mých, nebo také senátních.
Necítím se jako politik, ale hlavně jako člověk, kterého jste zvolili přímo, který se zodpo
vídá právě vám a bude se snažit prosazovat takové zákony a náměty, které nebudou niko
mu ztrpčovat život. Možná se to někomu bude zdát příliš jednoduché, ale jednoduchá ře
šení bývají nejsložitější a nejtěžší.
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Sám nejsi nic, praví staré české úsloví. Totéž jsem si uvědomil po svém zvolení a můj dojem ješ
tě umocnila skutečnost, že z 81 senátorů je 46 z ČSSD. V Senátu bych se sice neztratil, ale síla jed
notlivce je tam velmi malá. Proto jsem se rozhodl připojit se ke čtyřem nezávislým
osobnostem, a vytvořit tak senátorský klub, který jsme pak pojmenova
li Starostové a Ostravak.
Předsedou klubu je Jan Horník, který od roku 1990 působí jako
starosta Božího Daru. Od roku 2002 je nestraník. Ve svém kra
ji se snaží o rozvoj cestovního ruchu. Proto také usiluje o do
stavbu rychlostní silnice R6, protože v tom vidí možný pro
středek, jak zvýšit zájem turistů o krušnohorský region.
Je podruhé ženatý a má tři děti. A určitě stojí za zmínku
i skutečnost, že obec Boží Dar úspěšně hospodaří s vy
rovnaným rozpočtem.
Jaromír Štětina (místopředseda klubu) je český
spisovatel, novinář a politik. Byl válečným re
portérem, působil např. v Náhorním Karaba
chu, Čečensku, Afghánistánu a v současnos
ti je nejvíce znám jako bojovník za zákaz
komunismu. V minulosti uspořádal něko
lik výprav do Asie a na Sibiř, sjel dokon
ce řeku Indus (napsal o tom knihu, kde líčí
svou cestu, nazvanou S Matyldou po Indu).
V roce 2004 byl poprvé zvolen do Senátu.
Luděk Jeništa, v současné době starosta
města Vlašimi, pracoval jako učitel a později
jako ředitel tamní základní školy. Asi málokdo
ví, že v sedmdesátých letech reprezentoval Čes
koslovensko na mistrovství Evropy juniorů ve stol
ním tenise a v roce 1980 se stal mistrem ČSR ve čtyř
hře mužů. Téměř dvacet let hrál závodně v Německu.
Jiří Šesták je stejně jako já v horní komoře parlamentu no
váčkem. Je senátorem za České Budějovice, ředitelem tamní
ho (Jihočeského) divadla, hercem, režisérem, který také externě
přednáší na Jihočeské univerzitě. Pomáhal při založení Student
ského univerzitního divadla. Byl zvolen za hnutí Občané pro Budějo
vice, které tak trochu připomíná i hnutí Ostravak.
Jak sami vidíte, náš klub je zajímavý hned ze dvou důvodů: jednak tím,
že jeho pět členů pochází každý z jiného kousku naší republiky, a s nad
sázkou se tak dá říct, že náš klub sahá od Božího Daru až po Ostravu. Čle
nové klubu jsou nezávislé osobnosti a spolupracují spolu na principu zdra
vého rozumu bez jakékoliv stranickosti nebo ideologických zátěží.
Věřím, že naše spolupráce bude dobře fungovat.

Leopold Sulovský

19

Kulturní příloha

Virtuální svět láká děti
Podle odborníků až 85 procent počítačových her obsahuje nějakou formu násilí. Víte, s kým tráví vaše dítě na internetu čas? Jsou to spolužáci, nebo někdo, koho neznáte? A jaké hry vaše děti hrají? Logické, probouzející fantazii, nebo bojové? Zpozorněte. Několikahodinové trávení času u počítače může vést k celé řadě zdravotních, ale
i sociálních problémů.

