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Milí čtenáři,
opět držíte v rukou časopis, který 
si klade za cíl informovat vás o dě-
ní v Ostravě jinak než ostatní mé-
dia. 

Vydávání časopisu není vůbec 
snadné. V  nejbližších dnech oče-
káváme vynesení rozsudku ve spo-
ru, kdy našeho vydavatele za vaše 
peníze zažalovalo současné vedení 
města a požaduje po něm finanční 
náhradu. Dlouhodobě se potýká-
me se špatnou distribucí časopisu. 
Je pro nás opravdu velmi frustru-
jící, když do redakce pošlete foto-
grafii ze sběrny, na které je několik 

Hnutí Ostravak má za sebou 
přes čtyři roky své existen-
ce. Za tuto dobu jeho čle-

nové mnohé dokázali, z mnohého 
se poučili a  nasbírali nepřeberné 
množství cenných zkušeností.

Ti, kteří se stali zastupiteli statu-
árního města Ostrava, byli vysta-
veni silné aroganci moci, porušo-
vání právních předpisů a různým 
ústrkům ze strany Petra Kajna-
ra, ČSSD a ODS. Čtyři roky byly 
trnem v  oku vládnoucí garnitu-
ře, byly jejich černým svědomím. 
Po  letech představovali tvrdou 
a  opravdovou opozici. Díky je-
jich přesvědčení a  neústupnosti 
se podařilo zabránit podivnému 
prodeji ostravského krematoria 

tisíc kusů časopisu v neporušených 
igelitových obalech.  

Blíží se však komunální volby, 
a proto jsme se opět rozhodli dát 
prostor kandidátům hnutí  Ost-
ravak k  prezentaci jejich názorů 
a stanovisek. Jsme přesvědčeni, že 
je důležité, aby každý z voličů měl 
možnost udělat si vlastní úsudek 
na události, které se kolem něj dě-
jí.  Věci je nutné nazývat pravými 
jmény, a to hnutí Ostravak dělá.

Nadcházející volby budou nepo-
chybně  výjimečné. Letos v  nich 
kandiduje snad rekordní množství 

a  vyvedení nejlukrativnější části 
dopravního podniku do soukro-
mých rukou. Dokázali ve  vlast-
nictví města zachovat společnost 
OvaNet, stejně jako historickou 
a tradiční restauraci Spolek v cen-
tru města.  

Za jejich práci jim patří nejen ob-
div, ale zejména poděkování.

Jiní se podíleli na  vedení radni-
ce nejstaršího městského obvo-
du. V  praxi dokázali nejen to, 
že jde radnici vést slušně, ale ta-
ké, že mnohé z omšelých výmluv 
prostě neplatí. Radnice zveřejňu-
je smlouvy na internetu, jsou do-
stupné údaje o tom, kdo a jak hla-
soval na  radě. Byly odstraněny 

stran a  hnutí. Mezi kandidáty na-
lezneme Romskou demokratickou 
stranu, stejně jako třeba uskupení 
současných nomenklaturních kád-
rů Petra Kajnara a Dalibora Madeje.  
Život na výsluní se jim zjevně zalíbil. 

Od  voleb si hodně slibuje ČSSD. 
Budeme bedlivě sledovat, zda se 
i  letos nechají voliči napálit nebo 
jestli díky korupčním aférám z po-
sledních měsíců plně pochopili, že 
ostravská ČSSD je propojena s ne-
průhledným podnikatelským pro-
středím. Asi nejdražší v  Ostravě 
kampaň předvádí hnutí ANO mi-
liardáře Andreje Babiše. Absurdní 

všechny administrativní překáž-
ky k dostupnosti nájemního byd-
lení. V centru města i na sídlištích 
se po letech opravily chodníky, na-
chystána je oprava pěší zóny a při-
praveno nespočet dalších projektů. 
Radnice se naučila efektivně čer-
pat prostředky ze státních i evrop-
ských fondů.

Hnutí Ostravak postupně dospě-
lo. Významně rozšířilo řady svých 
členů a příznivců.  Podstatně rozší-
řilo rozsah své působnosti. 

Hnutí Ostravak dnes představuje 
opravdovou alternativu pro zod-
povědné vedení města i  obvodů. 
Má dostatek odborníků, osobnos-
tí, které v Ostravě žijí a  současně 

je, že ten na nás sice kouká ze všech 
plakátů, ale v  Ostravě nikde ne-
kandiduje. Nejlidnatější ostravský 
obvod zase vypadá jako jeden veli-
ký reklamní cirkus. Někdy máme 
pocit, že se tam kandidující strany 
předhánějí v tom, kdo vyrobí větší 
reklamní poutač.

Doufáme, že se v  lese slibů a  zá-
plavě barev neztratíte. Věříme, že 
k  volbám půjdete a  že svým srd-
cem a  rozumem pomůžete k  to-
mu, aby se po dvanácti letech vlá-
dy ČSSD v Ostravě zase dobře žilo.

 redakce časopisu Ostravak

zkušeností, které je připraveno vy-
užít. 

Hnutí Ostravak dnes tvoří jaký-
si protipól jak velkým parlament-
ním stranám, tak i nevyzrálým na-
rychlo poskládaným nebo z Prahy 
marketingově řízeným subjektům. 

Hnutí Ostravak je dobrá a zdravá 
parta angažovaných lidí, kteří jsou 
odhodlaní přispět k tomu, aby se 
nám všem v Ostravě lépe žilo.

Všem tímto děkuji a přeji úspěch 
nejen ve volbách, ale také při práci 
na radnicích.

 MUDr. Tomáš Málek  
 předseda hnutí Ostravak
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Poctivá práce přináší výsledky

Dodnes se také potýkáme 
s následky zběsilé a nesys-
témové privatizace byto-

vého fondu. Je smutné, že více než 
miliarda korun, kterou obvod při 
privatizaci získal, zmizela nezná-
mo kam. 

Historii změnit neumíme a  naří-
kat nemá význam. Proto jsme se 
dali do práce. Výsledky se postup-
ně dostavily.

Vrátili jsme domoVníky 
do městských domů
Podobně jako i  jiné obvody jsme 
byli konfrontováni s  problémy 
při správě a údržbě bytového fon-
du. Jako jsou různí naši nájemníci, 
jsou různí i úředníci, kteří se mají 
o nájemní domy starat. Největším 
problémem se stala jejich vzájem-
ná komunikace.

Říká se, že nejlepší řešení je mnoh-
dy to nejjednodušší. Proto jsme se 
vrátili do historie a v roce 2012 za-
čali zřizovat funkce domovníků. Ti 
zajišťují drobné opravy v domech, 
kontrolují provádění úklidu, po-
máhají ostatním nájemníkům při 
komunikaci s  úřadem. Za  jejich 
činnost je jim poskytována sleva 
z  nájemného. Můžeme konstato-
vat, že zřízení funkce domovníků 
se osvědčilo. Dnes jich evidujeme 
více než padesát a předpokládáme, 
že jejich počet bude narůstat.

nepronajímáme obecní 
byty nepřizpůsobiVým
Asi největším šokem po  vstupu 
do  vedení radnice pro nás bylo 

zjištění, že náš městský obvod byl 
zapojen do tzv. sociálního podni-
kání. Předešlé vedení ODS a ČSSD 
bez skrupulí a  poměrně masivně 
poskytovalo bytový fond (zejmé-
na v Přívoze) komukoliv a odkud-
koliv. Pochvalovalo si, že nájem-
né za nově příchozí obyvatele platí 
stát. Vůbec nebralo ohled na to, že 
noví nájemníci se povětšinou re-
krutují z  řad nepřizpůsobivých 
a že svou přítomností obtěžují sou-
sedy. Nejednou se stalo, že kumu-
lace nově příchozích přinutila sta-
rousedlíky odstěhovat se.

Tuto zvyklost jsme rázně zastavili. 
Přijali jsme nová pravidla pro pro-
nájem obecních bytů. Ačkoliv nás 
obhájci práv menšin a  různí akti-
visté obviňují z  diskriminace, my 
na  jejich obsahu nehodláme nic 
měnit. Majetek města je nám svě-
řen, takže považujeme za přiroze-
né, že dbáme, aby nedocházelo k je-
ho devastaci nebo ke vzniku dluhů 
za užívání. To, že většina odmítnu-
tých žadatelů o obecní byt je z jed-
né skupiny obyvatel, která nedoká-
že respektovat pravidla většinové 
společnosti, jen potvrzuje správnost 
našeho rozhodnutí. Slušní nájemní-
ci jsou vždy vítáni, ti ostatní u nás 
nemají co pohledávat.

Jistě bude trvat ještě několik let, 
než se podaří postupně ukon-
čit všechny pro obvod nevýhod-
ně uzavřené smlouvy z minulých 
let. Pro nás je podstatné, že jsme 
jasně vytyčili pravidla a  směr, 
kterým chceme, aby se náš ob-
vod ubíral.

oteVřeli jsme byty 
lidem
Některé ostravské městské obvody 
kladou zájemcům o  nájem měst-
ského bytu různé překážky. V ob-
vodě Ostrava-Jih se uchazeč o byt 
musí zapsat do pořadníku a čekat 
v průměru skoro deset let na jeho 
přidělení. „Vyvolení“ z řad tamní 
vládnoucí koalice si udělují výjim-
ky, o nichž pak čteme na stránkách 
denního tisku. 

V Porubě musí uchazeč za přidě-
lení bytu dokonce zaplatit. Stej-
ně tomu bylo i u nás, kdy žadatel 
o  byt musel obvodu uhradit tzv. 
přistoupení k  dluhu, v  podstatě 
tedy zaplatil za  uzavření nájem-
ní smlouvy.

Tuto překážku jsme zrušili a uka-
zuje se, že je to správně. Například 
mladí lidé, kteří si našli v  centru 
města práci a  chtěli by tady i by-
dlet, si mohou požádat o  nájem 
obecního bytu. Pokud splňují sta-
novené podmínky a vhodný byt je 
zrovna volný, mohou bydlet v řá-
dech týdnů.

internetoVý portál 
a makléř
V oblasti pronájmu bytů a nebyto-
vých prostor je náš obvod součás-
tí tržního prostředí. Je v postavení 
konkurenta nejen velké společ-
nosti RPG byty, ale v podstatě mu 
konkurují i všichni další vlastníci 
nemovitostí. Zcela přirozeně ka-
ždý chce své byty nebo nebytové 
prostory pronajmout co nejrychle-
ji a nejvýhodněji.

Je s  podivem, že si tuto základ-
ní a jednoduchou úvahu předešlé 
vedení radnice nedokázalo uvě-
domit. Veškerá inzerce volných 
prostor se omezovala na měsíčník 
Centrum, který se však nedostal 
dále než na hranice našeho obvo-
du. Přitom pronajaté nemovitosti 
mohou být poměrně významným 
zdrojem příjmů našeho obvodu.

Začali jsme se tedy chovat tržně. 
Nejprve jsme rozšířili rozsah in-
zerce. Podařilo se vyjednat vý-
hodnou smlouvu s  deníkem MF 
Dnes. Velmi rychle nás začali kon-
taktovat zájemci o  pronájem ne-
jen z  Ostravy, ale z  celého kraje. 
Do výkladců volných prostor jsme 
umístili reklamní cedule tak, aby 
se kolemjdoucí dozvěděli, že pro-
stor je volný a na koho se mohou 
obrátit. Následně jsme vytvořili 
internetový portál. Na  něm, stej-
ně jako na komerčních serverech, 
každý najde nabídku nemovitos-
tí. V  neposlední řadě jsme oslo-
vili makléře, tedy člověka, který 
ochotně provede zájemce o proná-
jem nejen během úředních hodin, 
ale také večer nebo o víkendu.

Jsme rádi, že aktivita přináší uži-
tek. Městský obvod nemusí být 
jen otloukánkem a čekat, co na něj 
zbude. Dnes v  městských prosto-
rách nalezneme třeba prodejnu Ry-
nek v Chelčického ulici, Cukrárnu 
u Babičky na Masarykově náměs-
tí nebo kavárnu Ostravanka u Čer-
ného stromu na Prokešově náměstí. 
Rovněž se výrazně zvýšila poptáv-
ka po pronájmu městských bytů.

Po volbách v roce 2010 jsme se rozhodli postavit čelem k problémům našeho obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz a začali je řešit. Mimo jiné jsme si vzali na starost oblast bytového 
hospodářství. 

