
Rozsvítili
jsme Ostravu!



Připadne mi to obrovská škoda. Aniž bych 
chtěl jakkoliv snižovat význam jiných vo-
leb, každé volby jsou samozřejmě důležité, 
tak v těch místních (komunálních) můžeme 
přímo ovlivnit mnoho věcí, které se dotýkají 
našeho každodenního života. 

Rozhodujeme o tom, jaké jsou naše školky 
a  školy a  případně také jak se bude vařit 
ve školních jídelnách. Určujeme směr, jakým 
se vydá městská nemocnice, ostravská di-
vadla či galerie, dopravní podnik nebo třeba 
městská policie. Nastavujeme kvalitu péče 
v zařízeních pro seniory a jejich dostupnost. 

Můžeme ovlivnit to, 
v jakém stavu jsou 

chodníky a jak kvalitně 
se uklízejí, jak lze město 
bezpečně projet na kole, 

nebo kde v něm zapar-
kovat automobil. Urču-
jeme, kde bude dětské 
hřiště, sportovní hala, 

dokonce i park nebo fot-
balový stadión. Zkrátka 

a dobře, blíží se volby, 
ke kterým stojí za to jít!

„Naši kandidáti jsou 
uznávané osobnosti 

z nejrůznějších oborů.“ 

„Rádi bychom tak vytvořili
pomyslný most, stojící na pevných 

základech, který spojuje lidi 
a dokáže je bezpečně přenést 

přes rozbouřenou řeku.“

Milí sousedé,
za pár dnů se budou konat komunální volby. Přiznám se, že jsou to volby, kterým 
v  Ostravě nerozumím. Budu-li zcela přesný, tak nerozumím tomu, proč k  nim 
chodí tak málo těch, kteří mohou volit. Není jich ani třetina.

Možná se ptáte, proč jsme si na titulní stránku časopisu vybrali zrovna večerní 
snímek Sýkorova mostu. Důvod je prostý. V tom, že most tak krásně svítí, máme 
prsty my, lidé z hnutí Ostravak.

Úvodní slovo
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O Vaši přízeň se uchází mnoho kandidátů, 
které lze poměrně jednoduše rozdělit do tří 
skupin. 

Tu první tvoří profesionální politici, kte-
ří v  různých funkcích působí již desítky 
let. Jsou povětšinou neviditelní a  úsměv 
na rtech občas vzbuzují jejich prohlášení, že 
změní to, co sami reprezentují. 

Druhou tvoří všeumělové, které bych s tro-
chou nadsázky nazval Supermany. Snaží se 
navodit dojem, že všemu rozumí, všechno 
zařídí a nic pro ně nepředstavuje problém.
Pak zde jsou různí křiklouni, nespokojení 
aktivisté, mladí kariéristé a  lidé, kteří sice 
pořádně nevědí, co chtějí, co však vědí s na-
prostou jistotou, je skutečnost, že dnes je 
všechno špatně.

Zcela mimo tyto skupiny pak stojíme my, 
lidé z  hnutí Ostravak. Na  našich kandidát-
kách najdete osobnosti z nejrůznějších obo-
rů. Jsou to lidé, kteří mají svou práci, rodiny 
i záliby, a přesto se rozhodli nabídnout své 
znalosti, um, profesní a  životní zkušenosti 
našemu městu. 

Právě ve svých rukou držíte časopis, v němž 
Vám je představujeme.

Věřím, že Vás společně zaujmeme a  roz-
hodnete se jít k volbám. Věnujte nám deset 
minut, které pak my proměníme ve  čtyři 
roky práce ve prospěch nás všech.

Inspirovali jsme se v  jiných evropských 
městech a  řekli si, že nočním nasvícením 
zajímavé dominanty uděláme Ostravu zase 
o trochu hezčí. Nápad jsme přetavili v činy 
a dnes máme obrovskou radost, když vidí-
me, jak se stal oblíbeným cílem mnoha fo-
tografů nejen z našeho města. 
Aktuálně má most ještě jeden význam. 
Spojuje dva břehy. V  současné rozjitřené 
době plné katastrofických zpráv a zneklid-
ňujících informací si více než jindy uvědo-
mujeme, jak je důležité umět spojovat. Ži-
jeme ve velmi znesvářené společnosti, plné 
zášti a hany. Často zapomínáme, že máme 
jen jeden život a je pitomé si ho kazit nebo 
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Lukáš Semerák

O tom jestli se nám to 
podaří, rozhodnete 
za pár dnů ve volbách 
právě Vy!

sami zbytečně otravovat. Chtěli bychom 
připomenout starou zásadu o tom, že spo-
lečně dokážeme víc. Rádi bychom vytvořili 
most, stojící na  pevných základech, který 
spojuje lidi a  dokáže je bezpečně přenést 
přes rozbouřenou řeku.

Každý z nás je přeci Ostravak!

Pozor soutěž! Čtyři výherci získají po dvou vstupenkách
na představení Kdo je pan Schmitt? ve středu 21. září 
v divadle MÍR.
Stačí se vyfotit s naším časopisem a nasvětleným mostem Miloše Sýkory a fotografii vložit
do komentáře k příspěvku soutěže na našem facebookovém profilu ostravakhnutiobcanu. 
Pro další informace sledujte naše facebookové stránky.

V neděli 18. září vylosujeme šťastné výherce!
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Naše iniciativa

Chceme, aby Ostrava byla stále krásnější. Každá 
relativní maličkost potěší.  Tak jak se ženám 
darují květiny, tak my našemu městu věnujeme 
novou příjemnou a potěšující zeleň. Navíc 
v místech, kde byl dlouhá léta zabydlen jen prach 
a hluk. Někde je hotovo, jinde se ještě staví. 

Naše město 
máme v srdci!

Stejně tak nedokážeme pochopit jeho od-
mítání, či neschopnost vnímat realitu města. 
Prošli jsme složitou dobou Covidu, během 
níž jsme často museli zůstat doma. Naši po-
litici měli přebytek času, a  tak se zabydleli 
na sociálních sítích. Mýlil se však ten, kdo se 
domníval, že načerpají síly i inspiraci a hned 
jakmile to půjde, se vrhnou do práce. Naše-
mu vedení města se na sociálních sítích tuze 
zalíbilo. Začalo psát o Ostravě, kterou netrápí 
jedovaté ovzduší, o  městě plném mladých, 
zdravých a  movitých lidí, o  městě, kde se 
nemusíte v libovolnou denní či noční hodinu 
nikde bát na  ulici nebo v  parku. A  postup-
ně tomuto virtuálnímu obrazu města začali 
sami podléhat. Z oficiálních zdrojů města se 
na nás neustále valí líbivé obrázky luxusních 
staveb a  čteme slova o  tom, jak se máme 
dobře a že bude ještě lépe. Byli bychom moc 
rádi, kdyby to byla pravda. 

Naplňuje se další volební období a je tak
vhodná příležitost pro jeho zhodnocení. 

Sundejme si 
růžové brýle

Úvaha Lukáše Semeráka a Ivety Vozňákové

Prožili jsme čtyři 
roky nebývalého eko-
nomického blahoby-
tu, který právě končí 
velmi drsným probu-

zením. Mrzí nás, že 
ani v časech hojnosti, 

nebývalé prosperity 
a vysokých daňových 

příjmů nedokáza-
lo současné vedení 

města hospodařit 
s penězi a znovu nás 

zbytečně zadlužilo.

Ostravská realita je však odlišná od  její-
ho mediálního obrazu. Je nezbytně nut-
né sundat si růžové brýle a  pohlédnout jí 
do očí. Ostrava je krásné město se spous-
tou schopných lidí, sužují ji však problémy, 
které její vedení nechce, neumí či odmítá 
řešit. Nad špinavým ovzduším nelze dále jen 
nečinně krčit rameny. 

Nesmíme se začít smiřovat s  tím, že se lidé 
ve městě po setmění bojí a je zapotřebí pro-
vést odbornou reformu Městské policie.

Místo luxusních paláců musíme 
rychle začít stavět kvalitní a ceno-
vé dostupné byty. Potřebují je ne-
jen mladí lidé, ale také senioři, kteří 
budou nejvíce postiženi vysokými 
cenami energií. Nelze přehlížet de-
mografické prognózy a  urychleně 
je zapotřebí zajistit modernizaci 
Městské nemocnice na  Fifejdách, 
finančně a personálně ji vybavit.
Zkrátka a dobře je zapotřebí přestat se utá-
pět ve snech a iluzích a začít tvrdě pracovat. 
Soudě podle výsledků, tohle současné ve-
dení města zjevně nedokáže. Proto se tě-
ším na zářijové volby. My se práce nebojíme 
a „víme, kolik stojí chleba“. Věřím, že společ-
ně s Vámi dokážeme Ostravě vrátit její lesk 
a znovu ji nakopnout kupředu. 