Pokud máte děti, určitě často slýcháváte větu: „Můžu si zajít na počítač?“
nebo „Můžu si půjčit tablet?“ A ruku na srdce, kdo z nás odolá a občas to
svému dítěti nepovolí. Co se však zdá nejdříve normální a v nižším dět
ském věku dokonce roztomilé („Koukej, jak je to naše dítě chytré!“), mů
že se později změnit v noční můru – závislost. A není to závislost jiná
než třeba ta drogová či alkoholová. „Typickým představitelem závislost
ního chování na počítači a internetu je adolescent nebo dítě mezi osmi
až 12 lety. Je to dáno jeho ještě se vyvíjející fyzickou schránkou a rychlou
fixací na nezdravé návyky,“ říká dětská neuroložka a jedna ze zakladate
lek občanského sdružení Děti v síti Andrea Zakoutová.
Občanské sdružení Děti v síti vzniklo minulý rok právě díky její iniciati
vě. Sešli se dohromady čtyři známí, slovo dalo slovo a vzniklo sdružení,
které je postaveno na spolupráci odborníků v oblastech IT bezpečnosti,
psychologie, pedagogiky a zdravotnictví. A přidávají se i další odborní
ci například z řad psychiatrů. „Rozhodně to není boj proti počítačovým
hrám nebo počítačům samotným,“ zdůrazňuje Jiří Pudich, předseda to
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hoto občanského sdružení, a dodává: „Jen jednoduše nechceme zavírat
oči před věcmi, které považujeme za nebezpečné. Nikdo z nás si nepře
je, aby naše děti trávily celé své dětství před monitorem a s virtuálními
kamarády, aby hrály surové bojové hry nebo se nekontrolovaně toulaly
po sociálních sítích.“ Několikahodinové vysedávání u počítače může to
tiž vést kromě závislosti taktéž ke zdravotním komplikacím. Hrozí chyb
né držení těla, bolesti zad, problémy s očima a vznik neurologicko-psy
chiatrických onemocnění, jako jsou bolesti hlavy či poruchy spánku, dále
neurózy, tiky a ADHD syndrom, který se projevuje hyperaktivitou, poru
chami pozornosti a občas je provázen i nočními děsy a úzkostmi. V listo
padu minulého roku proběhla pod hlavičkou občanského sdružení Děti
v síti první konference k této problematice. A přihlásili se nejen pedago
gové, ale také rodiče. Snahou bylo upozornit na fakt, že závislost na in
ternetu, hrách a sociálních sítích je reálná.
Všeobecně se má za to, že bezproblémovým uživatelem počítače je ten,
kdo tráví u internetu a videoher asi hodinu denně a celkově u všech mul

timédií – tedy včetně televize, mobilu a PC – stráví zhruba tři hodiny
denně. Naopak problémový je ten, kdo takto tráví trojnásobně více ča
su a jeho projevy vykazují známky závislostního chování. To se proje
vuje zvýšeným zájmem o PC a internet, sníženým sebeovládáním, ná
růstem času stráveného v on-line prostoru a následně ztrátou ostatních
zájmů, přátel, zhoršením osobních vztahů a negativními dopady ve škole.
Na internetu je dnes závislých deset procent jeho uživatelů. Dětí je pak
podle odborné studie ohroženo závislostí odhadem asi pět procent.
Ve velké většině jde právě o závislost spojenou s hraním PC her. Jiří Pu

DĚTI V SÍTI RODIČŮM DOPORUČUJÍ:
• Nenechte své dítě nudit se a podpořte ho v jeho koníčcích a zájmech.
• Nastavte svému dítěti režim, za jakých okolností může používat počítač.
• Vybírejte hry rozvíjející dovednosti dítěte a omezte
hraní či používání aplikací, jako jsou násilné hry, které
dětem nic nepřinášejí.
• Věnujte pozornost varovným symptomům závislostního chování.
• Sledujte rating her.
• Zabraňte tomu, aby vaše dítě mělo počítač kdykoli
k dispozici.
• Při podezření vyhledejte odbornou pomoc.