Zpočátku jsme se museli vypořádat s několika nepříjemnými skutečnostmi. Hned první pře-
kážkou byla otázka personální. Rozloučili jsme se s Tomášem Gebauerem, vedoucím majetko-
vého odboru, který byl zodpovědný za machinace při přidělování bytů a nejasné prodeje po-
zemků. Je určitým paradoxem, že je dnes členem hnutí ANO a že jej nalezneme na desátém 
místě kandidátky tohoto hnutí do našeho obvodu. 

Petra Bernfeldová
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Už zanedlouho se budou konat komunální volby. S trochou nadsázky se dá říct, že do značné míry budou o tom, 
zda jsou Ostravané hloupí a opět se nechají napálit, nebo ne.

Tři roky slibů ČSSD a ODS = 
herny, kam se jen podíváte

Jedním z  problémů Ostravy 
jsou již léta herny. Je jich hod-
ně, mnohdy jsou otevřeny 

nonstop a obvykle přitahují zvlášt-
ní skupinu lidí. Ti se srocují u vcho-
du a v jeho bezprostřední blízkos-
ti a obtěžují kolemjdoucí, ale i  lidi 
bydlící v okolí. Vedle heren je čas-
to otevřena také zastavárna, a  to 
pro případ, že by hráčům náhle do-
šly peníze. Postupně herny pronik-
ly do  blízkosti školek i  škol, jsou 
přímo na  sídlištích, některé hrací 
přístroje najdete dokonce i  v  pro-
storách patřících např. městskému 

obvodu Ostrava-Jih nebo přímo 
městu Ostravě. Nejen z uvedeného 
lze usuzovat, že provázanost herní-
ho byznysu s komunálními politiky 
z ČSSD a ODS je značná.

Toto propojení jasně vystoupilo 
na povrch po vzniku hnutí Ostra-
vak a jeho vstupu do do té doby za-
stydlé komunální politiky. Na roz-
díl od  mnoha představitelů tzv. 
velkých stran lidé z  hnutí Ostra-
vak v Ostravě opravdu bydlí a žijí 
spolu se svým okolím běžný život. 
Do politiky nevstoupili pro peníze, 

ale proto, aby pomohli změnit za-
běhnuté nekalé praktiky, a přitom 
se vždy mohli podívat do očí svým 
voličům.

Díky tomuto přístupu si velmi 
dobře uvědomují skutečné po-
třeby obyvatel našeho města. 
Hnutí Ostravak od počátku jas-
ně deklarovalo svůj rozumný, 
avšak nesmířlivý postoj k  ha-
zardu. V městském obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz prosadi-
lo úplný zákaz videoloterijních 
automatů (VLP). Bezprostřed-

ně po změně legislativy (v polo-
vině roku 2013) také připravilo 
jeden z  prvních návrhů na  cel-
kovou regulaci hazardu v tomto 
obvodě, který mohl klidně pla-
tit již od 1. ledna 2014. Bohužel 
k  vydání příslušné vyhlášky je 
oprávněno statutární město Os-
trava a městský obvod její zně-
ní může pouze navrhovat. Měs-
tu vládne koalice ČSSD a ODS, 
a  ta se účinné regulaci hazar-
du všemožně brání. Co všech-
no je ochotna udělat, ukážeme 
na třech konkrétních případech. 

t
é
m
A

Ilustrační foto
Autor: D. Ramík
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petr kajnar se bojí 
hnutí ostraVak
Stejně jako hnutí Ostravak i mno-
há města v České republice v prů-
běhu loňského roku zareagova-
la na  možnost regulovat hazard 
a začala přijímat omezující vyhláš-
ky. Dělo se tak nejen v  Čechách, 
ale také na Moravě – v okolí naše-
ho města. Vedení města Ostravy si 
začalo uvědomovat, že nemůže být 
nadále nečinné. Zřídilo proto pra-
covní skupinu, která se měla pří-
pravou vyhlášky zabývat. Do  ní 
byli přizváni zástupci vládní koa-
lice, KSČM (s níž primátor Kajnar 
spolupracuje) a  vládnoucí koalici 
neškodný Aleš Juchelka z TOP 09. 
Důvod proč nebyl přizván nikdo 
ze skutečné opozice, tedy z hnutí 
Ostravak, vyjádřil primátor Kaj-
nar jasně. Názor hnutí Ostravak 
na regulaci hazardu je dostatečně 
známý, a jeho zástupce tak v pra-
covní skupině nepotřebuje. Jas-
ně tak dal najevo, že vedení města 
skutečnou vůli přistoupit k omeze-
ní hazardu vůbec nemá. Potřebo-
valo jen prodloužit současný stav 
a zacpat svým kritikům ústa. 

Aby toho nebylo málo, vedení 
města zadalo společnosti blízké 
ODS – navíc bez výběrového řízení 
a téměř za milion Kč – vypracová-
ní studie, která mu měla ozřejmit, 
zda je regulace potřebná a v jakém 
rozsahu. 

ods si hraje na slepou 
bábu
V červnu 2013 na návrh hnutí Os-
travak přijalo zastupitelstvo měst-
ského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz návrh obecně závazné vy-
hlášky, která by umožňovala pro-
vozování hazardu jen na  devíti 
místech na území obvodu. Předlo-
žilo ji statutárnímu městu Ostravě 
a očekávalo její přijetí ještě v loň-
ském roce. Náměstek Petřík (ODS) 
se na  dotaz vyjádřil, že předpo-
kládá projednání návrhu zastupi-
telstvem v  září 2013. V  průběhu 
prázdnin začal svůj odhad měnit 
a  projednání vyhlášky posouvat 
do  měsíce října. Důvodem měla 
být skutečnost, že se velké obvo-
dy Jih a Poruba dosud nevyjádřily. 
Oba obvody vedou koalice ČSSD 
a  ODS a  nikdo nechápal důvod, 
proč mají být ostatní obvody, kte-
ré se s obrovským časovým před-
stihem vyjádřily, trestány za  ne-
činnost těchto dvou. Zaznělo, že 

pokud Jih ani Poruba nemají o re-
gulaci zájem, tak ať neregulují. Ob-
čané pak uvidí výsledky omezení 
hazardu v jiných městských obvo-
dech a ve volbách jim to spočíta-
jí. Nebo se snad jednalo o předem 
promyšlenou taktiku obou stran 
jak získat čas? 

Když čas postoupil a začal se blí-
žit i  říjnový termín, přispěchalo 
vedení města s novým argumen-
tem, proč vydání vyhlášky nemů-
že předložit zastupitelstvu. Někte-
ré obvody předložily svůj návrh 
vyhlášky „pouze“ formou rozhod-
nutí rady městského obvodu a ve-
dení města by bylo raději, kdyby 
návrh projednalo i  příslušné za-
stupitelstvo. Proč vedení měs-
ta tento požadavek nesdělilo dří-
ve, nevíme. Začali jsme mít pocit, 
že si s námi resortně příslušný ná-
městek Petřík (ODS) hraje na sle-
pou bábu.

Uplynul i říjen, takže jsme posled-
ní naději, že vyhláška začne pla-
tit od 1. ledna 2014, začali upínat 
k  prosincovému jednání zastupi-
telstva. Náměstek Petřík nás však 
nemile překvapil. Argumentací 
hodnou žáka prvního stupně zá-
kladní školy zmařil veškeré sna-
hy o  omezení hazardu v  Ostravě 
a naplno odkryl pravou tvář obou 
vládnoucích stran. Konstatoval, 
že do  návrhu rozpočtu pro rok 
2014 plně začlenil výnosy z hazar-
du, takže hazard nemůžeme ome-
zit. Dále upozornil na to, že pokud 
by nebyl schválen rozpočet měs-
ta v  jediném možném prosinco-
vém termínu, bude město hospo-
dařit s rozpočtovým provizoriem, 
což není dobré. Zastupitelé ČSSD 
a ODS rozpočet schválili a něko-
likaměsíční úsilí regulovat hazard 
od počátku roku 2014 během ně-
kolika vteřin pohřbili.

starosta palyza (Čssd) 
si dělá z lidí blázny
V  celém příběhu neregulace ha-
zardu v loňském roce hraje tragi-
komickou roli současný starosta 
městského obvodu Poruba a  člen 
rady města Ostravy Lumír Paly-
za (ČSSD). Ten je současně líd-
rem ČSSD do podzimních komu-
nálních voleb a kandidátem ČSSD 
na post primátora města.

Byla to právě Poruba, tedy Paly-
zou vedený městský obvod, který 

se k omezení regulace hazardu vy-
jádřil jako poslední. Učinil tak až 
v  listopadu(!) 2013. Populisticky 
a zcela bez reálných souvislostí se 
tento obvod vyslovil pro úplný zá-
kaz hazardu na jeho území. Staros-
ta Palyza využil svých zkušeností 
z politiky a vsadil na to, že běžný 
občan si nedokáže dát dohromady 
souvislosti.

Radní Palyza je současně také 
členem finančního výboru sta-
tutárního města Ostravy, který 
od  srpna 2013 projednával návrh 
rozpočtu na rok 2014. Zkušeně si 
tedy počkal, až po několika měsí-
cích úprav bude rozpočet připra-
ven tak, že jej prakticky nebude 
moci změnit, a  pak udeřil. Při-
šel s návrhem na úplný zákaz ha-
zardu v Porubě. Věděl totiž, že ta-
kový návrh nemůže projít, což se 

taky stalo. Pár lidí mu možná uvě-
řilo. Svým postupem ale v nás jen 
umocnil přesvědčení, že ostravská 
ČSSD je s  provozovateli hazardu 
velmi těšně propojena.

co bude dál?
V  době, kdy píšeme tyto řádky, 
představila ČSSD jeden z  hlav-
ních bodů svého volebního pro-
gramu pro letošní komunální vol-
by. Věřte nebo ne je jím plošný 
zákaz hazardu na  území celého 
města. Taky vám to připadá jako 
nehoráznost? Ptáte se spolu s ná-
mi, proč namísto slibů ČSSD ne-
koná? ČSSD se prostě nemění, jen 
slibuje, ale sliby neplní. Věřit jí už 
může jen málokdo. My věříme to-
mu, že po  podzimních volbách 
usednou v zastupitelstvu města li-
dé, kteří od roku 2015 uleví měs-
tu od hazardu.

Ilustrační foto
Autor: D. Ramík
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regulace, nebo prohibice?
Zjednodušeně se dá říct, že 
existuje několik druhů podni-
kání, v  nichž se točí spousta 
peněz, takže mnohé přitahují, 
ale současně i nemilosrdně ni-
čí. Nejkřiklavějšími jsou prosti-
tuce, alkohol a hazard. Různé 
společnosti na  celém světě 
bojují s  jejich negativními do-
pady. Pokusů získat v  České 
republice kontrolu nad pro-
stitucí bylo mnoho, ale žádný 
se neujal. Po  nedávné meta-
nolové aféře a následně i čás-
tečné prohibici se o  alkoholu 
nemá význam rozepisovat. 
Pozornost bych však rád vě-
noval třetímu v  pořadí – ha-
zardu. 

Hazard je obrovský kšeft, 
a  proto domnívat se, že se 
jej jen tak podaří zakázat, je 
naivní. Navíc ne všechny for-
my hazardu jsou společensky 
obtěžující. Asi všichni úplně 
jinak vnímáme korejského 
manažera, který hraje ruletu 
nebo poker a prohraje několik 
desítek tisíc korun, a člověka, 
který do  hracích automatů 
nasype celou svou výplatu 
nebo dokonce sociální dávky. 
I  proto nelze hloupě populis-

ticky vykřikovat laciná hesla 
o prohibici. 