POJDMĚ VZÍT SPOLEČNĚ 
ROZUM DO HRSTI
Jsme asi ti úplně poslední, kdo by 
propadal panice z  katastrofických 
zpráv, které se na nás v  posledních 
dnech valí snad ze všech stran. 

Ekonomickou situaci v naší zemi však sa-
mozřejmě vnímáme a bereme ji velmi váž-
ně. Není důvod se bát, je však nutné se 
zamyslet, jestli a jak ji chceme zvládnout. 
Právě skončila doba černých pasažérů, 
tedy těch, kteří se ve veřejných funkcích 
pohodlně dosud vezli na vlně ekonomické 
prosperity. Přichází čas na zdravý rozum, 
odborné a životní zkušenosti. Přichází 
čas, kdy se na nás můžete spolehnout.          

„Zdravější
  Poruba“

 „Krásnější
   Jih“
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Téměř 20 let se pohybuji v oblasti sociálních služeb v Ostravě. 
Profesně jsem se formoval na ostravském magistrátu, kde 
jsem se mohl postupně seznamovat s tím, co město nabízí 
lidem, kteří potřebují pomoc, jak se taková pomoc zajišťuje 
a kdo se na ní podílí.

Michal Mariánek
Představujeme

V Ostravě máme velmi dobré odborné záze-
mí, máme vytvořený funkční systém a zatím 
také prostředky na udržení stávajících služeb. 
Co je však nejdůležitější, je skutečnost, že je 
zde hromada lidí, kteří jsou připraveni nezišt-
ně poskytnout pomoc člověku v nesnázích.

Rozvoj služeb, které umí lidem v tíživé situ-
aci pomoci, kde je možné se poradit, provo-
zování zařízení, kam můžete své blízké svěřit 
do péče s důvěrou a také služby, které vám 
pomohou vaše milované doprovodit na konci 
jejich dní, to jsou výzvy následujících let.

úbytek obyvatel, ve věkové kategorii 65+ je 
predikce opačná. Do  vyššího seniorského 
věku  se budou posouvat nové generace, 
které byly vystaveny vysoké intenzitě rozvo-
dovosti, což má za následek, že je zde před-
poklad vyššího počtu jednočlenných domác-
ností, s  menším počtem dětí, případně bez 
širšího rodinného zázemí. Tyto předpoklady 
určují ráz dalšího vývoje nejen v oblasti po-
skytování sociálních služeb, ale také napří-
klad v tom, jak budeme umět město přizpů-
sobit lidem se sníženou mobilitou.

Nejen „domovy“, ale také terénní 
služby a vzdělávání pečujících
Zajistit pomoc pro seniory, kteří již potřebují 
pomoc dalších osob, však neznamená pouze 
bezhlavé budování lůžek pro pobytová zaří-
zení. S ohledem na demografický vývoj se to 
nabízí a zcela určitě musí k navýšení míst do-
jít. Mělo by se však jednat hlavně o místa, kde 
bude možné pečovat o seniory se specific-
kými potřebami. S tím souvisí také nezbytné 
vzdělávání personálu za účelem získání kom-
petencí k práci s lidmi např. s Alzheimerovou 
demencí či jiným typem demence.

„Když se, byť jediný člověk 
přestěhuje do Ostravy z důvodu, 
že jsou tu skvělé sociální služby 

– jsme na dobré cestě!“

Z vlastní zkušenosti však vím, že drtivá větši-
na lidí si přeje zestárnout doma, ve známém 
prostředí a obklopena svou rodinou. 

Sociální služby v Ostravě každoročně využí-
vá cca 30 000 osob. Náklady na roční provoz 
sítě sociálních služeb v Ostravě se pohybují 
na  úrovni 2,3  mld. Kč, z  rozpočtu města je 
poskytováno více než 439 mil. Kč, a to není 
málo. Přesto se chci zasadit o to, aby v nad-
cházejícím období došlo k navýšení objemu 
finančních prostředků do dotačních progra-
mů v této oblasti minimálně o 20 mil. Kč roč-
ně a tím podpořit rozvoj celé sítě poskytova-
ných služeb. 

Stárnutí obyvatel Ostravy
je neodvratné
Dle demografických prognóz v roce 2030 po-
klesne počet obyvatel Ostravy o 13 000 lidí, 
tzn., že v porovnání s letošním rokem (291 819 
obyvatel) nás bude v Ostravě žít pouze 279 
tisíc. Ačkoli prognóza předpokládá celkový 

Z tohoto důvodu je nezbytné navýšit kapa-
city terénních služeb, služeb odlehčovacích 
a také zajistit vzdělávání lidí pečujících o své 
blízké.

“Chci, ať i senioři mají 
budoucnost!” 
Rád bych se podílel na  tom, aby se nikdo 
nemusel cítit osamělý. Chtěl bych zajistit 
bezpečí pro naše rodiče a  prarodiče. Chci, 
aby měli jistotu, že ve stáří nezůstanou bez 
pomoci a sami. Těm seniorům, kterým slou-
ží zdraví, chci přizpůsobit město a městské 
služby tak, aby mohli co nejdéle vést aktivní 
život.

Více informací na www.ostravak.cz
a fb @ ostravakhnutiobcanu
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Představujeme

Před 18 lety jsem v Ostravě založila Rodinné a komunitní 
centrum Chaloupka, které je dnes organizací s širokým 
záběrem od volnočasových aktivit, přes sociální práci až 
po podporu příjemného života rodin v Ostravě a můj život se 
propojil s tématem RODINA.

Celý život se věnuji smysluplnému využití volného času pro 
různé skupiny obyvatel bez rozdílu sociálního postavení. 
Při svém angažmá v komunální politice se snažím tyto 
zkušenosti zúročit. Bojuji za to, aby všichni, kteří se této 
oblasti věnují, často bez vidiny tučné odměny, cítili podporu 
ze strany svého města a také vděčnost za to, co dělají.

Edita Kozinová

Petr Mika

Díky svým lidským postojům a mnohaletým 
zkušenostem v sociální a pedagogické oblas-
ti dokážu včas rozklíčovat složité situace ro-
din, které potřebují pomoci. Mám zkušenosti 
s  tím, abych systematickou prací pomalu 
a po drobných krůčcích nabízela řešení a po-
máhala v rodinné oblasti našeho města, která 
se úzce pojí s oblastí sociální a se školstvím. 

Ostrava má od roku 2019 Koncepci rodinné 
politiky a Akční plán, na jejichž vzniku se po-
dílelo mnoho aktérů z řad odborné veřejnosti 
pod metodickým vedením statutárního měs-
ta Ostravy - FAJNA RODINA. 

Aby rodinná politika mohla být prakticky 
realizována, je potřeba spolupráce mnoha 

ostravských organizací včetně mezioborové 
spolupráce jednotlivých odborů magistrátu 
města. Prostřednictvím prorodinných orga-
nizací může Ostrava rodinám nabízet širokou 
škálu aktivit. Za tuto práci, mnohdy dobrovol-
nickou, patří všem aktérům velké díky. 

RODINA je DŮLEŽITÁ
Na základě mých zkušeností s prací s rodina-
mi nejen v Ostravě, ale i v rámci celé České 
republiky a  také díky získaným informacím 
z mezinárodních projektů nabízím do dalších 
let podporu rozvoje v oblasti práce s rodina-
mi, zejména se zaměřením na  rodiny, které 
potřebují pomoc v nelehkých životních situa-

„Jestli najdeš cestu 
bez překážek, určitě 

nikam nevede!“

„U člověka není 
vůbec podstatné, 

co říká, ale co 
nakonec koná!“

cích tak, aby mohli dále vést spokojený život. 
Protože rodina je tvořena více generacemi, 
ráda bych věnovala pozornost oblasti mezi-
generačního soužití dětí, rodičů, prarodičů. 

Tito lidé a  organizace dokáží vytvořit úžas-
nou nabídku aktivit pro naše občany za zlo-
mek nákladů, o  které by si řekli komerční 
subjekty. A hlavně do toho dávají srdce, což 
je na  těchto aktivitách vidět. Představitelé 
a  zástupci města by neměli zapomínat, že 
jsou jen správci věcí veřejných a mají svým 
občanům města připravit co nejlepší pod-
mínky pro jejich život. Bohužel právě oblast 
volnočasových a prorodinných aktivit je mezi 
ostatními mnohdy „Popelkou“. To se snažím 
měnit a postupně se to také daří. 

Podařilo se nám v Ostravě vytvořit koncepci 
rodinné politiky, navýšit prostředky na volno-

časové a prorodinné aktivity, podpořit proro-
dinné aktivity včetně mezigeneračního sou-
žití, protože rodina nejsou jen rodiče a malé 
děti (i 40leté dítě má své rodiče). 

