A JE TO V PYTLI!
MAGAZÍN LEČO PŘICHÁZÍ S NOVINKOU!
Už žádné Lečo ve schránce, ale Lečo v pytli! Inspirovali
jsme se ve větších městech i zahraničí a vyvinuli jsme
pro vás speciální distribuční pytle, ze kterých si můžete
vaši porci šťavnatého čtení jednoduše vytáhnout!
„Nemáme Lečo ve schránce,“ psali jste nám po každé
distribuci nového čísla Leča a my jsme netušili, kde desítky časopisů končí. Řekli jsme si proto, že to zkusíme
jinak! Pečlivě jsme vybrali stovku míst, kde jsme distribuční pytle naistalovali. Velmi snadno si z plastové kapsy
můžete svůj výtisk vytáhnout kdykoli si jen budete přát.
„V Praze takto distribuují jedny noviny a ve světě je to běžná
praxe. Lidé si z kovových krabic nebo podobných plastových
pytlů vezmou jeden výtisk novin a  hodí minci do kasičky.
Lečo je o to lepší, že je stále zdarma“, říká Petr Bašek, jednatel společnosti ova media, která Magazín Lečo vydává.
Většina z vybraných míst navíc splňuje dva důležité předpoklady: jsou v oblasti s velkým pohybem lidí a v dohledu
bezpečnostních kamer. „Věříme, že Ostravané nejsou takoví,
že by nám vybírali celý obsah pytlů a odnášeli si ho třeba
do sběru nebo vandalové, kteří by chtěli pytle poničit. Pro
všechny případy ale budeme mít záznam, který bude možné
předat policii,“ vysvětluje Bašek. Postupně se bude síť distribučních pytlů rozšiřovat tak, aby je měl každý na dosah.
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CO SE ŠUSTLO V OSTRAVĚ
OSTRAVA SLAVÍ 750 LET!!!

Podle státního zástupce Víta Koupila je dokazování u soudu teprve

Ostrava letos chystá v souvislosti s historickým výročím celoroční

slechů a materiálů, které byly nalezeny ve výpočetní technice,

interaktivní hra pro veřejnost. Vrcholem oslav bude historický ví-

toků a majetkových poměrů obžalovaných,“ řekl žalobce.

oslavy. Připraveny budou výstavy, vydání nových publikací nebo

na začátku. „Klíčové bude vyhodnocení listin, pořízených odpos informacemi, které byly zajištěny v rámci analýzy peněžních

kend v centru Ostravy a v okolí Slezskoostravského hradu, který se

bude konat 8. a 9. září. Nabídne středověký trh, historický jarmark
a rytířské turnaje. Ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským se přímo na Masarykově náměstí uskuteční 9. září mše.

OSTRAVA CHYSTÁ BIKESHARING UŽ
NA LETOŠNÍ LÉTO
Ostrava začne hledat letos na jaře dodavatele a provozovatele pro

projekt veřejného sdílení kol. „Intenzivně pracujeme na přípravě
projektu tak, aby první zájemci mohli kola začít využívat na konci
prázdnin, nejpozději na začátku letošního září,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Město předpokládá, že vznikne 40 stanic se zhruba 300 koly.

SLEZSKÝ BŘEH OSTRAVICE SE DOČKÁ
REVITALIZACE

VE VÍTKOVICÍCH ZASE BUDOU LETEČTÍ
MECHANICI

Ostrava chystá další etapu revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Vítkovická střední průmyslová škola po čtyřleté pauze otevře

mostem Miloše Sýkory a hradní lávkou, a to na slezské stra-

v Moravskoslezském kraji a plánuje přijmout 24 uchazečů. Podle

ním stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku, insta-

díky novým majitelům a novému rozvoji firmy Job Air Technic.

vodáky a zřízením venkovního ohniště nebo workoutového hřiště.

v centru města. V příštím roce chce začít s úpravou prostor mezi

maturitní obor letecký mechanik. Škola obor nabídne jako jediná

ně břehu. Projekt ale v lokalitě počítá například i s vybudová-

ředitelky Magdy Dirgasové je v regionu o letecké mechaniky zájem

lací městského mobiliáře v blízkosti loděnice, úpravou mola pro

Žáci se ke studiu budou moci hlásit od 1. Března.