dich k tomu říká: „Zvláště nebezpečné jsou agresivní bojové hry, které
nepřinášejí nic pozitivního, nezvyšují postřeh ani koncentraci.“
Rodiče mnohdy nevědí, jakou počítačovou hru dětem kupují, nebo vůbec ne
mají přehled, jaké hry jejich ratolesti stahují a hrají. Jednak nemohou vnímat
všechny trendy a módní hity, jednak tomu ani mnohdy nerozumějí. „Pokud
svému potomkovi takovou hru pořizujete, musí být na obalu od výrobce uve
den tzv. rating, což je doporučení, pro koho je hra vhodná. Pak se nemůže stát,
že osmiletý kluk hraje hru doporučenou od 18 let,“ doplňuje Pudich.
Vývoj her jde jednoznačně velmi rychle kupředu. Dítě ve virtuálním pro
středí získává schopnosti a dovednosti, které ve skutečném světě nikdy
nebude mít. Není to svět dětské fantazie, ale jasných a sytých barev, kte
rým realita nemůže konkurovat. Násilné hry snižují citlivost a empatii,
posilují vnitřní nespokojenost, podněcují agresivní emoce. „Desetileté
až dvanáctileté dítě stále neumí rozlišit virtuální a reálný svět, takže to,
co se děje v on-line prostoru, bere jako realitu a přenáší do svého života,“
doplňuje neuroložka Andrea Zakoutová.
Doporučení, co tedy dělat, dává předseda občanského sdružení Děti v sí
ti Jiří Pudich: „Mějte přehled o tom, co dítě na počítači dělá a kolik času
u něj tráví. Nebojte se využít aplikace, které dokážou činnost dětí na PC
dostat pod kontrolu. A hlavně, nezapomínejte se dětem věnovat a trávit
s nimi více volného času!“
Více informací na www.detivsiti.cz.
-redInzerce

PŘIJÍMÁME PACIENTY!
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
a homeopatie s více než dvacetiletou
praxí v centru Ostravy

Výsledkem unikátního spojení klasické
medicíny a homeopatické terapie je komplexní
léčebně preventivní péče o pacienty.
Neléčíme nemoci ale člověka.
Stále přijímáme nové pacienty a uzavíráme
smlouvy na závodní preventivní péči

nabízíme
» Léčbu akutních a chronických onemocnění
» Homeopatickou léčbu, pro dospělé i děti
» Komplexní, léčebně preventivní prohlídky pro dospělé
» Služby závodního lékaře, vstupní, periodické i výstupní prohlídky
» Vyšetření pro řidičský, zbrojní a potravinářský průkaz
» Efektivní systém objednávání pacientů a úsporu vašeho času

Váš lékař s.r.o. ,
V těsné blízkosti nákupního centra
Karolína ❯ Denisova 1 , Ostrava 1

vaslekar@seznam.cz

732 242 446
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Do práce na kole také v Ostravě
Iniciativa, jejímž cílem je zvyšování pravidelného ježdění na kole po městě, podpora zdravého životního stylu, zvýšení zájmu a povědomí o cyklistice ať už mezi samotnými cyklisty, ve firmách či mezi radními všeobecně. Těmito
hesly se již od roku 2007 řídí občanské sdružení OSTRAVOUNAKOLE. V letošním roce se sdružení rozhodlo pravidelné cyklojízdy rozšířit o kampaň Do práce na kole.