Existuje mnoho programů a podpor pro růz-
né ohrožené skupiny obyvatel, ale na běžné 
rodiny se pak zapomíná, ale právě ty ve měs-
tě potřebujeme a měli bychom se snažit, aby 
i  těm přespolním stálo za  to, se do  našeho 
města přistěhovat. 
To jsou věci, které se snažím pro-
sazovat a pokud mi to voliči dovolí, 
budu v tom pokračovat i nadále. 
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Je mi jasné, že život ve velkoměstě, 
kterým Ostrava nepochybně je, sebou 
kromě hromady výhod přináší také 
nepříjemnosti. Na relativně malé plo-
še vedle sebe bydlí nejrůznější lidé.

Drtivá většina z nich ví, jaká jsou psaná i ne-
psaná pravidla chování ve společnosti a sna-
ží se je dodržovat. Jsou mezi námi však i tací, 
kteří si myslí, že si můžou dělat, co chtějí. 
I u nich je mi jasné, že jsou v každém větším 
městě, nicméně vše musí mít svou hranici 
nebo chcete-li únosnou mez. 

U  nás v  Ostravě se situace rok od  roku 
zhoršuje. Netvrdím, že se v  ulicích běžně 
znásilňuje nebo dokonce vraždí a  nebudu 
brát v potaz čtvrti, jakými jsou zadní Přívoz, 
Kunčice nebo části Vítkovic, čímž nechci 

Rozjezdil jsem MHD, teď rozchodím 
městskou policii. Co bude dále? Mož-
nosti jsou jen dvě. Budeme-li taková 
chování přehlížet a budeme-li se bát 
pojmenovat problémy pravými jmény, 
bude ještě hůř. To bych opravdu 
nechtěl. 

Pak je tady druhá možnost. Nebát se, být 
férový, ale rázný a důrazný. Umět dát jasně 
najevo, kde je hranice slušného chování 
a těm, kteří ji nebudou ochotni respektovat, 
to nechat pocítit. 

Nesmíme se bát 
ve vlastním městě!

Rozchodíme 
městskou policii!

ani na vteřinu naznačit, že bych na zlepšení 
tamní (nejen bezpečnostní) situace, byť jen 
na  chvilku, rezignoval. Jenže faktem je, že 
v  Ostravě se ve  veřejném prostoru necítí-
te bezpečně a situace je čím dál tím horší. 
Starší lidé se bojí vycházet po setmění a svůj 
program si zejména v zimních měsících, kdy 
je brzy tma, plánují tak, aby byli včas doma. 
Rodiče z  obavy, aby se jim něco nestalo, 
vozí děti do kroužků přes celé město. Jejich 
prosba či ustaraná žádost o odeslání SMS 
zprávy „Dorazil(a) jsem v pořádku“, se stává 
běžnou rutinou. 

Podivné partičky nezletilců, 
bezdomovců nebo feťáků otra-
vují slušné lidi v parcích i na uli-
cích. 

Že to opravdu jde a nejsou to jen slova, jsem 
už dokázal. Pamatujte si ještě na stav, kdy se 
v  tramvajích povalovaly podivné existence 
a skupinky mladých Rómů pokřiky obtěžovali 
ostatní cestující? Situace není zdaleka 
ideální a  mrzí mě v  tomto ohledu vedení 
dopravního podniku usnulo na  vavřínech 
a  polevilo, nicméně bez asistentů přepravy 
si ostravskou MHD už nedokážu představit. 
Vyslechl jsem si spousty nařčení z  rasismu 
a  z  nelidského přístupu, nadávek i  urážek. 

Úvaha Lukáše Semeráka

Lukáš Semerák

Lidé se bojí v podchodech nebo dokonce při 
vstupu do obchodu. Ostatně to, co se v ně-
kterých dnech děje třeba před prodejnou 
Albert na Nádražní ulici, je zcela mimo mé 
chápání.

Neustoupil jsem. V  tomto ohledu nevede 
cesta zpět. V  Ostravě máme městskou 
policii. Jejím velitelem je primátor města. 
Ten současný ji však prakticky neřídí. Ono 
to z  prostor jeho kanceláře ani dost dobře 
nejde a  neznám nikoho, kdo by ho viděl 
večer třeba přesedat na  tramvaj v  Sadu 
Boženy Němcové, na  hulváckém kopci 
nebo na  Dubině. Přitom městská policie 
zaměstnává spoustu opravdu šikovných 
lidí, a  to nejen strážníků. Mnozí jsou často 
upřímně nešťastní se stavem, v  němž se 
tato organizace nachází. Moc dobře vědí, že 
mají na víc, že si dokážou efektivně poradit 
s nejedním problémem, který dnes neřeší. 

Potřebují však rozhodné velení a jas-
né instrukce. Stejně tak musí neo-
chvějně vědět, že za nimi v každém 
okamžiku jejich nelehké práce někdo 
pevně stojí.  
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V  dresu hnutí Ostravak již druhé volební 
období hájí zájmy našeho města a  celého 
regionu v Senátu. Není mu lhostejné, co se 
ve  městě, ve  kterém žije, děje. Mnohé lze 
však změnit pouze správně nastavenou 
legislativou a  proto je nápomocen svým 
kolegům na  radnicích. Jejich praktické 
zkušenosti přenáší dále do Výboru pro hos-
podářství, zemědělství a  dopravu Senátu, 
jehož je členem a  také na  příslušná místa 
státní správy.
Jak vzpomínáte na svou první ex-
pedici na Mount Everest, která se 
odehrála v roce 1991?
Výstup byl velmi obtížný, viditelnost byla 
špatná, ale nefoukal vítr. Mráz byl mínus čty-
řicet stupňů Celsia. Jeden člen z italské vý-
pravy, která se pokoušela zdolat vrchol před 
námi, nebyl schopen pohybu. Fausto di Ste-
fani měl střevní potíže, přestaly mu fungovat 
ledviny a  omrzly mu ruce i  nohy. Postupně 
jsme ho během čtyř dnů snášeli do základ-
ního tábora. Tím došlo k  časovému zdržení 
a  teprve poté, co jsme Itala dostali do  zá-
kladního tábora, mohli jsme se opět vydat 
směrem na vrchol.

Poprvé se také jednalo o výstup 
přes Velký (Nortonův) kuloár v se-
verní stěně. Proč se touto trasou 
nikdo před vámi nevydal?
Před námi to zkoušeli Američani, ale k vrcho-
lu nedospěli. Na  rozdíl od nich jsme to lezli 
bez fixních lan. Ta jsme měli jen asi padesát 
metrů ve výšce 8400 m. n. m. Jedná se o ná-
ročnou trasu, která ani dnes běžná není.

Celý svůj život se aktivně věnuje sportu a díky 
svému vzdělání také architektuře a umění.

Leopold Sulovský

„Cokoliv si lidská mysl dokáže 
představit a čemu dokáže   
uvěřit, to lze dosáhnout.“

Být horolezcem v Himálajích je ve-
lice dobrodružná věc. Nenudíte se 
teď v pozici zastupitele a senátora?
Do politiky jsem vstoupil proto, že jsem ne-
chtěl jen nadávat s  ostatními v  hospodě 
u  piva a  říkat, že ostatní to dělají špatně. 
Nakonec zjistíte, že to tak jednoduché není. 
Snažíme se dělat co nejlepší rozhodnutí, ale 
ne vždy jsou všichni spokojeni.
Pořád jste ve skvělé kondici, jak si ji 
udržujete?
Ještě pořád občas lezu po  skalách, horo-
lezec prostě v  člověku zůstane. Na  fyzičku 
mám hlavně horské kolo, rád plavu a věnuji 
se rodině.

A jak vzpomínáte na výstup výpra-
vy na K2 v roce 2007? 
K2 je technicky náročná, ale problémem bývá 
většinou počasí. Jedná se o  neodstupnou 
horu, na které nemůžete čekat více dní krás-
né počasí. Potřebujete taky více odpočinku 
před výstupem, a  tak při střídání skupinek 
záleží na  tom, na  koho zrovna vyjde ideální 
počasí. Expedice dopadla dobře a byli jsme 
velmi rádi, že se nikomu nic nestalo.
Před výstupem na Lhotse v roce 
2012 jsme se musel otočit. Určitě to 
nebylo jednoduché vzdát se cíle.
Byla to těžká situace. Kolega Milan Sedláček 
udělal tragickou chybu a zaplatil za ní živo-
tem. Já se rozhodl otočit v  8200 metrech 
s  tím, že bude lepší neriskovat. Je potřeba 
mít velkou úctu k horám.