Škodlivá prohibice
Troufám si tvrdit, že případný 
úplný zákaz hazardu na  ce-
lém území města Ostravy při-
nese více škody než užitku. 
Jen malá část dnešních ná-
vštěvníků heren s  hazardem 
opravdu skončí. Většina bude 
hrát dále – na internetu nebo 
v černých (rozumějte nelegál-
ních) hernách. Město i  stát 
přijde o  peníze, které dnes 
do  obecních rozpočtů ply-
nou. Ty budou citelně chybět 
mnoha sportovcům, kultur-
ním či společensky prospěš-
ným organizacím. Již dnes 
je velice obtížné uhlídat, aby 
na  automatech nehrály oso-
by mladší 18 let. „Přestěho-
váním“ hazardu do domácích 
heren a  zejména na  internet 
přijdeme i  o  tuto kontrolu 
a  věková hranice hráčů se 
velmi pravděpodobně sníží. 
Kontrola praní špinavých pe-
něz nebude možná, prostor 
pro lichvu a devastaci jednot-
livců i celých rodin se rozšíří. 
Přibude závislých zoufalců 
a  všichni to pocítíme zejmé-
na zvýšením kriminality. 

rozumná regulace
Řešením současných problémů 
je promyšlená regulace. Ostat-
ně tak ji navrhuje také hnutí 
Ostravak. Jejím principem je 
výrazné omezení počtu hra-
cích míst a současně zpřísnění 
podmínek jejich provozování. 
Návrh zakazuje všechny herny 
a  dále povoluje pouze provoz 
kasin na  přesně vymezených 
adresách. Tímto způsobem 
předchází situaci, kdy si pro-
vozovatel herny zajistí licenci 
na  provozování kasina, změní 
si právní formu, ve skutečnosti 
však vše zůstane při starém. 

proč kasina?
Vstup do  kasina je možný 
pouze po předložení platného 
dokladu totožnosti. Zcela se 
tak zamezí vstupu mladist-
vým. Jednoduchým způso-
bem bude možné zjistit, zda 
hráč nepobírá sociální dávky.

V kasinu musí převažovat tzv. 
živá hra, tedy ruleta, karty, 
kostky apod. Nebude možné 
už provozovat tmavé špeluň-
ky nacpané automaty.

Všechny výhry nad hranici 
stanovenou zákonem musí 

být nahlášeny ministerstvu 
financí. Zamezí se tak oběhu 
nelegálních peněz.

Provozovatel kasina musí slo-
žit kauci ve výši 50 milionů Kč 
v  hotovosti pro případ poru-
šení podmínek při provozová-
ní kasina.

Jestliže je dnes na  území 
města Ostravy provozováno 
několik set heren, touto regu-
lací vznikne jen několik kasin. 
Případný problém s nelegální-
mi hernami si vyřeší jejich pro-
vozovatelé sami.

Velká část příjmů z  hazardu 
zůstane zachována, součas-
ně ale prudce klesne počet 
míst, kde je hazard provo-
zován. Je velmi těžké hlídat 
okolí stovek heren rozese-
tých po  celém městě. Ale 
uhlídat okolí třeba jen de-
seti patnácti kasin lze velmi 
efektivně. I  zde jsem však 
přesvědčen, že pořádek si 
sjednají samotní provozova-
telé kasin.

Rozhodnutí, kterou cestou se 
Ostrava vydá, mají ve  svých 
rukách její zastupitelé.

Ilustrační foto
Autor: D. Ramík
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radim Žebrák (1. 3. 1972) vystudoval biologii 
na přírodovědecké fakultě masarykovy univerzi-
ty v brně a pak Vysokou školu báňskou-tu os-
trava, obor environmentální inženýrství. V sou-
časné době pracuje jako mikrobiolog v ostravské 
firmě podnikající v oblasti ochrany životního pro-
středí. jako své hlavní záliby uvádí kromě příro-
dy cyklistiku, tenis, badminton, plavání a spor-
tovní potápění. Ve volném čase rád s přítelkyní 
pobývá na horách - v  létě nejčastěji na oblíbe-
ném kole, v zimě na běžkách. nikdy nepohrdne 
dobrou literaturou, hodně čte historické romá-
ny. bývá také častým hostem minikinokavárny, 
kde má, jak říká, každé uvedení filmu komorněj-
ší a  příjemnější atmosféru než v  kterémkoli ji-
ném kině. do budoucna toho plánuje ještě hod-
ně, včetně dalšího vzdělávání v oboru, v životě, 
politice a práci se ale bude pořád držet slov da-
lajlámy: „Žijte dobrý a čestný život. až zestárne-
te a podíváte se zpátky, budete se moci radovat 
podruhé.“

Lidé politikům ve velké míře nevěří
Radim Žebrák

S politiky si nikdy nechtěl notovat, jak venku svítí slunce, když za okny lije jako z konve. Dnes je vše tak trochu ji-
nak. Dvaačtyřicetiletý mikrobiolog Radim Žebrák je aktivní v hnutí Ostravak, zastupitelem v Moravské Ostravě 
a Přívoze a vůbec se nebrání přemýšlet, diskutovat a otevřeně mluvit o aktuálních problémech a veřejných zále-
žitostech.

Co říkáte na naši politickou scénu?
Myslím, že přesně odráží stav na-
ší společnosti. Podívejte se, jak do-
padly poslední volby. Lidé ztratili 
důvěru v  to, že současná politic-
ká a společenská situace je ideální 
a chtěli prostě změnu. To se taky 
odrazilo na  výsledku, který jas-
ně ukazuje, že lidé už při výběru 

preferované politické strany ne-
bo hnutí tolik neřeší, jestli jsou le-
vicové nebo pravicové, ale spíše se 
zaměřují na konkrétní osoby sto-
jící v jejich čele a velmi dobře zva-
žují, komu důvěru dají a komu ne. 

Jaké hodnoty by měl politik stře-
žit zejména? A jaké střežíte vy?

Asi stejné jako každý jiný člověk 
– čestnost a poctivost. Prostě zá-
kladní charakterové vlastnosti, 
kterých si ceníme nejvíce. Poli-
tik je přece také člověk, a  že se 
nějakým způsobem podílí na ří-
zení veřejných záležitostí, jej ni-
jak neodlišuje od zbytku společ-
nosti. 

Co podle vás nejvíc devastuje po-
litiku v této zemi?
Především to, že lidé ve velké mí-
ře přestali politikům věřit. Když 
vidíme, co se okolo nás děje, tak 
se tomu ani nelze divit – ze všech 
stran slyšíme o vyšetřování pode-
zření z korupce, nezřídka se dozví-
dáme, že není veřejnosti sdělována 
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celá pravda nebo je nějakým způ-
sobem zkreslena. 

Víte, lidi nejsou hloupí a pozna-
jí, když politici kličkují. Je podle 
vás v současné politické garnituře 
vůbec někdo na svém místě?
Určitě ano, všichni ti, kteří jsou 
kompetentní k tomu, co dělají, za-
stávají určitý, samozřejmě rozum-
ný názor, za kterým si stojí a hlav-
ně dodržují to, co slibují.

Proč jste vlastně vstoupil do ko-
munální politiky vy? Neříkejte, 
že jste chtěl hlavně změnu, to pro-
klamují naprosto všichni - když 
ano, tak jakou?
Do  komunální politiky v  našem 
obvodu Moravská Ostrava jsem 
vstupoval s tím, že se v této měst-
ské části neustále pohybuji, proto-
že zde od narození bydlím, pracuji 
a žiji a chci se podílet na jejím roz-
voji. Aktivně! V  této souvislosti 
musím podotknout, že mi zde, ja-
kožto nadšenému cyklistovi, dlou-
hodobě chyběly podmínky pro re-
alizaci tohoto sportu. Pro někoho 
možná více než sportu způsobu 
dopravy, i takto to lze chápat. Po-
važuji za prvořadé především za-
jistit dostatečnou síť cyklostezek 
přístupnou široké veřejnosti, které 
jsou v dnešní době naprostou sa-
mozřejmostí a nezbytností každé-
ho moderního města.

Máte na mysli moderní město za-
balené v prachu a smogu?
(Smích) Ano, palčivým problé-
mem našeho města je znečištěné 
ovzduší. Samozřejmě je potřeba 
řešit především velké zdroje zne-
čišťování, tedy hlavně průmyslové 
areály, ale je dobré nezapomínat, 

že každé auto svými exhalace-
mi přispívá ke  snižování kvality 
vzduchu ať už produkcí oxidu uh-
ličitého, oxidů síry a  dusíku ne-
bo polétavého prahu obsahujícího 
karcinogenní látky. Každý ekolo-
gický způsob dopravy by měl být 
proto vítán a podporován. A zku-
šenosti z celé řady hustě osídlených 
měst, zejména v  západní Evropě, 
kde je používání jízdních kol vel-
mi rozšířené, to jen potvrzují.

Co byste v  Ostravě změnil oka-
mžitě a udělal jinak?
Rozhodně budu podporovat další 
vysazování zeleně přímo v ulicích, 
vznik nových parčíků a  travních 
ploch místo pozemních parkovišť. 
Zastávám totiž názor, že ta je po-

třeba budovat spíše pod zemí, jak 
je v současnosti ve světových met-
ropolích zcela běžné. A také je po-
třeba zvažovat stavby nových ob-
chodních center a především jejich 
umístění, které bývá uprostřed 
města vždy problematické.

Velmi mne však těší, jak se daří re-
alizovat pozitivní změny v  cent-
rální části našeho obvodu, kde je 
na každém kroku vidět, že je v po-

slední době věnováno velké úsi-
lí estetizaci a  modernizaci. Jde 
nejen o opravy a rekonstrukce bu-
dov, chodníků, komunikací, ale ta-
ké markantní nárůst množství ze-
leně – stromů, travních pásů podél 
chodníků. Hodně mě sice mrzí, že 
ještě stále jsou, zejména v  oblas-
ti Přívozu, ulice i celé čtvrti, které 
se za estetické a příjemné k životu 
opravdu pokládat nedají. Chátra-
jící domy, rozbité a  neuvěřitelně 
znečištěné ulice, chybějící víka ka-
nalizačních šachtic, celkový nepo-
řádek a špatná bezpečnostní situa-
ce, to není dobrá vizitka. 

Co považujete pro Ostravu 
za nejpotřebnější? 
Důležité je co nejintenzivněj-
ší zapojení obyvatel, kteří zde žijí, 
do utváření života v tomto městě. 
Lidé by měli mít sami zájem o roz-
voj a  zvelebování Ostravy, chtít, 
aby v  ní vznikaly parky namísto 
hypermarketů a obchodních cen-
ter, aby to bylo místo, kde se člověk 
cítí dobře a  po  práci se rád vrací 
domů, jde se třeba projít po oko-
lí, venčit svého psa v  některém 
z mnoha parků. V centrální části 
Ostravy je v současné době asi nej-
aktuálnější téma – vrátit sem život 
a lidi, kteří zde budou bydlet. K to-
mu je samozřejmě potřeba zajistit 
podmínky umožňující pohodlné 
bydlení na úrovni dnešních stan-
dardů, tedy dostatek bytových do-
mů, infrastruktury, služeb, obcho-

dů, možností relaxace a především 
vyřešení parkování, problému, 
který v čase rapidního nárůstu po-
čtu osobních automobilů, trápí té-
měř každé moderní město. Pokud 
tyto záležitosti nedokážeme uspo-
kojivě vyřešit, nečekají nás žádné 
návraty obyvatel, spíše naopak. 

V čem vidíte konkrétní hrozbu? 
V poměrně znepokojivém snižo-
vání počtu obyvatel způsobeném 

především nedostatkem pra-
covních příležitostí, které ještě 
umocňují problémy v oblasti zne-
čištění životního prostředí. O to 
více je potřeba dbát na neustálé 
zvelebování našeho města a zpří-
jemňování každodenního života 
v něm. Vím, o čem mluvím, jsem 
rodilý Ostravan a  vždycky jsem 
viděl, jak akutně se environmen-
tální problémy našeho kraje tý-
kají. Logicky jsem se profesně 
začal specializovat na  ovzduší 
a technologie pro řešení průmy-
slových emisí. 

Co kromě vzdělání musí člověk 
umět, aby se dostal až na  špici 
v tomto oboru? A kam se chcete 
dostat vy?
Ještě je potřeba, aby byl hodně pra-
covitý, což úzce souvisí s tím, že jej 
daný vědní obor musí zajímat a ta-
ky trošku bavit. Bez toho by niko-
ho práce nenaplňovala a byla by to 
spíše jen nudná rutina. A  pak je 
nutné sledovat postup vědy vpřed, 
s  vývojem neustále držet krok 
a nepřestávat se vzdělávat. 

V politice je to stejné?
I když se v politice nepohybuju tak 
dlouho jako v oblasti biologie, jsem 
toho názoru, že politika je přede-
vším práce a platí pro ni stejná pra-
vidla jako pro každou jinou čin-
nost. 