NOVÝ MEZINÁRODNÍ HALOVÝ ATLETICKÝ
MÍTINK V OSTRAVĚ

POLITIKOVÉ SE SEŠLI PŘED SOUDEM
V KAUZE DĚDIC

V nové atletické hale ve Vítkovicích se na Valentýna, tedy

Lumír Palyza, Adam Rykala, Miroslav Novák s manželkou, Simona

Indoor Gala. Zuzana Hejnová zde vyhrála běh na 400 metrů dru-

k soudu coby svědci v kauze lobbisty Martina Dědice. Jeho firma

Evropy v Bělehradu splnila také Denisa Rosolová. Dvojnásobný

lionů korun. Dědic to odmítá. Svědci tvrdili, že si téměř na nic ve

300 m a skončil druhý za Bralonem Tiplinem. Druhý Maslák byl

cem dennodenní kontakt, to přisuzuje dlouholetému přátelství.

odchovanec Slavie Havířov. 

14. února uskutečnil prvním ročník halového mítinku Czech

Piperková a Petr Kajnar. Bývalé politické špičky se dostavily

hým časem kariéry 51,96 sekundy. Limit na halové mistrovství

podle obžaloby manipulací s městskými zakázkami získala 30 mi-

halový mistr světa na čtyřstovce Pavel Maslák si v Ostravě střihnul

spojitosti s tímto mužem nepamatují. Novák, který měl s Dědi-

v cíli za 32,19. „Je to super čas, jsem na tom dobře,“ vydechl v cíli

PÁNSKÁ VOLENKA

PÁNSKÁ
VOLENKA
PÁNOVÉ, VÍME, ŽE JSTE OPOMÍJENI. VÍME, ŽE VĚTŠINA ČASOPISŮ,
KOSMETICKÝCH I MÓDNÍCH ZNAČEK MYSLÍ PŘEDEVŠÍM NA VAŠI
DRAHOU POLOVIČKU. BEZ VÁS BY ALE BYLY VŠECHNY TYTO ŽENY
ZTRACENÉ. BEZ VÁS BY SE ZASTAVILO OTÁČENÍ ZEMĚ. NO, TO
MOŽNÁ NE, ALE BYLA BY TU BEZ VÁS MINIMÁLNĚ POŘÁDNÁ NUDA!
ROZHODLI JSME SE VÁM PROTO VĚNOVAT ZNAČNOU ČÁST JARNÍHO
LEČA, VE KTERÉ SE DOZVÍTE O PÁNSKÝCH ÚČESECH, VOUSECH
I OBLECÍCH NA MÍRU. PŘEČÍST SI MŮŽETE ROZHOVOR S PRVNÍM
MUŽEM OSTRAVY NEBO SPORTOVNÍM KOMENTÁTOREM.

Tohle je prostě Vaše číslo.
Užijte si ho!
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VOUSY V NOVÉM
TISÍCILETÍ
JEŽÍŠ, KAREL IV., ERNEST HEMINGWAY I JAKE GYLLENHAAL.
TI VŠICHNI JE MĚLI. VOUSY JAKO POZNÁVACÍ ZNAMENÍ.
PO LETECH HLADKÝCH TVÁŘÍ, JEMNÉHO STRNIŠTĚ
A NEPATRNÝCH BRADEK SVĚT ZASYPALY ZÁSTUPY VOUSÁČŮ.
BÝT IN ALE NEZNAMENÁ VYPADAT JAKO RUMCAJS. HITEM JE
DOKONALÁ KOMPOZICE PLNOVOUSU S ÚČESEM. A PRÁVĚ PRO
TYTO ÚČELY (ZNOVU) VZNIKLY SPECIALIZOVANÉ
SALÓNY PRO PÁNY.

„K

aždý správný chlap smrdí jako cap!“ Taky jste tohle po-

řekadlo slýchávali? Jeho doba je snad nenávratně pryč
a ze starého kozla (=cap) zůstal jen porost na bradě.

Vous může mít hodně podob. Od úzkého proužku nad rty a malého

nic na bradě až po husté pokrytí celé spodní části tváře. Každý muž
ví, že solidní porost si žádá čas. Pokud i Vy chcete patřit do této

stále početnější skupiny vousáčů, počítejte šest až osm týdnů a po
tuto dobu do vousů nezasahujte. Poté se vydejte za odborníky, například do Barbershopu na ulici S. K. Neumanna v centru Ostravy.