V roce 1991 vystoupil jako první Čech 
na Mount Everest.
Z dalších horolezeckých úspěchů: 
Pik Lenina (7 134 m), Pik Komunizma (7 495 m), 
Dhaulágirí (8 167 m), Makalu (8 481 m), 
Pumori (7 145 m), Cho Oyu (8.201 m).
V roce 2007 vedl úspěšnou expedice na K2  
a Broad Peak.
V letech 2006-2010 byl členem zastupitel-
stva obce Moravská Ostrava a Přívoz jako 
nezávislý kandidát. Od roku 2010 se aktivně 
angažuje v politickém hnutí Ostravak a působí 
jako zastupitel města Ostravy.
Od října 2012 vykonává funkci senátora 
za hnutí Ostravak v obvodu č. 71 - 
Ostrava-město.
Mezi jeho zájmy patří horolezectví, divoká 
voda, sjezdové lyžování, tenis, architektura, 
umění, horská fotografie.

Představujeme

18.9. 
neděle

louka u
Starobělské

Koliby
15:00

hod.

Zveme na

jižanský 

Vystoupí skupina Šajtar
Zdeněk Kačor - zábavný program pro děti

Ukázka kickboxu - workshop 
Kouzelník, BIKE show, skákací hrad

Smývatelné tetování,
malování na obličej, venkovní stolní hry

Sportovní hry a občerstvení

Mumraj



Chcete, aby město opravilo
Dům Kultury a postavilo

koncertní síň?

ANO?

Volte
ANO, Piráty

KDU-ČSL

Volte
Ostravak

Volte
KSČM, SPD

ČSSD

NE!
• Za jakoukoliv cenu
• 4-5 mld. i více, 
 je to v pořádku,
 peníze nejsou 

důležité
• Klidně město ještě 

více zadlužíme 
příštím 

 generacím
• Všechny ostatní 

projekty musí jít 
teď stranou

• Hlavně rychle 
 a ať s tím není
 moc práce, ať to 

stojí, co to stojí

• Cena je nepři-
měřena vysoká, 
projekt musí projít 
odbornou revizí

• Realizace nesmí 
ohrozit ostatní 
investice např. 
opravu Městské 
nemocnice

• Vedení města 
musí aktivně

  jednat a zajistit:
a) min. 60% 
 stavebních nákladů
b) min. 70% 
 provozních nákladů
 z externích zdrojů 
 (eu, stát, kraj, fondy, 

soukromé prostředky)

Ostrava 
Dům Kultury 

opravit nepotřebuje
a není ani 

potřeba mít
koncertní síň

„Další vývoj 
projektu je bohužel 
příznačným odrazem 
manažerské 
neschopnosti 
současného 
vedení města, 
které v tom naprosto 
zoufale plave.“

Proto jsme stáli u zrodu myšlenky propojení 
rekonstrukce DKMO a  výstavby koncertní 
síně (zde by bylo vhodné uvést, že často uží-
vané označení „nové“ je zavádějící, protože 
Ostrava žádnou koncertní halu nemá). Při-
pravili jsme architektonickou soutěž a  zod-
povědně pracovali s  náklady 1-1,5 mld. Kč 
při nutnosti zajištění většinové části jejich 
financování z externích zdrojů, tedy státem, 
krajem, EU a soukromými fondy. Další vývoj 
projektu je bohužel příznačným odrazem ma-
nažerské neschopnosti současného vedení 
města.

I přes naše opakované upo-
zornění na potřebu „hlídání“ 
nákladů právě v průběhu velmi 
důležité projekční etapy pro-
jektu se funkční komplex od-
povídající významu a potřebám 

Má koncertní 
síň cenu?

Náš názor na plánovanou výstavbu
koncertní síně a rekonstrukci DKMO. 

Janáčkové filharmonie začal 
měnit v pomník, jehož odha-
dovaná cena se dnes dostává 
k 5 mld. Kč. Navíc s vysokými 
provozními náklady, jejichž 
důležitost v těchto měsících 
obzvlášť rezonuje. 
Stejně jako vedení města nezvládlo přípra-
vu projektu, nezvládlo ani jednání o finanční 
participaci kraje, státu a EU. Byť se náklady 
(mnohdy zcela zbytečně) navýšily několika-
násobně, spoluúčast zůstala stejná, tedy cca 
0,6 mld. Kč. Tento fakt je navíc umocněn sku-
tečností, že po dobu dlouhých sedmi let byli 
současně ve  funkcích předseda vlády pan 
Babiš a primátor pan Macura, tedy oba po-
litici hnutí ANO a členové nejvyššího orgánu 
tohoto hnutí.

Důstojné
zázemí pro

vážnou hudbu 
hodné krajské 

metropole 
Ostrava 

nepochybně 
potřebuje, ale 

otázka stojí 
za jakou cenu!

3.
Město Ostrava musí zajistit, 

aby alespoň 70 % ročních
provozních nákladů bylo 

hrazeno z cizích prostředků.

4.
Výstavba ani provoz DMKO

 a koncertní síně nesmí 
finančně omezit jiné 
potřebné investice,

jakými jsou např. oprava 
Městské nemocnice apod.

2.
Město Ostrava si svým 

aktivním přístupem musí 
zajistit alespoň 60 % 
realizačních nákladů 
z externích zdrojů.

1.
Projekt musí projít 

důkladnou odbornou 
revizí, která přinese 

výrazné vnitřní úspory.

V PŘÍPRAVÁCH
STAVBY JE TŘEBA 

POKRAČOVAT 
OVŠEM PŘI

SOUČASNÉM 
NAPLNĚNÍ 

TĚCHTO 
PODMÍNEK:
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Náš postoj
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Jako dlouholetý lékař fotbalistů 
Baníku byste mohl mít ke sportu 
docela blízký vztah. Je tomu tak? 
Provozoval jste nebo provozujete 
nějaký sport aktivně?
Jako dítě jsem závodně lyžoval za LK Baník 
Ostrava.  Nyní za  stejný oddíl lyžují obě mé 
mladší děti, takže jsem na  lyžích velmi čas-
to. V  létě hraji tenis, v  zimě chodíme s  ka-
marády už 20 let na  fotbálek do  tělocvičny 
a v posledních deseti letech jsem ale nejvíce 
propadl golfu.

Váš otec byl řadu let v managemen-
tu ostravského klubu. Mělo to vliv 
na to, že jste se rozhodl část svého 
profesního života věnovat právě Ba-
níku?
To že otec působil dlouhá léta v Baníku mě 
ke klubu samozřejmě přivedlo. Dokonce mě 
práce se sportovci lákala natolik, že už jsem 
o ní uvažoval při volbě medicíny jako mého 
povolání a ortopedie se po škole samozřej-
mě nabízela. Musím přiznat, že práce v Ba-
níku na pozici lékaře mužstva byla splněným 
snem.

Co by řekl tatínek o dnešním Baníku 
a co by mu podle vás popřál do dru-
hé stovky existence?
Myslím si, že by byl rád, že je Baník pořád 
klubem s  obrovským důrazem na  výchovu 
vlastních hráčů, a protože každý rok složitě 
plnil klubovou pokladnu, jistě by uvítal, že má 
Banik finančně silného majitele. V oddílu pů-

sobil v době, kdy se sponzoři příliš nerozdali 
a město klubu v té době pomáhalo minimál-
ně, naopak musel klub ještě odvádět část 
vstupného. Dnes dostává Baník nemalé pro-
středky na  výchovu mládeže, což je samo-
zřejmě dobře. A co by popřál, tak to je jasné, 
určitě návrat na Bazaly.

Jste profesí ortoped, je rozdíl-
ná péče o  fotbalisty či sportovce 
a běžné pacienty?
Ano i  ne. Všechny musíte zvládnou na  sto 
procent, sportovce možná i  na  sto dvacet 
procent, protože jejich zátěž je většinou 
enormní. Když to řeknu laicky, u  některých 
operací je lepší třeba chvíli počkat a až poz-
ději udělat plastiku zkříženého vazu. U fotba-
listy si toto nemůžete dovolit a stejné je to 
s návratem ke sportu. U běžných pacientů je 
doba léčby např. osm měsíců, ale u sportov-
ců je často vyvíjen tlak, aby to bylo rychleji.

Musel jste už někomu z fotbalistů 
sdělit, že zranění mu už vrcholově 
sportovat nedovolí?
Stalo se to a  jsou to smutné chvíle, hlavně, 
když si uvědomíte, že se jedná o  lidi, kte-
ří sportu obětovali celý svůj život a  návrat 
do běžného života je pro ně nepředstavitelný. 

Co vás ve městě štve?
Při odpovědi na tuto otázku si musím šťouch-
nout do vedení města, které chystá nesmy-
slně drahý projekt koncertní síně, který svou 
cenou nemá obdobu, a který finančně zatí-

ží celé generace Ostravanů. A  to nemluvím 
o enormních měsíčních nákladech na provoz. 
Když pominu návrat na Bazaly, tak by fotba-
lový stadion městu jistě slušel a  více kore-
spondoval s naturelem Ostravanů. Ale našlo 
by se spoustu dalších smysluplnějších inves-
tic, než je koncertní síň. Navíc je nestandard-
ní, aby se město podílelo takovým objemem 
financí na stavbě toho typu. 