Ke každému postupu musíte do-
stat příležitost a tu využít. Která 
je ta vaše?
Uvidíme, až přijde.

Ostravu údajně nečeká žádná 
zářná budoucnost. Mimocho-
dem, vaše budoucnost je napro-
gramována na co?
Každé město čeká taková budouc-
nost, o jakou se mu jeho obyvate-
lé postarají. Za sebe můžu říct, že 
se budu snažit, aby byla jen ta nej-
lepší.

Každý musí někdy dělat věci, kte-
ré jsou mu proti srsti. Umíte ří-
ci NE?
V případech, kdy je něco proti mé-
mu přesvědčení nebo za  hranou, 
po kterou jsem ochoten se svými 
názory jít, nedělá mi samozřejmě 
problém říci „ne“. I když to v ně-
kterých případech nebývá jedno-
duché a  člověk tímto způsobem 
může třeba i ztratit přátele, nebo si 
vytvořit nepřátele. 

Považuji za prvořadé především 
zajistit dostatečnou síť cyklostezek 

přístupných široké veřejnosti, 
které jsou v dnešní době naprostou 

samozřejmostí a nezbytností 
každého moderního města.
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Pro co máte slabost? 
Pro krásy přírody. A nemusí to být 
zrovna Grand Canyon v Americe 
nebo Victoriiny vodopády v Afri-
ce. Stačí i strom v městském par-
ku nebo přímo uprostřed zástavby 
jako třeba nádherný starý platan 
na rohu Vojanovy ulice, kolem kte-
rého denně chodím domů. 

Máte zamilované místo, kde tře-
ba jen tak sedíte s kamarády a vy-
právíte si?
Mám více míst, kde se cítím vždy 
dobře, pochopitelně jsou spjata 
s  Ostravou, kterou mám bytost-
ně rád. Těším se nejen z  každé-
ho setkání s přáteli v oblíbených 
a  útulných kavárnách v  centru 
města, ale mnohdy třeba i z pro-
cházky v parcích nebo při vyjížď-
ce na kole, kdy s oblibou kopíru-
ju břehy řek. V málokterém městě 
jsou téměř v  centru soutoky řek 

a my je máme hned dva - u Slez-
skoostravského hradu a pod Lan-
dekem. Obrovská výhoda našeho 
města je jeho poloha v  blízkosti 
hor, především těch beskydských, 
které svým způsobem vnímám 
spolu s  Ostravou jako jeden ce-
lek. Stačí půlhodinka jízdy autem 
nebo vlakem a  můžeme vyrazit 
na túru. Obyvatelé jiných velkých 
českých měst nám tyto možnosti 
mohou tiše závidět.

Pro které chyby máte největší po-
chopení?
Pro všechny, které člověk udě-
lá s tím, že chce udělat to nejlepší, 
co v dané situaci může, umí, doká-
že. A že to později vyhodnotí jako 
chybu, už je druhá věc. Ale kdo ne-
chybuje? 

S kým se nejsnadněji domluvíte? 
S kým se nedomluvíte nikdy?

Domluvím se s každým, kdo jedná 
na rovinu, férově. To je totiž to nej-
důležitější, co na druhých oceňu-
ji a čeho si nejvíce vážím a samo-
zřejmě také já sám se vždy snažím 
takto jednat. Nedovedu si předsta-
vit, že bych někoho podvedl. No, 
a od druhých očekávám to stejné, 
proto si za přátele vybírám jen ta-
kové lidi, u  kterých toto chování 
předpokládám. Jasně, občas nara-
zím a jsem zklamaný, ale vztahy se 
pročistí a život jde dál. 

Nezdá se vám, že komunikace 
mezi lidmi je čím dál méně osob-
ní, když máme všichni maily, ese-
mesky, facebook?
O tom to přece není. Komunikač-
ní technologie nás od sebe na jed-
nu stranu vzdalují, ale na  dru-
hou zase umožňují být v kontaktu 
i  s  těmi, kteří třeba žijí na  jiném 
kontinentu. Problémy v  mezilid-

ské komunikaci a vztazích vidím 
spíše v obrovském rozmachu kon-
zumního způsobu života, v nápo-
ru mediálního ovlivňování společ-
nosti například prostřednictvím 
televizního vysílání. Je to plíži-
vé a  nenápadné. Lidé spolu pro-
stě neumí, nechtějí, nebo ani ne-
mají čas mluvit. Do jisté míry je to 
stále ještě dědictví předrevoluční-
ho režimu, kdy se většina lidí bá-
la otevřeně mluvit, hrozily posti-
hy za svobodné vyjádření názorů 
a nejjednodušší bylo si nechat vše 
jen pro sebe. 

Které setkání bylo pro vás zásad-
ní?
Určitě to s Ostravou – svou osobi-
tostí formovala moje postoje a po-
hled na svět. Ta zvláštní atmosféra 
industriálního města plného své-
bytné kultury v  člověku cosi za-
nechá.
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Korupce v přímém přenosu
114 milionů Kč z našich peněz neznámým lidem

Před pár lety nám podvod-
ný kouzelník sliboval, že 
nám předvede zmizení bu-

dovy ostravské radnice. Škoda, že 
se mu to nepovedlo. Možná by-
chom nemuseli být svědky toho, 
jak po pár letech zmizelo z měst-
ské pokladny 114 milionů Kč ne-
známo ke komu.

Současné vedení našeho města 
(koalice ČSSD a ODS) kromě ele-
mentární neschopnosti (nebo spíše 
nezájmu) řešit opravdové problé-
my obyvatel charakterizuje zejmé-
na podivné zadávání veřejných za-
kázek, které šetří policie. Vyvádění 
milionových částek, z  nichž část 
pak končí na účtech těchto stran, 
jim však nestačí. Nebo je to tím, že 
s jídlem roste chuť… 

kdyŽ jde o peníze, 
poslouŽí i tradice
Ve své posedlosti urvat co nejvíce 
peněz se nezastaví před ničím. FC 
Baník Ostrava, a.s., je tradiční fot-
balový klub a  nepochybně jedna 
ze značek, na niž může být Ostra-
va hrdá. Loni se klub dostal do fi-
nančních potíží. Toho se rozhodla 
využít skupina politiků vedených 
dvěma nejvýše postavenými před-
staviteli města – Petrem Kajnarem 
(ČSSD) a  Daliborem Madejem 
(ODS). Místo toho, aby se zabývali 
např. rostoucím počtem ubytoven, 
jejichž obyvatelé terorizují okolí, 
smogem nebo nedostatkem parko-
vacích míst na  sídlištích, vyvedli 
pod rádoby ušlechtilým pláštíkem 
z  městského rozpočtu 114 milio-
nů Kč. Pojďme však postupně. 

Ony finanční problémy soukro-
mého fotbalového klubu FC Baník 
Ostrava, a.s., nevznikly najednou. 
Rovněž je nutné poznamenat, že 

tvrzení, že za všechno může pře-
dešlý majitel klubu Petera, je za-
vádějící. I město Ostrava a zejmé-
na Petr Kajnar, který v  jeho čele 
působí již dvanáct let, se na nich 
spolupodepsali. Jedním z problé-
mů, které Baník trápí, je nedosta-
tek vlastních sportovišť, na nichž 
by mohl trénovat. Musí si je dra-
ze pronajímat. V minulosti tomu 
však bylo jinak. Baník vlastnil tré-
ninkový areál u  Místecké ulice. 
Jeden z  dřívějších majitelů klubu 
Alois Hadamczik se jej však roz-
hodl prodat. Bylo to jeho svrcho-
vané právo, ale bez asistence města 
by několik set milionů korun ne-
utržil. Tréninkový areál byl totiž 
v územním plánu definován jako 
sportoviště. Územní plán schvalu-
je zastupitelstvo města a jeho změ-
na je zase jeho výsostným právem. 
Proč tedy město vedené ČSSD 
schválilo změnu územního plá-
nu tak, aby na místě tréninkového 
centra Baníku mohl být postaven 
Hornbach? Jestliže jsme loni z úst 
primátora slyšeli laciné fráze o za-
chování mládežnické kopané, mu-
síme se nutně ptát, proč právě ve-
dení města na mládež nemyslelo, 
když jí rušilo sportoviště doslova 
pod nohama. 

Černá díra
Město Ostrava poskytuje fotba-
lovému klubu FC Baník Ostrava, 
a.s., finanční příspěvky ve výši de-
sítek milionů korun. Už se ani ne-
pozastavujeme nad tím, že je posílá 
do  soukromé akciové společnosti 
bez výběrového řízení a v rozporu 
s evropskou legislativou. Zarážejí-
cí je fakt, že město si neumí (nebo 
nechce) ohlídat, jak se s těmito pe-
nězi nakládá. Peníze každý rok od-
cházejí a po letech je vedení města 
udiveno, že FC Baník Ostrava, a.s., 

je ve špatné finanční situaci. Jedná 
se o šlendrián, nebo o záměr?

dVa stadiony pro jedno 
muŽstVo
Město, jako je Ostrava, potřebu-
je moderní sportovní stadion. 
Po zbytečně utracených milionech 
korun za přípravu výstavby fotba-
lového stadionu ve Svinově se na-
konec upravil projekt rekonstrukce 
městského stadionu ve Vítkovicích 
a začalo se se stavbou. Ta už dnes 
stála více než 400 milionů Kč. Zřej-
mě právě proto primátor Kajnar, 
který před volbami na podzim ro-
ku 2010 svým voličům sliboval no-
vý fotbalový stadion, už pár týdnů 
po  skončení voleb oznámil, že se 
žádný stavět nebude. Totéž tvrdil 
další dva roky. Na počátku loňské-
ho roku však změnil názor.

podnikání V politice
FC Baník Ostrava, a.s., změnil ma-
jitele a ten záhy po koupi zjistil, že 
klub nemá peníze. Vydal se tedy 
za vedením města, ať zaplatí dlu-
hy, které si koupil. Což zprvu od-
mítalo, ale šikovný podnikatel pak 
politiky přesvědčil. Jak? To se asi 
nikdy nedozvíme. Vedení města 
začalo připravovat transakci roku. 
Nejprve přišlo s variantou odkupu 
akcií FC Baník Ostrava, a.s. Kou-
pit si akcie předlužené společnosti 
si však netrouflo. Podnikatelé, kte-
ří Baník koupili, však potřebovali 
peníze. Vznikl tak nový plán. Plán 
na  odkup fotbalového stadionu. 
Pokud vám to v situaci, kdy měs-
to už jeden stadion má (ba co víc 
právě jej draze opravuje), připadne 
absurdní, vedení města Ostravy to 
tak nepřipadalo. 

Další překážkou se stala cena. 
Koupit si něco, co nepotřebuji, je 

divné. Ale utratit za  to více než 
100 milionů Kč představovalo pro-
blém. V roce 2011 byl navíc stadion 
převeden do nově vytvořené spo-
lečnosti za  cenu stanovenou zna-
leckým posudkem. Ta byla 44 mi-
lionů Kč. Vedení města se i s tímto 
vypořádalo po  svém. Zajistilo si 
znalecký posudek Ing.  Rundta, 
který se za pár dní a za dobrý ho-
norář dopracoval k požadovanému 
číslu 114 milionů Kč. 