J

iž před dvěma lety se podobná kampaň inspirovaná zahrani
čím poprvé úspěšně uskutečnila v Praze. Tenkrát se iniciativě
Auto*Mat podařilo získat grant od Státního fondu životního pro
středí, s jehož podporou bylo možné na jaře roku 2011 tento projekt
spustit. Ve stejné době získaly grant Pardubice, kde kampaň proběh
la v podobném duchu na podzim 2011. V roce 2012 se k Praze a Pardu
bicím přidaly také Brno a Liberec. Tohoto ročníku se zúčastnilo okolo
2500 cyklistů celkem z 510 firem a institucí.
V letošním roce se dá hovořit již o celorepublikové kampani, které se zú
častní 11 měst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem,
Pardubice, Jihlava, Jablonec nad Nisou, Uherské Hradiště a Olomouc.
Očekáváme mnohonásobně vyšší účast, což bude jistě zajímavým lá
kadlem pro mnohé firmy či instituce, které se díky takovéto akci do
stanou do povědomí cyklistů a lidí po celé České republice. Celá kam
paň Do práce na kole je závislá na financování ze soukromých zdrojů
– od těch, kterým není cyklistika lhostejná. V letošním roce se podaři
lo zajistit podporu nejen od soukromých firem, ale i od města Ostravy
a městské části Moravská Ostrava a Přívoz.
Cyklojízda pro přípravu
Dne 20. dubna bude představen projekt Do práce na kole účastní
kům Cyklojízdy Ostravou, na kterou jsou srdečně zváni nejen cyk
listé, ale i koloběžkaři. Podrobnější a aktuální informace naleznete
na www.ostravounakole.cz nebo facebooku ostravounakole.cz
Hlavní soutěž v dojíždění
firemních týmů
Aktivní cyklisté, kteří již do práce do
jížděli, či nově motivovaní vytvoří fi
remní týmy o dvou až pěti lidech (fi
remních týmů může být několik).
Registrace týmů bude probíhat v mě
síci dubnu. Hlavní soutěž v dojíždění
firemních týmů bude probíhat v mě
síci květnu, přičemž týmy všech fi
rem mezi sebou budou soutěžit o nej
pravidelnější dojíždění do práce
na kole. Tuto „prezenční listinu“ bu
de každý účastník dobrovolně vy
plňovat na internetovém rozhraní
www.dopracenakole.net. Motivací
pro cyklisty jsou věcné ceny. Do slo
sování budou zařazeny všechny týmy,
jejichž členové k datu slosování uve
dou, že více než 66 procent svých do
jížděk do práce vykonali na kole (elek
trokole či koloběžce).
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Nejkreativnější tým kampaně Do práce na kole
Samostatnou soutěžní kategorií kampaně Do práce na kole je soutěž
o nejkreativnější dokumentaci vašich cest na kole do práce a z prá
ce. Fantazii se meze nekladou. V loňském roce vzniklo vše možné
od básní přes fotokalendáře, komiks, originální videa či živé insta
lace.
Cyklozaměstnavatel roku 2013
Každý zaměstnavatel firemního týmu bude zařazen do této soutěže au
tomaticky a podle toho, jak výrazně podporuje své zaměstnance při do
jíždění do práce na kole, bude následně obodován. Firmě, která získá
nejvíce bodů, bude udělen titul Cyklozaměstnavatel roku 2013 a do
stane grafické materiály, jež může následně užívat pro zviditelnění své
firmy.
Cyklojízda na závěr
V měsíci červnu proběhne společná závěrečná cyklojízda v Ostravě s ná
sledným kulturně sportovním programem a losováním cen.
OSTRAVOUNAKOLE prostřednictvím této kampaně vyzývá všechny
cyklisty, a to i ty, kteří teprve začnou jezdit: „Pojďme ukázat, že v Ost
ravě jsou cyklisté vidět a jezdí mnohem více než v ostatních městech.“


OSTRAVOUNAKOLE, o.s.

Svět koní. Také ten nabízí Ostrava!

Už jste viděli kolotoč pro koně?
Útěk z města do přírody. Nevím, jak je to
u vás, ale pro mě je útěk z města jakýmsi
druhem osvobození od každodenní reality. Je to pro mě vlastně jediný a odzkoušený způsob, jak si dobít vnitřní baterie
a zklidnit pocuchané nervy po každodenním pracovním shonu. Jak zapomenout
na práci a přiznám se, že v mém případě
i někdy na manželku. Prostě útěk.