Proč se nevěnujete čistě svému 
oboru a ztrácíte čas v politice?
Na to je jednoduchá odpověď. Ztotožňuji se 
s  prioritami hnutí Ostravak. Chci žít v  čis-
tém městě. A  to nejen ve  smyslu pořádku, 
ale komplexně ve zdravém městě s finančně 
zajištěnou městskou nemocnicí. Podporuji 
to, aby bylo kde sportovat a trávit volný čas. 
Mezi priority patří i čisté a opravené chodní-
ky, osvětlené město a bezpečí. Sice jsme se 
za poslední roky posunuli dopředu, ale pořád 
máme před sebou hodně práce.

Rozhovor s uznávaným ortopedem, který řeší nejen problémy
svých pacientů, ale také svého města.

Tomáš Pavliska

„Chci větší podporu malých
    sportovních oddílů a klubů!“
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Program

Startovné

Více info na: www.lkbanik.cz

Kategorie

Tratě

 09:00 Prezentace a výdej čísel     
 10:30 Start závodu dětí 
 11:30 Start rovinného závodu                                
 11:45 Start hlavního závodu  
  Vyhlášení, zábavný program

Hlavní závod 300,- 
(200,- v případě on-line 
platba do 10. 9. 2022)
Dětský závod  0,- 

Hlavní závod - muži, ženy
Hlavní závod - prémiová kategorie nad 50 let
Rovinný běh 8 km - muži, ženy
Děti roč. 2007-2008, 2009-2010 
                  2011-2012, 2013-2015
Děti roč. 2016 a mladší

9 km - s výběhem na Emu
8 km - rovinný závod 
4 km - děti 2010 a starší
1 km - děti 2011 a mladší

17. 9. Slezsko–
ostravský 

hrad

Závody 
Soutěže 
Hudba 2022

a Dětský den s Ostravakem
Běh Emuna

(Mario Šeparovič 
a Vojta Šňupárek)

Programem provází Vladimír Polák.

Dětské soutěže a ceny během celého dne.
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Baník slaví sto let své existence. 
Jak toto významné výročí vnímáte 
Vy?
Sto let od založení je samozřejmě úctyhodné 
číslo a významná událost. Oslavy výročí jsou 
jedna velká paráda, za kterou děkuji a které 
si opravdu vážím.  Je to skvělá příležitost při-
pomenout si historii klubu, slavné osobnosti 
s ním spojené, jeho úspěchy apod. Pro mě je 
to však také okamžik zamyslet se nad jeho 
budoucností. Větší část historie klubu psa-
li naši pradědové, dědové a  otcové. O  tom, 
v jaké kondici klub oslaví třeba 150 nebo 200 
let od založení, do značné míry rozhodneme 
právě my.

Teď mluvíte jako fanoušek Baníku 
nebo jako městský zastupitel?

Baník má nejlepší fanoušky v  republice. 
O tom žádná. Pravdou však taky je, že křičet 
„Baník mistr!“, umí každý.  Mrzí mě, že když se 
daří a hrajeme s atraktivním soupeřem, dorazí 
hodně lidí a když to zrovna nejde, tak na utká-
ní přijdou jen ti skalní. Přitom nejjednodušším 
způsobem, jak dát najevo, že za klubem opra-
vu stojíte, je přijít mu fandit na domácí zápasy. 
Možná to zní jako klišé, plný stadión má však 
vícero významů.  

Máte na mysli vyšší zisky ze vstup-
ného nebo lepší atmosféru?
To sice taky, ovšem teď se dostanu ke druhé 
polovině předešlé otázky. Baník hraje ve Vít-
kovicích na  atletickém stadiónu. Ten je pro 
fotbal naprosto nevyhovující. Ví to každý, 
jenže vyjma občasných výkřiků se nic kon-
krétního směrem k fotbalovému stadiónu ne-

Město potřebuje důstojný 
fotbalový stánek!

V tomto mám jasno. Naprostou prioritou jsou 
pro mě Bazaly. Jsem přesvědčen, že stadión 
s kapacitou 15 000 diváků se tam postavit dá. 
Upřímně se stydím za  to, co tam za  stovky 
miliónů vzniklo. Areál patří městu, namísto 
výmluv, proč to nejde, je zapotřebí pozvat 
odborníky a stanovit podmínky, za nichž sta-
dión na Bazalech postavit půjde. Přesně tohle 
je úloha města. Ostrava musí mít vize a vrátit 
Baník na Bazaly vizí je. 

Když jste zmínil Bazaly, připomnělo 
mi to události a napjatou atmosfé-
ru z roku 2013, kdy jste Vy a hnutí 
Ostravak byli osočováni z toho, že 
nechcete Baníku pomoct.  
Vůbec mě netěší, že čas ukázal, že jsme měli 
pravdu takřka ve všem. Tehdejší majitel Baní-
ku pan Šafarčík klub obrovsky zadlužil a tvrdil, 
že když město odkoupí Bazaly za přemrště-
ných 117 mil. Kč, tak ho tím zachrání v lize. Ost-
rava stadión koupila, peníze zmizely neznámo 
kam, Baník spadl a stadión dlouho chátral. Ten 
příběh je smutný hned dvakrát. Jednak věcně 
a taky tím, že si někdo dovolil vydírat město 
právě Baníkem. V tomto kontextu bychom si 

Lukáš 
Semerák 

– podnikatel, 
zastupitel 

města a fanda 
ostravského 

fotbalu, který 
si uvědomuje, 

že atletický 
stadion 

má sloužit 
atletice a fotbal 

potřebuje 
pořádné hřiště.

děje. Přitom Ostrava i Baník fotbalový stadión 
potřebuje.  A  zde nastupuje role fanoušků 
a města. 

Jak by fanoušci mohli přispět 
ke stavbě nového stadiónu?
Předně neříkejte nový, protože v Ostravě žád-
ný fotbalový stadión není. (Smích) Právě tím, 
co jsem naznačil. Budou-li ve velkém chodit 
na  zápasy, budou-li dávat jasně najevo, že 
stadión chtějí, budou tak vytvářet tlak právě 
na město. 

Chcete, aby stadión postavilo 
město?
To jsem neřekl. Při výstavbě fotbalového 
stadiónu však město musí sehrát zásadní 
roli. Tu vidím v zajištění pozemků, vybudování 
potřebné infrastruktury a významné finanční 
spoluúčasti na stavbě. 
Předpokládám, že společně uvažu-
jeme tak, že fotbalový stadión by 
měl být na Slezské. Jedná se sice 
o velký obvod, vhodných pozemků 
však ani tam moc není.

měli opravdu vážit toho, že současný vlastník 
Baníku Václav Brabec je pro město opravdo-
vým a seriózním partnerem, který opakovaně 
prokázal, že to s klubem myslí opravdu vážně.

Nebojíte se toho, že slova o novém 
fotbalovém stadiónu mohou nyní, 
pár týdnů před volbami znít jako 
laciný populismus?
Já se určitě nebojím. Bude-li o  fotbalovém 
stadiónu mluvit třeba současný primátor, kte-
rý za osm let ve funkci pro něj neudělal vůbec 
nic, budu se jen tiše usmívat a kroutit hlavou. 
Těm, s nimiž se na Baníku potkáváme i v mra-
zivých zimních měsících nebo na výjezdech, 
pak rozhodně nemusím nic vysvětlovat.

Ostrava musí mít vize
a vrátit Baník na Bazaly vizí je!
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Areál patří městu, 
namísto výmluv, 
proč to nejde, je 
zapotřebí pozvat 
odborníky a stano-
vit podmínky, 
za kterých to 
postavit půjde.

Náš postoj



Jsem lékař, 30 let pracuji v ostravských nemocnicích, také 
jsem 20 let po nocích sloužil jako lékař záchranné služby. 
Ostravu tak znám jako svoje boty.

Tomáš Málek

Místa, ale hlavně lidi. I do komunální politiky 
jsem vstoupil proto, abych pomáhal.  Cítím 
spoluzodpovědnost za stav místa, ve kterém 
bydlím stejně jako za stav pacienta, kterého 
léčím. Přál bych si, aby tuto starost o věci ko-
lem sebe mělo co nejvíce lidí. Aby se přidali 
a  snažili se změnit věci k  lepšímu. Alespoň 
tou měrou, na  kterou sami stačí. To vůbec 
nemusí být málo, když děláte věci, o kterých 
jste přesvědčení, že jsou správné.  

a spolupráci všech ostravských 
zdravotnických zařízení.  
Ostravské zdravotnictví totiž není jen měst-
ská nemocnice – jsou tu celkem tři nemoc-
nice, také záchranná služba, zubaři i praktičtí 
lékaři. Ty všechny chce mít občan Ostravy 
za zády, až je bude potřebovat. Město se 
musí zasadit svou vahou, aby všechny tyto 
služby byly co nejlépe dostupné, organi-
začně koordinované a pokud možno co 
nejkvalitnější. 