Podnikatelé i vedení města moh-
li být spokojení. Potřebovali však 
udělat ještě poslední krok. A  to 
schválení koupě zastupitelstvem 
města Ostravy. Většina tzv. koa-
ličních zastupitelů (ČSSD a ODS) 
jsou již zkušenými politickými 
matadory zvyklými na  ledacos. 
Koupě nepotřebného fotbalové-
ho stadionu za  přemrštěnou ce-
nu však byla – i na jinak mnoh-
dy velmi otrlé – příliš. Neustále 
poslouchali nářky vedení měs-
ta o tom, že nejsou peníze a že se 
musí šetřit. Jejich žádosti o čas-
to jen desetitisícové příspěvky 
do  škol nebo do  zdravotnictví 
byly zamítány. Vedení ostravské 
ČSSD dokonce přijalo usnesení, 
v němž vyzvalo všechny zastupi-
tele, aby se nepodíleli na ničem, 
co je v přímém rozporu s voleb-
ním programem strany. Primá-
tor Kajnar s podnikateli v zádech 
si razil svou a  postavil se proti 
vlastní straně. 

jediné jednotné bylo 
jen hnutí ostraVak
Nastal den D, kdy o odkupu jed-
nalo zastupitelstvo města. V prů-
běhu jednání nezazněl jediný ra-
cionální argument, proč by město 
mělo fotbalový stadion koupit. Ze 
strany opozičního hnutí Ostravak 

t
é
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A

V červnu loňského roku se v Ostravě odehrálo něco, co do našeho města přilákalo televizní štáby a novináře snad 
všech celorepublikových redakcí. Bohužel jsme se zase jednou ukázali v tom nejhorším světle.
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však padlo hned několik pádných 
a zcela konkrétních důvodů, proč 
tak neučinit. Předně poukáza-
lo na nejasnosti v kupní ceně. Jak 
je možné, že znalec ocenil soubor 
nemovitostí v  roce 2011 na  cenu 
44 milionů Kč a tytéž nemovitos-
ti (aniž by do nich bylo investová-
no) během dvou let – navíc v do-
bě finanční krize – pak stouply 
téměř na  trojnásobnou hodno-
tu? Dále pak zástupci hnutí pou-
kázali na skutečnost, že není jas-
né, komu vlastně stadion patří, 
tedy komu má být vyplacena tak 
obrovská suma peněz. Stadion to-
tiž patřil akciové společnosti s ne-
známými vlastníky. Zaznělo také, 
že není možné, aby se z městské-
ho rozpočtu, tedy z peněz obyva-
tel města, platily soukromé dlu-
hy podnikatelů. Stejně tak padlo, 
že město Ostrava je v  důsledku 
dlouholeté společné vlády ČSSD 
a ODS silně zadlužené a že tak vy-
soká suma peněz by se měla před-
nostně raději použít na  snížení 
dluhu.

I  díky těmto argumentům návrh 
na koupi fotbalového stadionu při 
hlasování o  jeden hlas neprošel. 
Zasedání zastupitelstva mělo být 
ukončeno a celá záležitost vyřízena.

Špína na poVrchu
Pánové Kajnar (ČSSD) a  Madej 
(ODS) se však se svým neúspě-
chem nehodlali smířit. Aniž by si 
vypnuli mikrofony, začali se do-
mlouvat na  tom, jak sehnat po-
třebný hlas a  zajistit, aby oblíbe-
ní podnikatelé dostali dohodnuté 
peníze. Nejprve potřebovali zís-
kat čas a  skrýt se před veřejnos-
tí. Primátor Kajnar proto vyzval 
náměstka Madeje, aby se spo-
jil s předsedou klubu ODS, a ten, 
aby požádal o přestávku v  jedná-
ní. Dříve než to stihnul udělat, za-
čali nahlas přemítat o jménech za-
stupitelů, které by mohli získat. 
Následně klub ODS opravdu po-
žádal o přestávku v jednání. Po je-
jím ukončení pak skutečně jeden 
ze zastupitelů požádal o  opako-
vané hlasování s  tím, že se popr-

vé spletl. Hlasovalo se tedy po-
druhé. Návrh na odkup pro město 
nepotřebného stadionu těsně pro-
šel. Na  tvářích primátora Kajna-
ra a náměstka Madeje se rozhos-
til spokojený úsměv. Jistě, byla to 
fuška, ale povedlo se. Více než sto 
milionů korun bylo z městské po-
kladny hanebným způsobem vy-
vedeno neznámo komu. 

policejní VyŠetřoVání
Lidé v  celé republice kroutili hla-
vami a divili se, co je v našem státě 
ještě možné. Někteří se však s před-
vedeným divadlem nehodlali smí-
řit, a podali proto trestní oznámení. 
Celou záležitost tak vyšetřuje poli-
cie. Výsledky jejího šetření nám ne-
jsou známy. Věříme však, že případ 
nebude „zameten pod koberec“ a že 
případní viníci budou potrestání. Je 
smutné, že základní absenci soud-
nosti a demokracie musejí v Ostra-
vě nahrazovat orgány činné v trest-
ním řízení. Zřejmě ne nadarmo se 
říká, že když to nejde po dobrém, 
musí to jít po zlém. 

Ilustrační foto
Autor: D. Ramík

Víte, že...
Peníze na  nákup stadionu 
na Bazalech (114 milionů Kč) 
nebyly zahrnuty v  rozpočtu 
města na rok 2013. Musely se 
tedy vzít jinde. 

•	v Hrabůvce	 a  v Porubě	by-
ly zrušeny dětské lékařské 
pohotovosti. Snížila se do-
stupnost zdravotní péče 
a ušetřilo se okolo dvou mi-
lionů Kč ročně;

•	došlo	 k  omezení	 provozu	
spojů MHD – předpokláda-
ná úspora by měla činit de-
sítky milionů Kč;

•	město	Ostrava	má	dlouho-
době problémy s vybíráním 
poplatku za  odpad. Přesto 
pro rok 2014 zrušilo roze-
sílání složenek k  jeho úhra-
dě. Předpokládaná úspora 
zhruba milion Kč.
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Jsme velmi pří jemně překvapeni vašimi ohlasy na kreslené obličeje našich kandidátů, které jsme umístili na billboardy. 
Mockrát za ně děkujeme. Jen těch písemných je několik set. A převážně se v nich ptáte, jak vlastně oni nakreslení lidé 
opravdu vypadají. Vy, kteří pak některého z nakreslených kandidátů znáte, buďto chválíte, jak se ho podařilo vystih-
nout, nebo se naopak pohoršujete nad tím, že kreslí ř vašeho známého nakreslil špatně a že je ve skutečnosti mno-
hem hezčí. Na tomto místě se sluší uvést, že obrázky nejsou karikaturami. To znamená, že nebylo cí lem vystihnout 
povahové rysy jednotlivých lidí. Jedná se o kresby, kdy kreslí ř každého nakreslil tak, jak ho viděl on. Právě s ohledem 
na velký ohlas jsme se rozhodli představit vám všechny kandidáty pěkně vedle sebe – nakreslené a vyfocené. Sami 

Je to vůbec ona?  Přece je to on!

JUDr. Lukáš Semerák doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. Mgr. Michal Mariánek MUDr. Tomáš Málek

Ing. Leopold Sulovský Mgr. Petr Mika Vladimír Polák doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

Martin Lukeš Mgr. Dagmar Hrabovská Maxmilián Šimek Ivan Feller
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Je to vůbec ona?  Přece je to on!
si tak můžete udělat názor na to, kdo si je podobný, a kdo naopak vůbec ne. Budete-li chtít, můžete se o svůj názor 
podělit také s námi.

Soutěž: Pokud nám do 31. října 2014 napíšete (e-mailem na redakce@ostravak.info nebo poštou na adresu redakce časopi-
su Ostravak, Musorgského 6, 702 00 Ostrava), která kresba je podle vás nejpovedenější, zařadíme vás do slosování o vlast-
ní portrét. Ve středu 5. listopadu 2014 všechny došlé názory slosujeme a pět šťastných požádáme o zaslání své fotografie. 
Ta se stane předlohou, podle níž vám náš kreslíř zhotoví vlastní obrázek.

JUDr. Lukáš Semerák doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. Mgr. Michal Mariánek MUDr. Tomáš Málek

Ing. Leopold Sulovský Mgr. Petr Mika Vladimír Polák doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

Martin Lukeš Mgr. Dagmar Hrabovská Maxmilián Šimek Ivan Feller
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narozen: 11. ledna 1972 v havířově

Vzdělání: právnická fakulta univerzity karlovy 
v praze

profese: podnikatel, člen zastupitelstva a  rady 
městského obvodu moravská ostrava a přívoz

stav: ženatý, 2 děti

hobby: cestování a hudba

Otázku tohoto typu Vám pravdě-
podobně kladou všichni, ale ne-
mohu začít jinak. Co Vás vedlo 
ke vstupu do komunální politiky?
Byl jsem k němu v podstatě donu-
cen. O politiku jsem se nikdy nějak 
zvlášť nezajímal, chodil jsem k vol-
bám, a to bylo všechno.  Nedokázal 
jsem si plně uvědomit, jak hodně 
dokážou komunální politici ovliv-
nit náš každodenní život.

Zlom nastal v době, když děti za-
čaly chodit do  školky a  do  školy. 
Začal jsem vnímat špinavé chod-
níky, mnohdy žalostný stav a vy-
bavení škol, chybějící přechody pro 
chodce nebo třeba divoce parkují-
cí auta. V dobré víře jsem chtěl po-
máhat při řešení těchto drobností. 
Tehdy jsem z radnice poprvé sly-
šel ony známé odpovědi začínají-
cí slovy: Nejde, nemůžeme, nejsou 
peníze... Setkal jsem se i s tím, že 
úplně jednoduché a  jasné věci se 
stávaly politickou otázkou. Nechá-
pal jsem to a nehodlal jsem se s tím 
smířit.

Takto se nás postupně sešlo více 
a někdy v roce 2009 jsme založili 
občanské sdružení s názvem Žije-
me ve městě.  Dnes už vím, že na-
ivně, jsme chtěli vedení radnice 
pomáhat zpříjemňovat lidem život 
v centru města. Narazili jsme však 
na tvrdou bariéru. Pánové z ODS 
a ČSSD se na radnici chovali jako 
na dobytém území, my jsme pro ně 
byli takový obtěžující hmyz.  

Byl to pro nás opravdu tvrdý střet 
s realitou. Neochota, neschopnost 
a arogance lidí, kteří byli námi vo-
leni a měli nás zastupovat. 

Začali jsme mít jasno, že bez osob-
ní angažovanosti se dále nedosta-
neme.  Takto na  základech ob-
čanského sdružení vzniklo hnutí 
Ostravak.

Proto je v názvu hnutí Ostravak 
obsažen dovětek hnutí občanů?

Ano, přesně tak totiž hnutí Ost-
ravak vzniklo - úplně mimo po-
litické prostředí. Nezaložili jej 
žádní zkrachovalí nebo přeběh-
nuvší politici, ale běžní lidé, tedy 
občané. Ti jej také dodnes tvoří. 
V tom, spatřuji jedinečnost hnu-
tí Ostravak. Snad všechny pol-
tické subjekty se dívají „nahoru“ 
do Prahy a řídí se tím, co jim řek-
nou.  U nás je to přesně naopak. 
Řídíme se tím, co nám říkají li-
dé, které každý den potkáváme 
v Ostravě.

Co Vám v  tomto předvolebním 
čase většinou říkají?
Asi nejsilněji zní touha lidí po pev-
ném a  rozhodném vedení měs-
ta.  Je zapotřebí začít řešit skuteč-
né problémy Ostravy. 

Které to podle Vás jsou?
Bezpečnost a  perspektiva. Lidí 
ztrácejí jistoty. V Ostravě sice ne-
stojí zástupy nezaměstnaných, li-
dé si však nejsou jisti, zda o svou 
práci nepřijdou. Práce je v Ostra-
vě často velmi špatně placená. Ze-
jména mladí lidé nedokážou najít 
zajímavou a  dobře ohodnocenou 
práci. Proto odcházejí pryč.   Ost-
rava je hrdé město plné schopných 
lidí. Ti však musí dostat šanci uká-
zat co v nich je. Politika budování 
montoven je cesta do pekla, která 
schopné lidi zbytečně sráží na ko-
lena.

Problémem je také bezpečnost. 
Dnes se všude hovoří jen o  uby-
tovnách. Ano, ty představují pro-
blém, nicméně se nesmí zapomí-
nat ani na  sídlištní kriminalitu, 
vykrádání aut, drogy a  na  obec-
ně snížený pocit bezpečí ve  ve-
řejném prostoru. O toto se město 
musí umět postarat. Vedení měs-
ta musí mít opravdový zájem po-
máhat lidem.

Myslíte, že jej nemá?
Svérázným způsobem se k  řešení 
problémů občanů Ostravy postavil 

JUDr. Lukáš Semerák
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její současný primátor Petr Kajnar. 
Odstěhoval se do Malenovic. Jeho 
děti tak vyrůstají na čistém vzdu-
chu a on se nemusí bát, že je někdo 
přepadne cestou ze školy.

Vy jste velkým kritikem právě 
Petra Kajnara.
Přeberme si fakta. Za jeho působe-
ní na pozici investičního náměstka 
byly podivně investovány tři mili-
ardy korun, které si město půjčilo 
a  teprve letos je vrátilo i  s úroky. 
V  době, kdy byl čelním předsta-
vitelem ČSSD, tato strana zjevně 
tunelovala  městské společnosti 
a ukradenými penězi se sama ne-
chala financovat.