Ostatně blízkost Beskyd nás k takovému útěku do přírody vylože
ně nabádá. Bohužel ne vždy to o víkendu jde a přes týden už vůbec
ne. Přece jenom přesun do Beskyd tak jako tak zabere čas. Já osob
ně v průběhu týdne takový časový komfort nemám, abych jel čtyři
cet minut tam, vyběhl na kopec a cestoval dalších čtyřicet minut zpět.
Můj kamarád to řeší návštěvou zoo. Nic proti zoo, ale vzhledem k to
mu, že jsem typ člověka, který má přece jen raději aktivnější odpoči
nek, není pro mě návštěva zoo vysvobozením.
Nedávno jsem však úplně náhodou objevil jiný svět. Svět, který jsem
vůbec nevnímal nebo lépe řečeno, myslel jsem si, že tady v Ostravě ani
není. Doslova na zápraží Ostravy jsem objevil bývalé Rothschildovy

jezdecké stáje. Tedy svět, který nemá nic společného s mou každoden
ní ostravskou pracovní industriální realitou. Tento areál jezdeckých
stájí se nachází hned za pomyslnou hranicí městského obvodu Slez
ská Ostrava. Dokonce přímo u stájí je konečná zastávka městských
autobusových linek – Paseky. Jezdí tam autobusy číslo 52 a 68. Jak
jsem následně zjistil, v areálu se nachází ustájení pro 35 koní ve vel
kých a komfortních boxech, které jsou ve fortelně a poctivě postave
ných stájích z dob, kdy tady rodina Rothschildů ještě spravovala zdejší
hospodářství. V areálu se také nachází nová jezdecká hala o rozmě
rech 60 krát 20 metrů s geotextiliovým povrchem a velkým písko
vým venkovním kolbištěm. Poprvé jsem tady slyšel o kolotoči pro ko
ně a následně jsem jej mohl i vidět. Koňaři to znají, takže pro stejně
nezasvěcené, jako jsem byl já, to hned vy
světlím. Kolotoč pro koně je kruhový tre
nažér, kde chodí koně podle nastavené
ho tréninkového programu. Tady ve stáji
mají nový programovatelný kruhový tre
nažér až pro šest koní. Koně tady mají ta
ky hned několik velkých výběhů o celko
vé rozloze více než 1,5 hektaru.
Tento objevený svět koní – vzdálený
od centra Ostravy pouhých deset mi
nut autem – jsem opravdu nečekal. Tak
že dnes už vlastně z města za přírodou
a relaxací neutíkám. Stačí mi deset mi
nut, abych se ocitl v jiném světě, a při
tom vlastně zůstal v Ostravě. Ocitl se
ve světě koní a nádherných vyjížděk
do přilehlých šilheřovických lesů a oko
lí vodních nádrží. Kdo říká, že Ostrava
je šedivá?
-red-

23

Výh e rní k říž o v k a
POMŮCKA: DEZINATE, ATI
FEKČNÍ
CHAOS
PROSTINO, SAN
ŘEDEK

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

OBILNINA

JMÉNO
LEPIDLO ZPĚVAČKY
CSÁKOVÉ

ĎÁBEL
(PODLE
TYLA)

VÝPRAVNÁ
BÁSEŇ
VYSOKÉ
KARTY

1. DÍL
TAJENKY
JMÉNO
MONTANDA

ZMATKÁŘ

HÝKAVEC

PŘEDLOŽKA
NA ONO
MÍSTO

CHAPLINŮV
FILM
DOMÁCKY
NATÁLIE

PRVENSTVÍ
ZNAČKA
AUTOSVÍČEK

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

3. DÍL
TAJENKY

SVĚTICE

PLETENEC
VLASŮ
SLOVEN.
HOKEJISTA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

PŘEDLOŽKA

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 III/2012: Volte prvního Ostravaka senátorem.
Výherci tajenky: I. Kvasnicová, A. Kopecký, N. Urbaníková, L. Zajac, J. Kožušník.
Výhercům gratulujeme a zasíláme slíbenou odměnu.

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

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