Také bych chtěl, aby občané 
Ostravy mohli dýchat čistý 
vzduch, aby provozy, jako 
například nadbytečná spalovna 
nebezpečných odpadů nebo 
koksovna, zmizely z města, 
nebo alespoň aby byly pod 
soustavným, nestranným a ne-
kompromisním dohledem orgá-
nů ochrany životního prostředí. 
Aby stát lépe chránil životní 

„Chci dostupnou zdravotní péči 
a zdravé životní prostředí“

prostředí našeho tak těžce 
zkoušeného regionu. K tomu 
ale patří spousta maličkostí, 
které můžeme udělat mi sami, 
komunální politici i lidé. 

Nerozumím všemu a když ne-
vím, tak se zeptám. 
To, co znám velmi dobře, je ostravské zdra-
votnictví. Město Ostrava vlastní městskou 
nemocnici na Fifejdách, ke které se dlouhá 
léta chovalo velmi macešsky. Nemocnice je 
výrazně podinvestovaná a zastaralá. Proto 
jsme se v minulých letech zasadili o vznik 
fondu pro městskou nemocnici, na kterém 
leží spousta peněz. Tyto peníze však stále 
nebyly investovány koncepčně a v souladu 
s výhledem do následujících desetiletí. 

Je třeba tvrdě bojovat za to, 
aby se na investicích podílel 
i stát a kraj. Je třeba zásadně 
lépe koordinovat financování 
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Představujeme

Od bezchybně funkční a komfortní MHD, až 
po pravidelné čištění ulic od prachu a bláta. 
K životnímu prostředí ale také patří i pěkný 
vzhled našeho okolí, zeleň a upravené záho-
ny.  Kultivovaný a kulturní veřejný prostor, 
kde se občan cítí bezpečně a komfortně. 
V takovém městě chci žít a budu pro to dělat 
všechno, co budu moci. 

Oživení centra města – tohle slovní spojení slýcháváme už dlouhou 
řádku let. Slov na toto téma padlo opravdu mnoho, přitom věc je 
v podstatě jednoduchá. Žije to tam, kde žijí lidé. K oživení centra je 
proto nezbytné do něj přilákat nové stálé obyvatele. Přimět majitele 
v devadesátých letech mnohdy přestavěných historických objektů 
k jejich zpětné konverzi na byty, je velmi složité. Účinným řešením 
je tak vystavět nové byty. Musí však být kvalitní, atraktivní, ceno-
vě dostupné a  potřebujete jich hodně. Oprava chátrajícího domu 
na Střelniční, byla předvojem nebo chcete-li prvním krůčkem. Dům 
prokoukl a dnes v něm spokojeně bydlí nájemníci. Při našich dalších 
úvahách si nešlo nevšimnout vředu, kterým bylo nevzhledné par-
koviště na Pivovarské ulici vedle staré radnice. Patřilo městu, které 
mnoho let nevědělo, co s ním. 

Nové Lauby! do opozice, se začaly dít podivné věci. S odstupem času se dá říct, 
že projekt měl jedno obrovské štěstí. Tím byl probíhající archeologický 
průzkum. Primátor Macura si uvědomoval, že nechat uprostřed města 
obrovskou díru v zemi, mu kladné body nepřinese. Příprava projektu 
tedy pokračovala, vedení města však začalo tvrdit, že na něj nemá pe-
níze. Na tomto vyjádření je hned několik absurdit, kdy tou nejviditel-
nější je fakt, že na rozdíl od mnoha jiných městských projektů, které 
po dokončení potřebují další peníze na svůj provoz, pět bytových domů 
a parkování by městu z nájemného investici postupně bez problémů 
splácelo. Pod záminkou nedostatku peněz se začal připravovat pra-
podivný obchod. Ten má dvě části a obě jsou špatně. Vedení města 
se rozhodlo, že projekt postaví soukromý investor, který si část bytů 
ponechá, resp. prodá, a zbytek si od něj město odkoupí.  Městotvor-
ná vize moderních a cenově dostupných bytů pro zájemce o bydlení 
v centru města se tak náhle rozplynula. Smutnou zůstala skutečnost, 
že se prokázala kvalita poctivě připraveného projektu a prodávané byty 
se staly těmi nejdražšími v Ostravě. Namísto toho, aby v nich žili běžní 
lidé, ukládají si do nich peníze ti nejbohatší, kteří je budou stejně jako 
třeba na Karolině pronajímat za vysoký tržní nájem. Ještě podivnější je 
osud zbylé časti projektu. V době, kdy se běžně staví 1 m2 bytu za cenu 
okolo 35  000,- Kč, se město rozhodlo, že samo nic stavět nebude, 
že si byty nechá postavit developerem a následně je od něj odkoupí 
za cenu 92 000,- Kč bez DPH za 1 m2. Tedy za bezmála trojnásobek 
toho, zač je dokáže postavit samo. Smlouva je dokonce postavena tak, 
že město musí zaplatit i v případě, kdy budou byty postaveny nekva-
litně nebo s vadami. Naše přesvědčování a argumentace nebyly nic 
platné. O tom, co vedlo současné vedení ke změně názoru a proč takto 
necitlivě poškodilo zajímavý projekt, můžeme jen spekulovat. Těšíme 
se, až domy budou stát a zaplní se největší proluka v centru města. 
Při pohledu na ně však bude těžké zbavit se v ústech pachuti něčeho 
podivného až nekalého.

Město má lidem s bydlením pomáhat, nesmí ho 
nesmyslně prodražovat
Evropská města často představují pevný a  bezpečný přístav pro ty, 
kteří v nich chtějí bydlet. Vedle vlastního bytového fondu se snaží také 
ovlivňovat cenu bytů tak, aby nevystoupala příliš vysoko a bydlení tak 
zůstávalo dostupné těm, kteří ho potřebují.  Ostrava se v uplynulých 
dvou letech vydala cestou zcela opačnou. Nepochopitelně začala in-
vestovat veřejné prostředky do luxusních projektů a svou aktivitou vy-
hánět ceny bydlení výše a výše. Na Nových Laubech to je 92 000,- Kč 
za 1 m2 bez DPH, u věžáku na Ostrčilově ulici dokonce přes 120 000 Kč 
bez DPH. Za 1 m2. Z úst primátora Macury se překvapeně dozvídáme, 
že pořídit si v Ostravě byt o velikosti 80 m2 za více než 11 mil. Kč mu 
připadá běžné a v pořádku.

Tuto politiku považujeme za naprosto zvrácenou a musíme ji co nej-
dříve ukončit. Vyhánění lidí z města vysokými cenami bydlení je přes-
ným opakem toho, co Ostrava potřebuje. V dnešní době vysokých 
cen energii by město mělo naopak vytvářet jakousi záchytnou síť pro 
ty nejzranitelnější, jakými jsou např. senioři nebo samoživitelky. Svou 
aktivní činnosti je musí zbavovat starostí o střechu nad hlavou. Byd-
lení je tou nejzákladnější potřebou každého z nás a portfolio cenově 
dostupných a kvalitních bytů je určitě odrazem vyspělosti města.

Promarněná příležitost a pochybný kšeft

Jak říkají staří mariášníci „Když nevíš, co s tím, tak vyjeď trumfem“. 
Řekli jsme si tedy, že nové moderní byty s dostatečným podzemním 
parkováním v  historickém centru vystavíme přímo v  jeho srdci. Ne-
chtěli jsme otálet a  zatěžovat město další drahou architektonickou 
soutěží. Raději jsme využili svých profesních zkušeností a dohodli se 
s předními tuzemským architekty na přípravě rezidenčního projektu, 
který dostal symbolický název Nové Lauby. Dnes jej asi už znáte z me-
dií, připomeňme si tak jen, že se jedná o soubor pěti převážně bytových 
domů s více než dvěma sty parkovacími stáními. Náš původní záměr, 
který odsouhlasilo tehdejší vedení města, tedy mj. pánové Tomáš Ma-
cura (ANO) a Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), byl maximálně městotvorný. 
Jeden z nových domů měl být uzpůsoben seniorům a nabídnout jim 
pěkné, klidné a bezpečné bydlení u spolehlivého pronajímatele, kterým 
město nepochybně je. Zbylé domy pak byly určeny ostatním slušným 
nájemníkům. Prošli jsme složitou etapou nezbytných archeologic-
kých průzkumů a zajištění příslušných povolení. Vše bylo připraveno 
k realizaci. Po volbách v roce 2018, kdy bylo hnutí Ostravak odsunuto 
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16.9. 
pátek Začátek 

Hlavní třídy 
(Francouzská)

16:00
hod.