Máte na to důkazy?
Dobře, beru zpět, budu ctít pre-
supmci neviny, opět se však pro-
berte fakty.

V  roce 2012 podnikatel Martin 
Dědic věnoval ČSSD, kterou ve-
dl Petr Kajnar, 600 tisíc korun. Je 
to uvedeno přímo ve výroční zprá-
vě ČSSD. Rok na to je Martin Dě-
dic zatčen, stráví několik měsíců 
ve vazbě a v současnosti je vyšet-
řován pro vyvádění peněz z  Do-
pravního podniku a  Městské 
nemocnice. Ani po roce ČSSD pe-
níze nevrátila a Petr Kajnar zůstal 
ve funkci. Dokonce znovu kandi-
duje ve volbách. Mám věřit tomu, 
že se pod dvanácti letech zázračně 
polepšil?

U  ostravské ČSSD jsem zvyklý 
na  ledacos, ale vykrádat i  Měst-
skou nemocnici je už příliš silné 
kafe. 

Vedení města tvrdí, že hnutí Ost-
ravak umí jen kritizovat.
Když někomu dojdou věcné ar-
gumenty, začne pomlouvat. To je 
u  nás běžné. Profesionální poli-
tici z nás mají prostě strach. Uve-
du to na příkladu. Jako jediní jsme 
v námi vedeném městském obvo-
dě pověsili všechny smlouvy na in-
ternet a netajíme se tím, že to udě-
láme všude tam, kde budeme moci. 
Už jen tento samotný krok je pro 
ně strašně nebezpečný. Budou-
-li všechny smlouvy zveřejňová-
ny, kde budou brát velké strany pe-
níze?

Jak si vysvětlujete skutečnost, že 
kritika směřuje převážně na Vás.
Je to jednoduché. Slibují všichni, 
ale my jsme v praxi předvedli, že 
své sliby opravdu plníme. V  této 
souvislosti mě docela mrzí, že tře-
ba ministerstva, která vede hnu-
tí ANO, ani po  roce nezveřejňují 
smlouvy na webu. Přitom to i oni 
slíbili.  Když si toho všimnou velké 
strany, přestanou se takových lidí 

bát a šikovně je zatáhnou do svých 
struktur. Kdo to zaplatí? Prostý 
občan. Tuhle hru my prostě nehra-
jeme. Nemáme to totiž zapotřebí.

Zaujal mě Váš výrok o  tom, že 
Ostrava je nemocná. Co si mám 
pod ním představit?
Ostrava je krásné město, nemocná 
je společnost. Opět Vám vše nejlé-
pe vysvětlím na příkladu. Před pár 
týdny mě navštívil novinář. Léta 
pracoval v celostátním deníku, ny-
ní působí ve  veřejnoprávním me-
diu. Tvrdil, že nám fandí a že nám 
chce pomoct.  Druhou větou si ře-
kl o peníze za to, že o mě a o hnu-
tí Ostravak nenapíší nic špatné-
ho. Vyhodil jsem ho.  Před pár dny 
v deníku, v němž tento člověk léta 
pracoval, vyšel smyšlený hanopis. 
Obratem jsme podnikli příslušné 
právní kroky, soudy však rozhod-
nou až s obrovským časovým zpož-
děním, v době daleko po volbách.

Vím, že taková Ostrava není 
a chceme ji proto zbavit lidí, kteří 
ji škodí. Nepůjde to však najednou, 
bude to proces.

Hnutí Ostravak je vytýkáno, že je 
o něm málo slyšet. Co Vy na to?

Částečně jsem odpověděl v  pře-
dešlé otázce. Je pro nás velmi ob-
tížné proniknout do medií. Nej-
sem tak bohatý, abych si mohl 
rovnou koupit noviny. Přístupu 
do  jiných médií pak brání letité 
osobní vazby. Lidé, kteří jsou při-
sátí na veřejných rozpočtech ne-
chtějí, aby byl slyšet jiný názor 
než ten jejich oficiální. Ostatně 
taky proto začal vycházet časo-
pis Ostravak.

Z  určitého úhlu pohledu je však 
fakt, že o  hnutí Ostravak není 
v médiích moc slyšet známkou to-
ho, že dobře pracuje.

Co tím myslíte?
Hnutí Ostravak čtyři roky vede 
radnici Moravské Ostravy a  Pří-
vozu.  Vedení radnice si dovolím 
přirovnat k  lidskému tělu. Pokud 
je zdravé, v podstatě o něm neví-
te a nepotřebujete chodit k lékaři. 
Chorobopis si přečtete až v  oka-
mžiku, kdy Vás začne něco bo-
let.  Jinými slovy pokud je radnice 
zdravá, není o její činnosti slyšet. 
Pokud tomu tak není, jako třeba 
v Porubě, na Jihu nebo na ostrav-
ském magistrátu kam docháze-
jí kriminalisté, radnice je nemoc-
ná. Pak o ní slyšíte v mediích, aniž 
byste chtěla. 

Radnice musí sloužit lidem k jejich 
prospěchu a ne tomu, aby se za je-
jich vedení museli lidé stydět.

Každý musí umět být 
zodpovědným za své počínání.

Bez komentáře 
na jaře se z městského rozpočtu rozdělovaly dotace pro školy vyučující v ostravě cizí jazyky. hlasy zastupitelů zvole-
ných za Čssd a ods bylo rozhodnuto: 

Škola Počet studentů Dotace

Gymnázium Hladnov 489 705 tisíc Kč

Gymnázium Pavla Tigrida v Porubě 507 610 tisíc Kč

ZŠ a MŠ Ostrčilova 693 600 tisíc Kč

Obchodní akademie Mariánské Hory 576 400 tisíc Kč

ZŠ Zdeňka Škarvady v Porubě 655 560 tisíc Kč

1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. 161 1 600 tisíc Kč

1st international school of ostrava navštěvují děti primátora petra kajnara.
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S trochou nadsázky se dá říct, že tato dvoustrana pojednává o tom nejpodstatnějším, co jsme na radnici dokáza-
li a nač jsme patřičně hrdi. Naším stěžejním cílem bylo ukázat, že obecní majetek je zastupitelům a radním svěře-
ný, a ti jsou povinni o něj řádně pečovat.

Otevřeli jsme radnici lidem

Nikdy jsme se netajili tím, 
že na rozdíl od jiných ne-
máme co skrývat. Záhy 

po zvolení jsme proto i přes odpor 
části ČSSD (paradoxně těch, kte-
ré dnes najdete na kandidátní lis-
tině této strany do voleb) prosadi-
li jmenovité hlasování členů rady 
a zveřejňování všech smluv na in-
ternetových stránkách radnice. Je 
smutnou skutečností, že jsme je-
diným ostravským městským ob-
vodem, který se k těmto krokům 
odhodlal. Ve většině ostravských 
obvodů, stejně jako na Magistrátu 
města Ostravy, jsou vytvořeny ko-
alice ČSSD a ODS, a ty si nechtě-
jí nechat koukat pod prsty. Mají 
k tomu své důvody a pro nás pak 
není překvapení, že jsou vyšetřo-
vány kriminální policií.

Jmenovité 
hlasování 
členů rady
co to znamená?
Rada městského obvodu je vlast-
ně jeho ředitelstvím. Nejvyšším 
orgánem je sice zastupitelstvo, ale 
to se schází jen několikrát do ro-
ka a  nedokáže pružně reagovat 
a řešit aktuální problémy. Rada se 
v podstatě schází každý týden a je-
-li to zapotřebí, pak i  několikrát 
do týdne. Rozhoduje o organizač-
ních záležitostech radnice, připra-
vuje podklady pro zastupitelstvo, 
ale taky jedná o přidělování bytů, 
o směřování investic apod. Jednání 

rady je neveřejné a některé osobní 
údaje nesmějí být ze zákona zveřej-
něny (např. jména dlužníků). 

Ač dřívější starosta Miroslav Svo-
zil (ODS) navrhoval zvýšení čle-
nů rady na jedenáct, my jsme na-
opak snížili počet členů na sedm. 
Na  radnici je zapotřebí pracovat 
a nikoli se snažit, aby z ní co nejví-
ce „věrných“ tahalo peníze.

Bývalo zvykem, že projednané zá-
ležitosti se zveřejňovaly jen v nej-
nutnějším minimu. Občan byl 
pak stroze informován větami ty-
pu: „Rada městského obvodu roz-
hodla...“, „Vaše žádost byla radou 
zamítnuta“ apod. Lidé se neměli 
možnost dozvědět, kolik radních 
a kteří byli pro či proti. Vůbec se 

pak nemohli zeptat na důvody, ja-
ké člena rady k jeho postoji vedly. 
Neměli možnost jim vysvětlit to, 
co se nevešlo mezi řádky žádosti. 

Nezřídka se rovněž stávalo, že rad-
ní při kontaktu s občanem (svým 
voličem) lhali. Tvrdili, že byli pře-
hlasováni, že hlasovali jinak než 
ve  skutečnosti nebo že na  jedná-
ní rady vůbec nebyli. Této praxi je 
u nás konec.

Na internetových stránkách obvo-
du se každý může podívat, jak hla-
soval každý člen rady. 

jaký to má Význam?
Trochu vznešeněji se dá říct, že za-
vedená změna je posunem od prin-
cipu kolektivní nezodpovědnosti 
k individuální odpovědnosti.

Lidsky to pak znamená, že každý 
radní si musí uvědomit, jak hlasuje 
a proč. Před voliči si musí napros-
to otevřeně zdůvodnit své počíná-
ní. Musí být zodpovědný.

Pro občana je pak důležité, že má 
přehled o tom, co se na radnici děje. 
Kdykoliv se může podívat, zda jeho 
volený zástupce činí to, co slíbil. 

proČ se to nelíbí 
předstaVitelům 
Velkých stran?
Zloději obvykle kradou potmě. 
Není na ně vidět a mají větší šan-
ci, že je nechytí. 

Podobně je tomu i na radnici. Pokud 
se nikdo nedozví o  lumpárně, vý-
razně se snižuje riziko, že ten, kdo ji 
provádí, bude přistižen a potrestán.

Zdaleka ne všichni členové ODS ne-
bo ČSSD jsou lumpové. Lumpové 
však tyto strany obvykle řídí. K an-

t
é
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gažmá v komunální politice je vedou 
různé důvody, nezřídka je to snaha 
se ekonomicky obohatit. Při hlaso-
vání ve svůj prospěch potřebují ta-
ké hlasy kolegů. Ti se mnohdy i přes 
různé přísliby bojí zvednout ruku 
pro nepravosti. Teprve argument, že 
se o tom nikdo nedozví, je přesvědčí. 

záVěr 
Jmenovité hlasování členů rady 
umožňuje snadnější kontrolu toho, 
co zvolení lidé na radnici opravdu 
dělají.

U nás se dnes před vlastní zodpo-
vědností nikdo neschová. Staré po-
řádky jsou pryč. Na zavedeném sys-
tému není důvod nic měnit. Je velmi 
jednoduchý a  mimořádně účinný. 
Stačí se nebát a samozřejmě nekrást.

Zveřejňování 
všech smluv 
na internetu
co to znamená?
Roční rozpočet radnice našeho 
obvodu je několik stovek milio-

nů korun. Kromě běžných výda-
jů souvisejících s  chodem úřa-
du radnice také zajišťuje opravy 
cest, chodníků, veřejných pro-
stranství, základních a  mateř-
ských škol. K  provedení od-
borných prací si musí najímat 
soukromé firmy. Radnice je vá-
zána zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek, existují však triky 
(píšeme o nich v dalším článku), 
jak najít skulinu. Asi nejznáměj-
ší je případ Davida Ratha (ČSSD). 
Nekalosti se však dějí i na jiných 
místech. 

Nejjednodušším způsobem, jak 
s  tímto nešvarem bojovat, je vše 
zveřejnit. Ačkoliv nám to zákon 
neukládá, rozhodli jsme se všech-
ny smlouvy včetně jejich dodat-
ků zveřejňovat na  internetových 
stránkách radnice. 

jaký to má Význam?
Každý občan se může podívat, 
komu, kolik a za co radnice po-
sílá peníze. Neexistují tajné ví-
cepráce nebo dokonce práce, 
které byly zaplaceny, ale nebyly 
provedeny. Prostě vše je na  in-
ternetu. 