Komplexní péče o vlasy i o vousy, k tomu třeba sklenku něčeho

ostřejšího a žádné ženy. To jsou hlavní výhody ryze pánských salónů. Třinečák Víťa Szlaur začínal v Barbershopu v Praze, časem

ho ale lákalo „obdělávat svoje políčko“, a tak si otevřel svůj vlastní
pánský salón právě v Ostravě. Za téměř rok fungování si sem na-

šlo cestu mnoho mužů všech věkových kategorií. „Muži ocenili, že
něco takového v Ostravě vzniklo, zvykli si na kvalitní péči o vlasy a o vousy a vracejí se. Stále přibývají noví klienti.“A co chtějí

nejčastěji? Osobitou péči – o vlasy i o tvář. „Někteří sem přijdou
a chtějí upravit jen vousy. Nebaví je si vousy doma zastřihovat
strojkem. Aby byl výsledek kvalitní, chce to precizní práci a kva-

litní kosmetiku. Časem většina mužů zatouží nechat se hýčkat
víc, a tak jim děláme i vlasy. Oni si mezitím mohou odpočinout,“
vysvětluje Víťa.

VOUSATÝ SEN
Víťa se vyučil kadeřníkem, protože obor Pánský holič už u nás neexistuje. „Škola byla fajn, ale naučil jsem se hlavně melíry a tr-

valé, což je pro pánskou klientelu docela k ničemu,“ vzpomíná
s úsměvem vyhledávaný holič. Aby získal zkušenosti, rozhodl se
poslat životopis do pánského salónu v Praze. „Učil jsem se na ka-

marádech, abych to místo dostal, pak jsem jel na přezkoušení
a během tří týdnů se všechno semlelo tak rychle, že jsem bydlel
v Praze a nastupoval do nové práce.“ Když podle Víti mladý člověk
vyjde ze školy, má se pořád co učit. Zejména pokud se chce věno-

vat mužským vlasům. „Hlavně je třeba nevzdávat se na začátku,
zkoušet všechno tisíckrát, dokud to nedostanete do ruky, protože
na to nejsou žádné specializované kurzy.“

BARBER SHOP
DOKONALÉ BEZZUBÉ HÁRO
Důležitým předpokladem dobrého holiče je preciznost. „Ostříhat muže strojkem umí za pár minut každý amatér. Dnešní muži
ale chtějí propracované a kvalitní střihy, které vyžadují čas a důslednou práci.“ Takže pokud chcete střih s dlouhými vlasy nahoře a krátkými boky, zbystřete, pokud Vám kadeřnice hlavu oholí strojkem ze všech stran a jen třikrát střihne nůžkami. „Tento
střih si žádá čas,“ radí Víťa. „Vlasy by měly přecházet postupně
od nejkratších po nejdelší a nikde by neměly být ostré přechody či,
nedej bože, zuby. To nevypadá dobře.“ Překvapivě mnoho mužů
přichází do salónu s obrázkem, jak by měl jejich ideální účes nebo
vous vypadat. „Někdy jim musíme vysvětlit, že daný střih neodpovídá kvalitě či hustotě jejich vlasů, ale snažíme se najít kompromis, aby byl zákazník vždy spokojený. Na Havla nestříháme.“

VOŇAVÍ DŘEVORUBCI Z MĚSTA
Kde se vůbec fousáči vzali? S módou zarostlých tváří přišli takzvaní lumbersexuálové, z anglického slova lumberjack neboli dřevorubec. Zastánce tohoto stylu poznáte jednoduše: má kostkovanou
košili, nejlépe flanelovou, husté vousy či plnovous, dělnické boty,
na zádech batoh a po těle tetování (čím více, tím lépe). Na první
pohled přírodní vzhled, který působí dojmem, jako by si onen muž
odskočil z lesa od kácení dřeva do městské civilizace. Nenechte
se oklamat. Dřevorubec o svůj vzhled pečlivě dbá. Vousy má dokonale zastřižené, oblečení spolu perfektně ladí a navíc - voní již
na dálku. „Muži o sebe celkově víc dbají,“ libuje si holič. „Také
muži z Ostravy chtějí vypadat dobře, hezky se oblékat, být upravení a sladění. Upravené vousy a vlasy by měly být naprostou samozřejmostí. Kromě stříhání se tak muži často zajímají o kosmetiku
na vousy, aby je nesvědila tvář, a chtějí kvalitní vosky na vlasy.
Přitom však nemusejí být metrosexuálové.“

8

9

PŘEDSTAVUJEME

ŽHAVÉ STYLY PRO
PÁNSKOU TVÁŘ
KOTLETY
Trochu retro, říkáte si, ale podle stylistů se tento styl opět vrací na výsluní. Jejich trendy

podobu využijí všichni s výrazně oválnými obličeji - kotlety totiž opticky rozšíří obličej.
I kotlety si ale vyžadují pravidelnou úpravu. Udržujte jejich délku - vousy by se neměly
kroutit a odstávat.