Zveme na

porubský 

Vystoupí skupina Šajtar
Zdeněk Kačor - zábavný program pro děti

Ukázka kickboxu - workshop 
Kouzelník, BIKE show, skákací hrad

Smývatelné tetování, 
malování na obličej, venkovní stolní hry

Sportovní hry a občerstvení

Mumraj Můj pradědeček v  Ostravě od  šestnácti let 
kopal uhlí, já se od šestnácti pravidelně začal 
objevovat na ostravských jevištích. Všechno 
co se týče vzdělání, mi bylo dáno v Ostravě, 
tedy od školky v Poděbradové ulici, přes Zá-
kladní školu v ulici Ostrčilově až po Janáčko-
vu konzervatoř. První zkušenosti s komunální 
politikou jsem nasál v zastupitelstvu Morav-
ské Ostravy a Přívozu. Pak jsem si dal na čas 
pauzu a  posléze přijal nabídku kandidovat 
do  Zastupitelstva města Ostravy za  Hnutí 
OSTRAVAK.  

Hnutí OSTRAVAK mi přišlo jako ideální a jak 
se ukázalo praxí, potřebná část ostravské 
komunální politiky z hlediska různorodé od-
bornosti zastupitelů. 

Vnímám-li ostatní politické subjekty v  ko-
munální politice jako odrazový můstek pro 
vyšší patra politiky a  jisté“ spiklenčení „ 
ve smyslu „kdo s kým, proti komu“ za  lepší 
umístění v žebříčku kandidátních listin, je pro 
mě efektivnější základem stabilní tým hnutí 
OSTRAVAK s docentkou Vozňákovou s praxí 
vysokoškolského pedagoga v oboru ekono-
mie, Michalem Mariánkem pracujícím celý 
život v sociální oblasti, doktorem práv, podni-
katelem a zkušeným developerem Lukášem 
Semerákem, docentem Jančíkem odborní-
kem na ekologii, doktorem Málkem primářem 
z  ostravské nemocnice, kteří celkově nejen 
svým vzděláním, ale také zkušeností z komu-
nální politiky mají,  co do odbornosti potřeb-
né pro vedení města, co nabídnout. A to je 
více než vzletné prázdné fráze plakátů plné 
uchazečů o zastupitelskou funkci nabývající 
důležitosti pouhým stranickým příslušen-
stvím k nějaké parlamentní straně.
Nabídka mé zkušenosti z  oblasti kultury je 
pro navázání na dvě volební období v zastupi-
telstvu města a práci ve dvou komisích tj. kul-
turní a v komisi Muzejní letopisecké, názvo-
slovné a heraldické. U komise kulturní jsem 
zastával post jejího předsedy celkem sedm 
let. K  samotné profesní zkušenosti zmiňuji 
dvacet šest let herecké profese v dresu čino-
hry NDM. V současné době spolupracuji se 
soukromým divadlem Mír. Před dvaceti lety 
jsem pět let vedl projekt Pravidelných večerů 
poezie, kdy na rozdíl od autorských čteních 
dostávala přednost interpretace herců. Před 

čtrnácti lety jsem byl spoluzakladatel spo-
lečnosti, která do  Ostravy přivedla projekt 
Letních Shakespearovských slavností, byť 
jsem společnost po letech opustil, spolupra-
cuji s  tímto projektem nadále z  pozice he-
recké profese. Pakliže jako předseda komise 
jsem součástí komise grantové, dobře znám 
a předešlý výčet je toho důkazem, úlohu ža-
datele o grant a mám zkušenosti s vedením 
kulturního projektu. Jako člen grantové ko-
mise města jsem však nikdy, byť to zásady 
umožňují, nebyl zároveň předkladatelem 
projektu nebo statutárním zástupcem orga-
nizace, která o dotaci v oblasti kultury žádá. 
Svou roli zastupitelskou jsem také chápal, že 
jsem zvolen nejen za volební program hnutí 
OSTRAVAK, ale potažmo za  kulturní obec 
a za kulturu v Ostravě vůbec. Vždy jsem usi-
loval o  navýšení finančních prostředků pro 
neinvestiční transfery, tedy granty. 

A to z důvodu, že Ostrava má v kultuře veli-
ce mnoho kreativních a nadaných lidí. Mají-
-li být hesla „zachraňme odliv mladých lidí 
z  regionu“ prakticky naplněna, tak jeden 
z  jasných a  praktických kroků je finanční 
podpora jejich kulturních projektů.  A tímto 
vytvořit prostor pro možnost jejich sebe-
realizace, protože práce zastupitele vše-
obecně je ve  vytváření možnosti realizace 
projektů, nikoli (a to se někteří zvláště mladí 
kandidáti mýlí) realizovat vlastní projekty 
z pozice města. 

Grantový systém je neustále propírán a hlav-
ně nikdy nebude vyhovovat všem. Je to 
soutěž a ta má své vítěze a ty, kteří neuspějí. 
Mluví se hodně o  zjednodušování systému. 
To však lze jen do  té míry, aby poskytova-
tel, tedy obec samotná, měla dostatečnou 
možnost kontroly neb se zachází s  finanč-
ními  veřejnými prostředky. Ostrava dostala 
přívlastek město festivalů a myslím, že jistou 
zásluhu na tom má grantová politika města, 
na níž jsem se podílel. Také jsem prosazoval 
větší prostor pro víceleté granty, které u vel-
kých projektů jsou pak základem možnosti 
žádat granty ministerské, popřípadě dotace 
evropské. 

Názory zastupitelů na  investice do  oblasti 
kultury se nejvíce různí z  hlediska priorit. 
Ostrava ztratila možnost velkého projektu 

multižánrového centra (tedy koncentrace 
místa pro realizaci kreativních lidí různých 
oblasti umění), jehož projekt, který měl být 
v  sousedství rekonstruovaných Jatek pro 
galerii Plato, by doplňoval možnost zkul-
turnění oblasti Stodolní ulice, byl vedením 
města odmítnut. 

Rekonstrukce Pavilonu G na  Černé louce 
v potřebě adaptace na variabilní a tolik po-
třebný divadelní prostor pro současné di-
vadlo a  scénické umění byla zařazena až 
na dobu po uplynutí současného volebního 
období 2018-2022. 

Největší investicí v oblasti kultury je beze-
sporu koncertní sál pro Janáčkovu filhar-
monii. Bohužel realizace je finančně tak ná-
kladná, že město bez pomoci státu a kraje 
ji samo nemůže financovat. Výběr návrhu 
Stevena Holla proběhl v době předcovidové 
a v době před krizí vzniklou následkem rus-
kého vpádu na  Ukrajinu. Následky inflace 
a  všeobecného nárůstu stavebních prací 
tímto dostanou další ránu a dokončení rea-
lizace tak náročného projektu nebude snad-
ná. Pokud v  této věci výrazně nepomůže 
stát, nedokázal bych koncertní sál vzít jako 
další argument v  prohloubení zadluženosti 
města.

Jsem si vědom nutnosti hledat v  oblasti 
kultury i prostředky, které je nutné optima-
lizovat. Pakliže existují projekty, kdy podpo-
ra města jsou jedna koruna a dalších devět 
projektů získá vícezdrojovým financováním, 
pak existence obchodních společností měs-
ta, jedním slovem kulturáky, v režimu hlavní 
náplně v  pronájmu prostor a  pouhým pře-
prodáváním kulturních produktů uměleckých 
agentur nedosahují takové efektivity. A tam, 
kde soukromý či nezávislý sektor v  oblasti 
kultury funguje, není potřeba subvencovat 
a  vytvářet konkurenci. Oblast kultury jako 
jiné oblasti se vyvíjí. Před třiceti lety bylo 
místo pro kulturu pouze městský kulturák 
a divadlo zřízené městem. Dnes existuje řada 
nezávislých klubů a celoročních projektů.                               

Známý  herec divadla Mír a komunální politik
za hnutí Ostravak

Vladimír Polák
Představujeme
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Vyluštěnou tajenku zasílejte do konce září na adresu: Ostravak, hnutí občanů, Brandlova 6, 702 00 Ostrava 
nebo e-mailem na: redakce@ostravak.cz. Uveďte prosím své 

kontaktní údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. 

Tři vylosovaní výherci budou odměněni!!!

Výherní křížovka
POMŮCKA:

ALIT,
ASOT,

ERROR.

NÁZEV
SOU-

HVĚZDÍ

1. DÍL 
TAJENKY

DRUH 
PEPŘE

PŘED-
LOŽKA

DĚLOSTŘE-
LECTVO

POMŮCKA:
KELEN, 
SIRE.