I  kdyby selhal jednotlivec a  chtěl 
se obohatit, námi nastavený sys-
tém mu to jednoduše neumožní. 
Důkazy proti takovém člověku by 
se okamžitě objevily na interneto-
vých stránkách. Systém tak vlastně 
funguje i jako prevence.

proČ se to nelíbí 
předstaVitelům 
Velkých stran?
Ostravská ODS a ČSSD jsou v zá-
kulisí propojeny s místními pod-
nikateli. Politici jim za  úplatu 
slouží k  získávání zakázek a  vy-
vádění peněz z  veřejných rozpo-
čtů. Například stíhaný podnikatel 
Martin Dědic daroval ostravské 
ČSSD „z vlastního“ přes půl mi-
lionu korun, podnikatel Tomáš 
Vrátný, který nekalým způso-
bem získal od  Dopravního pod-
niku Ostrava lukrativní pozemky 
v centru města, podporuje ODS. 
Tito podnikatelé však nejsou me-
cenáši politických stran. Nechají 
si za své služby zaplatit a stranám 
pak darují až ty peníze, které zís-
kali navíc. Obvykle předražením 
zakázky nebo koupí pod cenou. 
Občan nic neví, protože do smluv 
nevidí.

Staré úsloví praví, že žádný kapr 
si svůj vlastní rybník sám nevy-
pustí. Radnice, kde vládnou ODS 
a ČSSD, smlouvy na internetu ne-
zveřejňují. Rozkryly by tak peně-
zovody ke  svým dárcům a  přišly 
o  zdroj financování. Proto je pro 
ně hnutí Ostravak nebezpečné. 
Proto se ho společně snaží všemož-
ně zastavit. My jsme přesvědčeni, 
že námi nastavené změny nepůjde 
vrátit zpět. Naopak chceme, aby se 
dále rozšiřovaly i do dalších obvo-
dů a na ostravský magistrát. Po le-
tech drancování si to naše město 
zaslouží.

záVěr
Několik let slýcháme slova o trans-
parentnosti ve veřejné správě. Mlu-
ví o ní snad úplně každý, v mnoha 
případech se však nic neděje.

Transparentnost nebo otevřenost 
má jistě hodně podob. My jsme li-
dem slíbili otevření radnice, a to pl-
níme. Jde to a máme z toho radost. 
V našem počínání budeme pokra-
čovat a přesvědčovat okolí o tom, že 
i politika se dá dělat slušně.

 Hana Kobilíková



18

Na  ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva statutár-
ního města Ostravy zá-

stupci hnutí Ostravak navrhli, 
aby jednou z  priorit města v  le-
tech 2010-2014 bylo zlepšení sta-
vu životního prostředí. Návrh byl 
však hlasy vládnoucích zastupite-
lů z řad ČSSD a ODS zamítnut.

Ani tento políček slušným lidem 
nás neodradil. Pozice městského 
obvodu je sice výrazně slabší než 
celého města, troufáme si však 
tvrdit, že i malé krůčky mají vý-
znam.

jako jediný městský 
obVod praVidelně 
sbíráme prach V ulicích 
Centrem města prochází rušné ko-
munikace, po kterých k nám den-
ně přijíždí docela hodně automo-
bilů. Ty za  sebou nechávají velké 
množství prachu. Prach se pak ví-
ří a my jej dýcháme. 

Proto jsme postupně pořídili tři 
stroje, které prach sbírají. Křestní 
jména jim daly děti ze základních 
škol a příjmení dostaly všichni stej-
né - Prachožrout. Anička, Michal 
a Magdalénka jezdí šest dnů v týd-
nu po celém obvodě a za rok nasbí-
rají neuvěřitelných 460 tun prachu. 
Bez nich bychom prach dýchali.

Všichni víme, že naše město má problémy se stavem ovzduší. Ostrava je velkoměsto, stále je zde poměrně hod-
ně průmyslových podniků, takže v ní nikdy nebude vzduch čistý jako na horách. Tato skutečnost však ještě nezna-
mená, že se stav ovzduší nedá a nemá zlepšovat.

Každý krok je důležitý 

Rekonstrukce chodníku na Mlýnské ulici
Autor: D. Ramík

t
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Jejich pořízení bylo z  větší části 
uhrazeno z dotací. Moravská Os-
trava a Přívoz je jediným ostrav-
ským obvodem, který vede hnu-
tí Ostravak. Moravská Ostrava 
a  Přívoz je také jediným měst-
ským obvodem, který takto sbí-
rá prach. Na otázku proč, si odpo-
vězte sami. 

zeleň město zdobí 
i pomáhá. Vracíme ji 
tam, kam patří
Vydatným pomocníkem v  bo-
ji proti prachu je městská zeleň. 
Hned v  roce 2011 jsme vysadili 
nové stromy na ulici Čs. legií na-
proti Chrámu Božského Spasitele. 
Nahradily ty, které předešlé vede-
ní obvodu necitlivě vykácelo. Také 
jsme výrazně upravili, dříve na ze-

leň strohou, přilehlou Tyršovu uli-
ci a opravili ji.

Před dvěma lety jsme začali oše-
třovat kaštany postřikem proti 
klíněnce. Ta způsobuje, že větši-
na stromů je už v srpnu bez listí. 
Podle odborníků se efekt tohoto 
kroku projeví až po čtyřech ne-
bo pěti letech. Důležité je však 
začít.

Náš obvod hájí každý strom, 
před kácením se podařilo za-
chránit desítky zdravých dřevin. 
Je smutné, že většinou doslova 
bojujeme s  odborem životního 
prostředí ostravského magistrá-
tu vedeným Daliborem Made-
jem (přeběhlík zvolený za ODS). 
Ačkoliv by měl tento odbor pod-

porovat zlepšení životního pro-
středí ve městě, v otázce kácení 
městské zeleně tomu tak bohužel 
obvykle není. 

Víme, že kromě stromů je vel-
mi důležitá také tráva. Travna-
té pásy kolem cesty nejen vypada-
jí pěkně a  oživují okolní prostor, 
tráva na  sebe současně váže vel-
ké množství prachu. Na to myslí-
me při opravách chodníků. Právě 
proto z chodníku na Mlýnské uli-
ci zmizel třicet let starý popraska-
ný asfaltový povrch a nově jsme při 
jeho okrajích vybudovali travnatý 
pás a osadili jej stromy.

Podobně jsme záhony s extenzivní 
zelení osadili prostor mezi sloupy 
trolejového vedení na Sokolské tří-

dě. V plné kráse rozkvetou na ja-
ře a květiny u rušné komunikace 
na sebe navážou nemalé množství 
prachu.

infrasauny Ve Školkách
Každý městský obvod je zřizova-
telem mateřských školek. V prů-
běhu tohoto roku jsme do nich in-
stalovali tzv. infrasauny. Jedná se 
o  zařízení, která pomáhají zvy-
šovat odolnost imunitního systé-
mu malých dětí. Odměnou nám 
je velký zájem dětí a rodičů o je-
jich využití. 

V několika větách jsme vám uká-
zali, že nikdy neskládáme ruce 
do klína. Životní prostředí v Ost-
ravě je jako mozaika. Každý její ka-
mínek má svůj význam.

Archiv Technické služby MOaP

když rozum zůstává stát. 
populismus v  podání porub-
ské radnice
První může být vždy jen je-
den, do  cíle však mohou do-
běhnout všichni. Na  skuteč-
nost, že jsme v centru města 
začali systematicky sbírat 
prach, zareagovala vedení 
hned ve dvou velkých ostrav-
ských obvodech. Každý jinak. 
Ve  Slezské Ostravě vedení 
pochopilo, že se jedná o vel-
mi užitečnou věc, která je 
v  silách městského obvodu, 
a  rozhodlo se stroj na  sběr 
prachu také pořídit.

V  Porubě, kde je starostou 

Lumír Palyza (ČSSD), na  do-
tazy občanů, proč nesbírají 
prach a  nekropí ulice v  par-
ných letních dnech, vedení 
tamní radnice zareagovalo 
tak, že najalo soukromou 
firmu, která více než dvacet 
let starou čadící cisternou 
stříkala na ulice pitnou vodu. 
Starosta Palyza, který v sou-
časnosti dokonce kandiduje 
na primátora města, se tímto 
svým zvrhlým populistickým 
krokem dokonce pochlubil 
na internetu.

kandidát na primátora, který 
se vysmál lidem do obličeje
Celému svému počínání Lumír 

Palyza nasadil korunu v  tele-
vizní debatě, kdy na  výtku, 
že není správné rozstřikovat 
po  ulicích pitnou vodu, od-
větil, že je přece jedno, zda 
se stříká vodou pitnou, ne-
bo užitkovou. Ano, může mu 
to být jedno, rozdíl je „jen“ 
v  tom, že kubík pitné vody 
včetně stočného stojí více 
než jednou tolik než kubík vo-
dy užitkové, kterou k  témuž 
účelu používají v  Moravské 
Ostravě a Přívoze.

Rovněž je velký rozdíl, jest-
li komunikaci jen postříkám, 
nebo zvlhčený prach ná-
sledně i  posbírám. Městský 

obvod Poruba je přibližně 
stejně velký jako ten cent-
rální, takže sbírat prach není 
v  Porubě technický problém. 
Na  rozdíl od  obyvatel cent-
ra si však ti z Poruby budou 
muset na  systematický sběr 
prachu ještě počkat. Mini-
málně do doby než ve vedení 
porubského obvodu budou 
lidé, kteří budou přednostně 
myslet na  své sousedy, ne 
na vlastní politickou kariéru.

stránku připravili: místosta-
rosta Dalibor Mouka a  radní 
Lukáš Semerák, městský ob-
vod Moravská Ostrava a  Pří-
voz

Archiv Technické služby MOaP
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Mgr. Radim Žebrák, Ph.D.
Vědecký pracovník, biolog, 42 let

Ing. Roman Ščurek
Ekonom, 41 let 

Martin Axmann
Živnostník, 38 let

Robert Michalík
Ekonom, 37 let

Robert Balon
Podnikatel, 66 let

Monika Horáková
Podnikatelka ve zdravé výživě, 50 let

Pavel Konečný
Provozní restaurace, 35 let

MUDr. Jan Šmíd
Lékař, 42 let

Ing. Jiří Satinský
Ekonom, 36 let

Lenka Paterová
Provozovatelka autoškoly, 39 let

Radka Šoltýsová
Grafička, 42 let

Ing. Martin Rymel
Telekomunikační technik, 42 let

Mgr. Alexandra Slotová
Překladatelka, 62 let

David Hradil
Technik, 41 let

Mgr. Hana Strádalová
Učitelka, 48 let

Kamil Skopal
Masér, 42 let

Miluše Pszczolková
Dispečerka, 63 let

Ing. Daniel Horváth
Živnostník, 29 let

Ing. Hana Eschingerová
Ekonomka, vysokoškolská pedagožka, 36 let

Ctibor Steiner
Manažer, 36 let

Vladimír Polák
Herec, 37 let

Maxmilián Šimek
Podnikatel, 52 let

Ivan Feller
Herec, 54 let

JUDr. Lukáš Semerák
Právník, 42 let

Ing. Hana Kobilíková
Ekonomka, 43 let

Martin Lukeš
Fotbalista, 35 let

Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. Petra Bernfeldová 

Kandidátka na starostku, 

36 let 

Dalibor Mouka Místostarosta, 48 let

Ing. Jiří Havlíček
Starosta, 61 let

>  Zásadně nepronajímáme obecní byty nepřizpůsobivým občanům
>  Zahájili jsme komplexní opravu sídliště Fifejdy 
>  Jako jediný městský obvod již zveřejňujeme všechny smlouvy na webu
> Jako jediný městský obvod pravidelně čistíme ulice od prachu

Náš volební program a kompletní seznam kandidátů najdete na 

www.hnutiostravak.cz

Ing. Leopold Sulovský
Senátor, horolezec, 61 let

Jiří Botor
Zásobovač, 42 let

Ing. Robert Adámek
Ředitel IT společnosti, 
42 let

MUDr. Andrea Matulová
Lékařka, 61 let

Lenka Kocierzová
Výtvarnice, 63 let

Mgr. Hana Foltová
Učitelka, 34 let

6
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Ing. Bohdan Trojak
Ekonom, 39 let  