1
HLADKÁ TVÁŘ
„I tuto variantu nabízíme,“ říká Víťa z Barbershopu. „Oholit tvář břitvou patří často mezi
zážitky, které dostávají muži jako dárek od svých žen.“ S hladce oholenou tváří nešlápnete vedle, je totiž pořád trendy! Pokud máte výrazné mužské rysy, budete i s touto úpravou

pořád chlapák. Takže pokud i Vy o sebe rád dbáte, neváhejte vyrazit do pánského salónu
nechat se postaru namazat štětkou a oholit břitvou. Při domácí úpravě Vás ale nezklamou

2

ani moderní holicí strojky.

ZKRÁCENÁ VERZE PLNOVOUSU
Pokud nechcete vypadat jako hipster, doporučujeme si na tváři nechat upravenou, zkrá-

cenější verzi vousů, jež bude více respektovat tvar Vašeho obličeje a jeho rysy. Spodní část
vousu by neměla překročit pěticentimetrovou délku. Úprava na lícních kostech by měla
být rovněž kratší. Vznikne tak větší kontrast mezi horní a dolní částí vousů. Tento typ je

vhodný pro muže, kterým roste kvalitní a především rovnoměrný porost. Pod chlupáče
na bradě zamaskujete dvojitou či příliš malou bradu a také si celkově prodloužíte kulatý

tvar obličeje. „Na vousy doporučujeme nanášet kvalitní oleje, které zabrání svědění tvá-

3

ře, tvorbě lupů a celkově změkčí a vyživí vous. Muži používají i balzámy, pomocí kterých
vousy zkrotí, aby nikde neodstávaly a držely tvar.

BARBER SHOP 10

KRÁTKÉ VOUSY
Ani plnovous, ani tvář jako dětská „prdelka“ není Váš styl? Krátké vousy budou to
pravé ořechové. Kratší vousy v délce jednoho centimetru jsou univerzální úpravou, která

se hodí k většině účesů – nezkazíte si s ní image na žádné pracovní schůzce, rande nebo
párty. Úprava je jednoduchá, stačí je jednou za čas zkrátit strojkem.

4
KNÍREK
Zatímco se celý rok smějeme kníračům, že připomínají Helmuta z počátků německé
erotické produkce, jeden měsíc v roce jsou všichni s porostem pod nosem uctíváni k nebesům. Každý listopad vypukne šílenství kníračů, takzvaný Movember. Celosvětově

rozšířená akce jednak zvyšuje povědomí o prevenci před mužskými onkologickými one-

mocněními, především ale dává všem chlapům výmluvu, proč odložit strojek a představit
své „kníraté“ a vysoce originální já. Pokud zvažujete, že nebudete zasahovat do obličeje
žiletkou ani v prosinci, zeptejte se na radu deseti lidí ve svém okolí. Ať Vám upřímně

5

poví, zda Vám to sluší. Ať už máte pod nosem porost jako mrož, nebo fousek à la Charlie
Chaplin, je více než pravděpodobné, že vypadáte nikoliv stylově, nýbrž směšně.

STRNIŠTĚ
Chlapácké strniště vypadá vždycky dobře a snad nikdy nevyjde z módy. Sluší téměř každému muži, nezakulacuje obličej a úprava je až směšně snadná. Přidává ale pár let navíc,

a to zejména u starších mužů, kteří mají ještě tmavé vlasy, ale vousy už jim stříbrní (své

o tom ví i ministr financí Andrej Babiš). Dovolit si ho můžete, i když Vám vousy nerostou
úplně pravidelně. Délku udržujte strojkem na půl centimetru. Pozor! Pokud po delším

6

nošení strniště použijete žiletku, mohou se Vás lidé leknout!