DĚLO
SLOVEN. 

MALÍŘ
A GRAFIK

NEPATRNÁ 
ČÁSTKA

ZNAČKA 
KOSME-

TIKY
JEHLIČNAN

MĚSTO
V CHOR-
VATSKU

ZTRÁCETI 
NA

VÝZNAMU

3. DÍL 
TAJENKY

SLITINA 
ŽELEZA

A
HLINÍKU

RÁZOVITÝ 
SLOVEN-
SKÝ KRAJ

HRÁT
KOPANOU

NÁŠ DŘÍ-
VĚJŠÍ TV 
MODERÁ-

TOR

STARŠÍ 
SKAUT

ARABŠTÍ 
KONĚ
OPICE

(KNIŽNĚ)

VÝZVA
JENŽ

(ZASTAR.)

DOMÁCKY 
IZABELA

PODNIK
V N. JIČÍNĚ
STRNUTÍ 

ŠÍJE

OVOCNÁŘI
„BÍLÝ“ 

SPORT

OLYMPIJ-
SKÉ HRY 

(ZKR.)

ODHADOVAT 
VÝSLEDEK 

UTKÁNÍ
LIKÉRNÍK

NACPAT
KRKAT

VYNÁ-
LEZCE 

DYNAMITU

SESTŘINA 
DCERA

SLOVEN. 
„LITRY“

ZNAČKA 
RADIÁNU
CHARLIE 
CHAPLIN

DOMÁCKY 
TAMARA

STROMO-
VÝ PTÁK

ZVON
(BÁSNICKY)

SEZNAM 
CEN

SEVE-
ŘANKA

TNOUT
OSOBNÍ 

ZÁJMENO

ALKALOID 
POSKY-
TUJÍCÍ 

KURARE

RUM
ZÁVAZNÝ 
PŘEDPIS

TYČ
VOZÍKU

STARÝ 
NÁZEV 

RADONU
HEMŽENÍ

OSAMO-
CENY

OTROKYNĚ 
(ZASTAR.)

SLOVEN. 
„AR“

ŘÍMSKÝCH
2004

OBRUBA
POČÍTAČO-
VÁ CHYBA
HAVÁRIE

TITO
SLOVEN. 
MĚSTO

PODNIK V D. 
BENEŠOVĚ
STAROŘEC. 
ZHÝRALEC

OSUDOVÉ 
ZNAMENÍ

PROMÍTACÍ 
PLOCHA
ZOLOVO 

DÍLO

TESAŘSKÝ 
SPOJ

SLOVEN. 
„STÍNY“

ODBORNÍK
V ETICE

CHLOR-
ETYL

OCHOZ
UKAZOV. 

ZÁJMENO

OSLOVENÍ 
VLADAŘE
SYPÁNÍM 
VPRAVITI

OHMATAT
SPUSTIT

JÍT

HLE
(NÁŘEČNĚ)

BIBLICKÁ 
POSTAVA
SLOVEN. 
MUŽ. JM.

VĚZENÍ 
(ZASTAR.)

NÁŠ
HEREC

IBSENOVY 
INICIÁLY

ZAHNUTÝ 
HŘEB

DOBYTČÍ 
NÁPOJ

ZNAČKA 
KYSELKY

2. DÍL 
TAJENKY

NÁZEV 
ŘÍM. 50

OKRASNÍ 
PTÁCI

KTERÉ
(ZASTAR.)
VÁNOČNÍ 

RYBA

SÍŤKA
NA RYBY

IRČAN

OSMI-
VESLICE

PEJSEK
ZNOJ

EPICKÝ 
BÁSNÍK

PRKENNÉ 
STROPY

ZHOUBNÁ 
NEMOC

STAROŘÍM. 
PLATIDLA

BŘEZNO
SLÍDIT

PŘITAKÁNÍ

VŮNĚ
INICIÁLY 
SKLADAT. 
DVOŘÁKA

TÝKAJÍCÍ
SE AMINŮ MZDA NEOBUT

POCHLE-
BOVAT

SLOVEN. 
„RÁDI“

SETINY 
HEKTARU
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JUDr. Lukáš Semerák

Mgr. Petr Mika

doc. Ing. Iveta Vozňáková, 
Ph.D.

MUDr. Tomáš Pavliska

MUDr. Tomáš Málek Ing. Leopold Sulovský

Mgr. Michal Mariánek, MBA, Ing. et Ing. Martin Drastich, 
Ph.D., MBA

Ing. Břetislav RigerVladimír Polák

Kandidátní listina
pro volby do Zastupitelstva města Ostrava

konané ve dnech 23. – 24. září 2022

1. JUDr. Lukáš Semerák 50 podnikatel

2. Doc. Ing. Iveta Vozňáková, 
Ph.D. 57 vysokoškolský pedagog, 

děkanka VŠ

3. Mgr. Michal Mariánek, MBA 47 ředitel domova pro seniory

4. Ing. et Ing. Martin Drastich, 
MBA, Ph.D. 51 auditor

5. MUDr. Tomáš Pavliska 49 ortoped

6. MUDr. Tomáš Málek 54 primář ARO

7. Vladimír Polák 45 herec 

8. Mgr. Petr Mika 51
ředitel Centra pro volný čas 

a pomoc mládeži, vedoucí 
TOM BVÚ 

9. Ing. Břetislav Riger 52 vedoucí obchodního oddělení

10. Ing. Leopold Sulovský 68 horolezec, senátor

11. Mgr. Dagmar Hrabovská 71 místostarostka městského 
obvodu Ostrava-Jih

12. Luděk Volný 55 obchodní ředitel

13. Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. 62 VŠ pedagog, výzkumný 
pracovník

14. Richard Čermák 39 starosta městského obvodu 
Vítkovice

15. Ing. Petra Bernfeldová 44
projektová manažerka, 

starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 2014-2018

16. Ing. David Nespěšný, MBA 47 ředitel vyšší odborné školy

17. Zdeněk Grygar 47 fotbalový trenér

18. Ing. Ivona Vaňková 57 místostarostka městského 
obvodu Slezská Ostrava

JMÉNO, PŘÍJMENÍ JMÉNO, PŘÍJMENÍ JMÉNO, PŘÍJMENÍVĚK VĚK VĚKPOVOLÁNÍ POVOLÁNÍ POVOLÁNÍ

19. Jakub Gazdík 31 trenér, podnikatel

20. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 51 místostarosta městského 
obvodu Ostrava-Jih

21. Ing. Miroslav Eliáš 42 facility manažer a tenisový 
trenér

22. MUDr. Andrea Matulová 69 lékařka

23. Ing. Daniel Žitník 51 místostarosta městského 
obvodu Svinov

24. Mgr. Viktor Panuška 50 strážník Městské policie 
Ostrava

25. Ing. Roman Goryczka 55 místostarosta městského 
obvodu Slezská Ostrava

26. Monika Sikorová 53 tajemnice gymnázia

27. Pavel Konečný 43 kavárník

28. Petr Menšík 48 místostarosta městského 
obvodu Vítkovice

29. Milan Třos 47 hasič

30. Mgr. Hana Strádalová 57 středoškolský pedagog

31. Mgr. Daniel Grimm 35 advokát

32. Ivo Křižák 58 vedoucí zásobování

33. Ing. Alan Najzar 50 projektový manažer 

34. Jana Jeraka 49 vedoucí správy nemovitostí

35. Jiří Brůna 63 technik

36. Lenka Kocierzová 72 výtvarnice

37. Martin Pučok 52 ředitel společnosti

38. Ing. Robert Šimčík 44 produktový manažer

39. Ing. Michal Lach 58 OSVČ

40. Ing. David Grendysa, MBA 50 pedagog VŠ, marketingový 
manažer

41. Mgr. Edita Kozinová 51 ředitelka NNO

42. Ing. Květoslava Hrabovská 55 ekonomická ředitelka

43. Ing. Daniel Horváth 37 OSVČ

44. Daniel Schromm 34 autodopravce

45. Jiří Samec 58 invalidní důchodce

46. Ing. Jan Liďák 44 manažer ve zdravotnictví

47. Ing. Vladimír Mach 63 manažer

48. Ing. Jiří Fousek 66 ředitel společnosti

49. Daniel Nováček 40 manažer nákupu

50. Martin Dvořák 37 řidič

51. Lukáš Ciesarik 35 podnikatel

52. Mgr. Hana Kubišová 43 auditorka

53. Jiří Botor 50 zásobovač

54. Stanislav Odstrčil 63 referent majetkové správy - 
technik

55. Ing. Pavel Obroučka 58 projektant



Termín
voleb
2022

23.-24.
září

Přijďte nás
podpořit!

-
Právě váš hlas 

rozhodne!

Velký křížek
je důležitý!

Jsme jedna parta. Jeden křížek.

Velký křížek