MUDr. David Buzek
Primář chirurgie, 44 let

Ing. Gabriela Kašoková
Manažerka vzdělávání, 42 let

Bc. Barbora Bočková
Marketingová manažerka, 28 let

Ing. Ivana Látová
Ekonomka, 47 let 

Bc. Sabina Andrejková
Vedoucí obchodní jednotky, 25 let 

Jaromír Stareček
Výpravčí střediska, 37 let 

Dagmar Lukášová
Překladatelka, 55 let 

Ing. Lucie Zatloukalová
Referentka, 25 let

František Skalický
Revizní technik, 55 let 

Tomáš Bulejko
IT specialista, 35 let 

Mgr. Petra Kubecová
Lektorka AJ, 33 let 

Bc. Kateřina Kaňoková
Studentka, 27 let 

Sabina Bědroňová
Studentka, 22 let 

Jakub Rotrekl 
Vedoucí prodeje, 25 let 

Ing. Michaela Nykielová
Personální ředitelka, 34 let 

Gabriela Kukelková
Kuchařka, 40 let 

Petr Žabka
Konstruktér, 24 let 

Tomáš Písek
Mistr, 41 let 

Dagmar Musialková
Prodavačka, 45 let

Mária Molnárová
Prodavačka, 49 let 

Lucie Tokárková
Studentka, 19 let 

Ing. Eva Richterová
Referentka, 26 let 

Ladislav Hlavatý 
Traťový technik, 46 let 

Ing. Pavel Čech
Elektroinženýr, 43 let

Ing. Jiří Valošek
Informatik, 36 let

Daniela Dusová
Operátorka, 50 let

Pavel Ožana
Mistr, 58 let 

Jaroslav Mikulášek 
Důlní měřič, 52 let 

Mojmír Buroň
Řidič, 45 let 

Petr Špok
Technik, 51 let 

Ivan Novák
Soustružník, 50 let 

Josef Pavlosek
Automechanik, 43 let 

Martin Blahuta
Operátor, 46 let

>  Všechny zakázky a smlouvy 
zveřejníme na webu

>  Maximálně navýšíme počet 
strážníků v ulicích

>  Zřídíme vlastní technické služby

Naši kandidáti 
do zastupitelstva Poruba

Ivo Křižák 
Vedoucí nákupu, 50 let

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
VŠ pedagog, 54 let

Bc. Viktor Hubert
Inženýrská činnost, 52 letIng. Martin Drastich, MBA, Ph.D.

Kandidát na starostu, 43 let

Ing. Jan Fedor 
Dopravní technolog, 25 let

Mgr. Michal Nosek 
Advokát, 35 let

Mgr. Adriana Tošková
Učitelka, 34 let

Bc. Libor Hinčica
Novinář, 25 let

Ing. David Nespěšný, MBA 
Zaměstnanec VŠ, pedagog, 
39 let

Ing. Petra Gembalová 
Vedoucí projektu, 36 let

Ing. Slavomír Kopáček 
Ekonom, 36 let

6

Náš volební program a kompletní seznam kandidátů najdete na 

www.hnutiostravak.cz
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Slavomír Kopáček
Důchodce, 64 let

Bc. Jiří Ryška
Úředník státní správy, 53 let

Ing. Břetislav Riger
Ředitel společnosti, 44 let

Jiří Oborný
Mistr, 42 let

Milan Třos
Hasič, 39 let

Jozef Ježík
OSVČ, 50 let

Jitka Staňová
Projektový manažer, 37 let

Lukáš Szabo
Student, 22 let

Zdeněk Beneš
Manažer nákupu, 39 let

Petra Dostálová
Vedoucí prodejny, 38 let

Alan Najzar
OSVČ, 42 let

Jan Odstrčil
Dělník, 30 let

Jakub Křikala
Programátor, 24 let

Tomáš Vantuch
Automechanik, 51 let

Bc. Věra Vojtková
Pedagog, 48 let

Daniel Hrabovský
Manažer, 42 let

Jana Benešová
Zdravotní sestra, 34 let

Ing. Tomáš Svrčina
Informatik, 44 let

Eva Langrová
Zubní laborant, 41 let

Monika Sikorová
Referentka, 45 let

Roman Hilscher
Výpravčí, 43 let

Petra Podešvová
Vedoucí prodejny, 39 let

Dana Krkošková
Sociální pracovnice, 41 let

Mgr. Luboš Zubáň
Ředitel hotelu, 47 let

Ing. Pavol Čurjak
OSVČ, 58 let

Alena Chytilová
Redaktorka, 37 let

Kamila Marková
Operátorka, 47 let

Svatoslav Kulík
Technik, 56 let

Pavel Šmuk
Hutník, 52 let

Danuše Boucná
Technický pracovník, 50 let

Pavlína Nováčková
Úředník státní správy, 26 let

Hana Planková
Stavební technik, 62 let

Ing. Pavel Vopalecký, M. A.
Lektor a trenér, 54 let

Petr Pánek
Stolař, 22 let

>  Nebudeme uhýbat nepřizpůsobivým

>  Všechny zakázky a smlouvy 
zveřejníme na webu

>  Postaráme se o klid 
a bezpečí našich seniorů

>  Zřídíme vlastní technické služby

Mgr. Dagmar Hrabovská
Ředitelka ZŠ, 63 let

Ing. Lumír Grochal
Ekonom, 33 let

Zdeněk Hübner 

Kandidát na starostu, 

43 let

Bc. Petr Smoleň
Ředitel technických služeb, 
53 let

Mgr. Viktor Panuška
Operační technik 
tísňové linky, 42 let

Stanislav Odstrčil
Podnikatel, 55 let

Jaroslav Křístek
Úředník státní správy, 
53 let 

Mgr. Hana Štanglerová
Vedoucí učitel 
odborného výcviku, 49 let

Ing. Vladimír Peter 
Ředitel kanceláře 
RADAMOK, 43 let

Mgr. Hana Kubišová
Auditor, 35 let

Bc. Robin Bala
Manažer prodeje, 28 let

Naši kandidáti do zastupitelstva 
Ostrava - Jih

1

Náš volební program a kompletní seznam kandidátů najdete na 

www.hnutiostravak.cz
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Ing. Pavel Obroučka
Projektant, 50 let

MUDr. Petra Šugárková 
Lékařka, 40 let

Bc. Daniel Filip
Referent investičních akcí, 32 let

Ing. Roman Zedníček 
Ředitel, 47 let

Jiří Vlasaný
Živnostník, 54 let

Edita Kozinová
Ředitelka neziskové organizace, 43 let

Richard Šveda
Výkonný ředitel, 39 let

Ing. Tomáš Halakuc
Prokurista, 42 let

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Akademický pracovník, 35 let

Antonín Pospíšil
Živnostník, 47 let

Helmut Ossa
Důchodce, 75 let

Daniel Dziuba
Živnostník, 42 let

Martin Martynek
Technický pracovník, 44 let

Jiří Kotek
Projektant, 31 let

Lukáš Janečka
Hudebník a moderátor, 34 let

Ing. Mario Žalčík
Živnostník, 42 let

Regína Schwarzová
Živnostník, 42 let

Ing. Kristýna Vaňková
Junior Specialist AFS, 28 let

Aleš Lipowský
Obráběč kovů, 46 let

Daniela Klímová
Živnostník, 39 let

Martin Šlosarčík
Živnostník, 35 let

Adam Pospíšil
Stavební technik, 22 let

Marie Ossová
Důchodce, 66 let

Bc. Gabriela Goryczková
Vedoucí rehabilitační pracovník, 41 let

Veronika Volná
Student, 22 let

Marcela Janečková
Důchodce, 69 let

>  Na radnici budeme pracovat, 
ne vládnout

>  Nebudeme uhýbat 
nepřizpůsobivým

>  Všechny zakázky a smlouvy 
zveřejníme na webu

Ing. Roman Goryczka
Ředitel nestátního 
zdravotnického zařízení, 
47 let 

Mgr. Eva Vaňková 
Advokát, 36 let

Luděk Volný 

Kandidát na starostu, 

47 let

Ing. Ivona Vaňková
Veřejná správa, 49 let

MUDr. Tomáš Pavliska 
Lékař, 41 let

Ing. Martin Vidura 
Ředitel, 44 let

Mgr. Jan Schneider 
Personalista, specialista 
vzdělávání, 40 let

Ivana Šmidáková
Obchodní zástupce, 
48 let

Lenka Hašlerová 
Jednatelka společnosti, 
29 let

Naši kandidáti do zastupitelstva 
Slezská Ostrava

 10

Náš volební program a kompletní seznam kandidátů najdete na 

www.slezskyostravak.cz



Ing. Bohdan Trojak
Technik, 39 let

Ing. Hana Kobilíková
Ekonomka, 43 let

Ing. Břetislav Riger
Ředitel, 44 let

Mgr. Hana Strádalová
Učitelka, 48 let

Ing. Petr Ryška  
Technicko-ekonomický manažer, 51 let

Ing. Robert Adámek
Ředitel společnosti, 42 let

Ing. Petra Gembalová
Vedoucí projektu, 36 let

Ing. Martin Vidura
Technik, 43 let

MUDr. Tomáš Pavliska
Sekundární lékař, 41 let

MUDr. David Buzek
Primář chirurgie, 44 let

Mgr. Jan Šumbera
Specialista služeb, 40 let

MUDr. Andrea Matulová
Lékařka, 61 let

Bc. Libor Hinčica
Novinář, 25 let

MUDr. Gabriela Matheislová
Lékařka, 44 let

Luděk Volný
Obchodní ředitel, 47 let

Miloš Basta
Strážník městské policie, 51 let

Stanislav Odstrčil
OSVČ, 55 let

Jaroslav Mendl
Policista, 64 let

Bc. Věra Vojtková
Pedagog, 48 let

Pavel Konečný
Provozní restaurace, 35 let

Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
Vědecký pracovník, 38 let

MUDr. Jan Šmíd
Lékař, 42 let

Eva Ježová
Důchodkyně, 61 let

Ing. Roman Goryczka
Ředitel společnosti, 46 let

Vladimír Řezáč
Živnostník, 52 let

Lenka Paterová
Provozovatelka autoškoly, 39 let

Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
VŠ pedagog, 43 let 

Ing. Daniela Vopalecká, M. A.
Lektorka a trenérka, 48 let

Lenka Kocierzová
Výtvarnice, 63 let

Zdeněk Beneš
Manažer nákupu, 39 let

Zdeněk Popek
Emeritní policejní komisař, 59 let

Tomáš Šmahaj
Vedoucí střediska prodeje, 53 let

Bc. Monika Prchalová
Pojišťovací makléřka, 25 let

Petr Menšík
Správce budov, 40 let

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Akademický pracovník, 35 let

Ing. David Nespěšný, MBA
VŠ pedagog, 39 let

Ing. Kamila Janošová
Administrativní pracovnice, 44 let

Milan Třos
Hasič, 39 let

Mgr. Michal Nosek
Advokát, 35 let

Ing. Petra Rašková
Jednatelka společnosti, 28 let

Daniel Hrabovský
Manažer, 42 let 

Viktor Panuška
Strážník městské policie, 42 let

Roman Ščurek
Ekonom 41 let

 OTVÍRÁME OSTRAVU LIDEM

Vladimír Polák
Herec, 37 let

Maxmilián Šimek
Podnikatel, 52 let

Mgr. Dagmar Hrabovská
Ředitelka ZŠ, 63 let

Martin Lukeš
Fotbalista, 35 let

Ivan Feller
Herec, 54 let

Mgr. Michal Mariánek
Koordinátor soc. služeb, 
39 let

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
VŠ pedagog, 54 let

Mgr. Petr „AKIM“ Mika
Vedoucí TOM BVÚ, 43 let

Ing. Leopold Sulovský
Senátor, horolezec, 61 let

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
VŠ pedagožka, 49 let

MUDr. Tomáš Málek
Primář ARO, 46 let

JUDr. Lukáš Semerák
Právník, 42 let

> Na radnici budeme pracovat, ne vládnout
> Všechny zakázky a smlouvy zveřejníme na webu
> Maximálně posílíme přítomnost strážníků v ulicích
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Náš volební program a kompletní seznam kandidátů najdete na 

www.hnutiostravak.cz

Kandidáti do Zastupitelstva města Ostravy