INZERCE
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ROZHOVOR

ONDŘEJ NOVOTNÝ
„OKTAGON JE MŮJ ŽIVOTNÍ PROJEKT!“

ZNÁMÝ 39LETÝ SPORTOVNÍ KOMENTÁTOR SE SVÉ PROFESI I NEJVĚTŠÍMU KONÍČKU ZÁROVEŇ
ZAČAL VĚNOVAT UŽ PŘI STUDIÍCH NA VYSOKÉ ŠKOLE. ONDŘEJE NOVOTNÉHO TEĎ ALE VĚTŠINA
LIDÍ SPOJUJE ZEJMÉNA S ULTIMÁTNÍMI ZÁPASY MMA, KTERÉ NEJEN KOMENTUJE, ALE TAKÉ
POŘÁDÁ. PRO RODILÉHO OSTRAVÁKA JE ALE PRIORITOU RODINA. „JE TO MŮJ CELOŽIVOTNÍ
ÚSPĚCH A RADOST.“
Byla jsem velmi překvapená, když jsem zjistila, že jste Ostravák.
Jak dlouho jste v Ostravě žil? A kde?
V Ostravě jsem žil celý život, než jsem odešel studovat do Prahy
vysokou školu. Narodil jsem se na Fifejdách, ale jsem Porubák.
Celou dobu svého života v Ostravě jsem bydlel právě v Porubě.
V osmnácti letech jsem odjel studovat Fakultu tělesné výchovy
a sportu do Prahy a už jsem v ní zůstal.

Jaké bylo Vaše ostravské dětství?
Vzpomínám, jak jsme prolézali zámeček v Porubě, v té době zchátralý. Dostávali jsme se tam přes různé kanály a většinou jsme
se v nich „šprajcli“. Pak to nešlo ani tam, ani ven, propadávaly
se pod námi podlahy a celé to bylo velké dobrodružství. (smích)
Pamatuju si taky na války, které jsme vedli mezi dvory. Těch bylo
v Porubě opravdu dost. Miloval jsem je. Zapomenout nemůžu ani
na to, že mě ze škol často vyhazovali, takže jsem v Porubě prošel
každou druhou. (smích)

S komentátorstvím jste začínal v roce 1999 u Australian Open.
Jak jste se k této práci dostal?
Chtěl jsem ji dělat. Vrátil jsem se tehdy z Ameriky a přemýšlel
jsem, co budu dělat. A uvědomil jsem si, že jsem vždycky chtěl být
sportovním komentátorem. Začal jsem proto obcházet televize
a nabízet jim své služby. Všude to ale vypadalo stejně: „Už jsi někdy komentoval? - Ne, ale jsem výborný! - Jak to víš? - Prostě to
vím!“ (smích) Nakonec jsem dostal šanci od Jirky Mejstříka star-

šího - dnes už mého velmi dobrého kamaráda, mého rádce, který
byl tehdy šéfem Eurosportu. Odkomentoval jsem tehdy svůj první

zápas Grafová - Suarézová a on mi zavolal, že můžu zůstat. A já
jsem zůstal.

Začínal jste opravdu brzy – ve 23 letech. V době, kdy jste šéfoval redakci Eurosportu, tam pracovali i starší kolegové. Respektovali Vás?
Je to těžká práce, těžké řemeslo. Každý si myslí, že zvládne mode-

rovat, ale pak sedí ve studiu a mlčí, protože neví, co má říkat. Hod-

ně lidí, kteří dělají takzvané odborné spolukomentátory, si myslí,
že když zvládnou odbornou stránku daného sportu, že by mohli
začít pracovat jako komentátoři, což se na některých kanálech

v současnosti „nosí“. Samozřejmě to není možné. Nejde to bez
další průpravy, protože nejtěžší je říkat právě tu vatu. Je nesmírně

těžké mluvit dvě hodiny sám ve studiu, tak aby proslov měl hlavu
a patu, někam směřoval, měl příběh.

Pojďme společně nahlédnout do sportovní redakce. Kolik v ní
je komentátorů a kolik sportů musí zvládnout glosovat jeden
komentátor?
To se hodně změnilo. Když jsem začínal, komentovali jsme úplně
všechno, abychom si vydělali. Běžně jsme dělali deset až patnáct
sportů. Na začátku mé moderátorské kariéry jsem komentoval
traktor pulling, při kterém traktory na zabláceném poli v severských zemích tahaly za sebou saně se závažím. Traktory se při-

tom do toho bahna bořily. Na tuto podívanou chodilo dvacet tisíc
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Norů a Švédů. Dneska už je to skoro sport pro pamětníky. (smích)
Kdysi jsem také hodně komentoval šipky, které jsou teď obzvlášť
oblíbené.

V dnešní době se ale jde jinou cestou. V týmu je přítomno hodně

odborníků. Máme pod sebou jeden až pět sportů, ale spousta lidí,
včetně mě, komentuje jeden nebo dva sporty. Víc mi ale vyho-

vovalo věnovat se většímu množství sportů a rád bych se k tomu
vrátil. Problémem jsou peníze. Těmi, které za svou práci dostáváme, se prostě neuživíme.

Chápu, že člověk, který od malička hrál fotbal, rozumí fotbalu. Ale jak tento člověk může rozumět třeba vodnímu pólu
nebo metané?
Já rozděluji sportovní komentátory na dva druhy. Jsou lidé, kte-

ří komentují daný sport, dívají se na něj, ale reálně ho nevidí. Ti
sportu ve skutečnosti nerozumí. A pak jsou lidé, kteří jej skutečně
vidí, cítí, chápou jednotlivé souvislosti. Když se řekne, že se brání
ve čtvercích, přesně vědí, o co jde. V tom je ten matrix - Vy vidíte
kód, zatímco ostatní vidí jen obraz a nechápou souvislosti.

Po hrách v Soči jste se „pustil“ do starších kolegů komentátorů
z ČT Roberta Záruby a Jaromíra Bosáka. Měli Vám to pak za zlé?
Zlepšili se podle Vás od té doby?
Ne. (smích) Já nemám primárně nic proti Robertovi, nebo Mírovi
Bosákovi. Oba uznávám. S Robertem teď dokonce hrajeme v mu-

zikálu Rocky a je to skvělá spolupráce. Ale co mi vadí, je způsob

práce ČT jako takové. Servilnost při rozhovorech, to že nosí oblečení sportovců, pro které je to často vrchol kariéry absolutně
nechápu a také to, že jim často víc fandí, než komentují a kriticky
hodnotí jejich výkony. Byl to obsáhlý článek a jsem rád, když názor rezonuje. Takže je potřeba kritizovat případy něčeho co všich-

Připravuji se neustále! Například v MMA je teď absolutní hvěz-

dou Conor McGregor, kterého musím sledovat nejen na internetu

a sociálních sítích, ale i všude okolo. Vím o každém jeho kroku. Ale
hlavně musím být o krok dopředu před fanoušky. Proto nesleduju

jen jeho, ale i ostatní, abych věděl, jak na něj reagují. Mým úkolem
pak je, abych ten příběh přinesl buďto jako první, nebo abych ho

přinesl ucelený z více stran pohledu. A pak přijde to nejdůležitější.
Říct ten příběh ve správnou chvíli. V momentě, kdy koresponduje
s obrazem.

ni ostatní viděli a mají na to názor. Kdo přemýšlí například nad

Vaší komentátorskou specializací je MMA. Věnujete se mu i Vy?

pasu a pak teprve ukážou reportáž? K čemu mi to jako divákovi je?

s jiu jitsu, takže mám i osobní zkušenost.

budit, abych zůstal u obrazovky? Mně je daleko příjemnější, když

se detaily zápasu dozvím postupně z reportáže, než když mi někdo

Co Vás na MMA tak fascinuje? Čím podle Vás přitahuje stále
větší počty fanoušků?

Toto se v zahraničí nestane. A když už, tak je reportáž natočena

ne. Téměř každý může porazit každého. Tipovat dopředu je hrozně

tím, že v Brankách nejprve řeknou přesný výsledek nějakého záChápu, že televize je jen informativní věc, ale neměla by mě na-

Ano, dlouhé roky trénuju thai box, teď jsem začal s pár klukama

řekne: „Baník dneska vyhrál 2:1, pojďme se podívat na reportáž.“

Co mě na tom nejvíc baví, je atraktivita. Nikdy nevíte, co se sta-

s nějakým mikropříběhem, který ji doprovázel. Nova dělá napří-

těžké. Zápasy jsou rychlé, vystupují při nich do popředí zajímavé

klad sportovní zprávy o hodně lépe než ČT.

charaktery zápasníků. A to podle mě baví většinu diváků.

Takže nevznikla žádná třecí plocha?

studiu a lezou těm sportovcům kdoví kam. Bylo to prostě servilní.

Stojíte za velmi zajímavým projektem Oktagon výzva, který
přinesl nejen poutavé česko-slovenské MMA zápasy, ale také
pohledy do zákulisí tohoto sportu. Diváci mohli vidět, jak se zápasníci připravují, co prožívají a jak velká dřina za tím vším stojí.
Jak projekt vznikl?

mít i kritické oko. Nejsem přece z olympijského svazu, abych byl

vysnil, vymyslel a chtěl, abych byl jeho součástí. Čím víc jsme

kterou si všichni platíme, má tak nízkou úroveň a nikam se ne-

dělat něco takového, ale nebyl bych schopný na rozdíl od něj vše

Z mé strany ne... Vím, že se k tomuto tématu „kluci“ vyjadřovali
a že se to nafouklo jako bublina. Když byla olympiáda v Riu, mám
úplně před očima, jak sedí lidé z ČT v olympijském oblečení ve

Jsem taky fanoušek a všem jim fandím. Ale jako novinář musím

Byl to nápad mého slovenského kolegy Pavola Nerudy. On si ho

absolutně nesoudný. Považuji za ubohé, že veřejnoprávní televize,

o tom mluvili, tím víc jsme byli na jedné vlně. Vždycky jsem chtěl

posouvá. Mrzí mě, že nikdo nemá snahu posunout to někam dál.

zorganizovat. Od určitého bodu už jsme v tom jeli spolu. A ukázalo

Jak se dají naučit všechna jména, sestavy týmů a podobně?

lání, teď vstupujeme do druhého roku. Ukázalo se, že naše práce

Je to jen o praxi. Když se tomu budete věnovat každý den, pořád

se, že se nám to povedlo. Máme za sebou rok příprav, rok vysí-

má smysl, že během jednoho turnaje a jedné reality show jsme se

dokola, automaticky se to uloží do hlavy a spojí se všemi výsledky,

dostali na pomyslnou špičku česko-slovenské produkce.

příběhového komentování.

Mají o projekt větší zájem i sami zápasníci?

čísly a příběhy. Mně hlavně s těmi příběhy, protože jsem zastánce

Říkáte, že jste příběhový typ. Kolik času Vám tedy zabere příprava?

Určitě mají. Ozývají se sami, že chtějí startovat, protože viděli
naše turnaje, které byly svou úrovní naprosto odlišné od běžných

MMA turnajů, které se u nás pořádají. A musím přiznat, že je to
příjemné.
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ROZHOVOR
Zasáhlo i počasí do Vašich plánů?

Zažili jsme tam menší tajfunek. Až zpětně nám řekli, že jsme byli

dvě hodiny od vystěhování. Pršelo i několik dnů bez přestání.

Všechno jsme měli mokré, byla nám zima… Každý den se stalo
něco, co kompletně změnilo naše představy, a my jsme museli vymýšlet náhradní plán.

Vaše manželka je bývalá miss. O nich se někdy posměšně říká,
že jsou hloupé zlatokopky. Co jste si o nich myslel Vy, než jste
potkal svou současnou ženu Renatu Langmannovou?
Snažím se kontrolovat ve svých představách o lidech. Tak jako ka-

ždý jsem i já jsem měl mnohokrát určitou představu a později jsem
ji musel změnit. Ovšem zrovna u ní jsem popravdě žádnou před-

stavu neměl. I miss si zasluhují úctu. Určitě se od nich neočekává,
že budou schopny vést debaty s lékaři a právníky nebo sportovci

Na co se mohou fanoušci těšit letos?

Budou moci sledovat své favority na všech sociálních sítích. Chceme jim nabídnout co nejvíc informací, aby přijeli třeba i na 300 ki-

lometrů vzdálený zápas. Tento rok budeme pořádat tři velké turnaje a možná nějaké menší, ale co se reality show týká, tam stále
ještě tvoříme, nasáváme inspiraci a tak.

Jsme tedy moc rádi i za ženské publikum. Píšou nám ženy nejrůznějšího věku a lidé, do kterých bych to nikdy neřekl: „Bylo to super, úplně jsme na tyto sportovce změnili názor!“

na odborné úrovni, ale věnují se péči o sebe, o módu a podobně,

což je chvályhodná činnost. Díky své ženě jsem také pochopil, že
být modelka je obrovská dřina.

Jak moc je Vaše žena sportovně zdatná?

Hodně! Dělá thai box, má ráda pilates, jógu, běhá. Je to sportovec
tělem i duší.

A rozumí sportům? Ví třeba, co je offside?

Roli moderátora v reality show jste si vyzkoušel i v pořadu Robinsonův ostrov na Filipínách pro televizi Nova…

Na fotbal se se mnou nedívá. Nebaví ji. Vůbec se jí nedivím. Rozu-

kurz jsem běžel na poslední chvíli. A ono to překvapivě vyšlo! Mu-

Říkal jste, že budete hrát v muzikálu Rocky. Jakou roli tam
ztvárníte?

Ano, napsali mi, abych přišel, ale já jsem na to zapomněl. Na kon-

sím říct, že budu Nově a lidem okolo nadosmrti vděčný, že mi tuto
šanci dali.

mí sportům, kterým rozumět chce. A že by si v televizi vyloženě
pustila sport? To opravdu ne. (smích)

Komentátora, co jiného... (smích) Zpívat bych asi nezvládl.

Jak dlouho jste na ostrově natáčeli? A jak to na Vás působilo?

Vybrali mě a dalšího člověka, abychom komentovali finální zápas

jsem měl poradce z Dánska, Anderse, který natočil už 16 Survivo-

A jsou to naučené fráze, nebo budete improvizovat?

Točili jsme dva měsíce. Je to těžko popsatelná zkušenost. První dny
rů. Měl tričko s nápisem: Přežil jsem Survivor. Pochopil jsem až

pár dnů po konci této show, že jste ráda, že to máte za sebou, ale
zároveň to ve Vás vytvoří jakousi závislost. Všichni si vybaví, jak
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těžké to bylo, ale, jak to tak bývá, nakonec byste ráda jela znovu.

INZERCE

Rockyho versus Apollo Creed.

Jsem přesvědčen o tom, že budeme čím dál víc říkat svoje věci. Sa-

mozřejmě musíme zachovat obsah, který je ve scénáři, ale už teď
jsme si text upravili a věřím, že půjdeme ještě dál. 
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PŘEDSTAVUJEME

ROYAL
TAILOR

„NEMODELUJEME POSTAVU KLIENTA DO
OBLEKU, ALE OBLEK NA KLIENTA.“
BOČKOVI MAJÍ JEHLY A NITĚ ZŘEJMĚ V GENECH. TĚŽKO SI LZE
JINAK VYSVĚTLIT, ŽE JIŽ ČTVRTÁ GENERACE TÉTO RODINY SE
VĚNUJE PÁNSKÉMU KREJČOVSTVÍ. MODERNÍ SALON ROYAL
TAILOR NA BISKUPSKÉ ULICI V HISTORICKÉM CENTRU OSTRAVY
NABÍZÍ PÁNŮM KAŽDÉHO VĚKU OBLEKY I KOŠILE NA MÍRU
Z TĚCH NEJKVALITNĚJŠÍCH MATERIÁLŮ. A KLIENTI SI PRO RUČNÍ
PRÁCI VYHLÁŠENÉHO ZNALCE RÁDI ZAJEDOU I Z OPAČNÉHO
KONCE REPUBLIKY NEBO ZAHRANIČÍ.

V

OBLEK VS. TEPLÁKY

rodina musela uskromnit a z úspěšné dílny
byl Otmar Boček nucen propustit kvalitní

še začalo už před více než sto lety,

zaměstnance. „V době, kdy do ČR ve velkém

deček Otmara Bočka. „Otcův děda,

čovství tak tak přežívalo. Naštěstí to netrva-

kdy započal rodinnou tradici dě-

maminka i tatínek byli krejčí, asi i proto

se tomu nevyhnul ani on,“ vysvětluje nám

dcera slavného krejčího Barbora Bočková,
která je také součástí rodinného podniku.
„Dnes naši firmu netvoří jen můj otec, ale

také moje maminka, která kdysi stejně jako
můj táta učila mladé krejčí. I proto se v sa-

lónu Royal Tailor nebráníme předat řemeslo
na mladé nadšence, kteří by se od otce učili,

naopak je stále hledáme. Pokud ovšem nenajdu brzy pokračovatele, talent, zvenčí‘, do
technologických záležitostí se pustím sama

a nepřevezmu jen vedení firmy, ale také celé
řemeslo.“

dorazila vietnamská tepláková móda, krejlo dlouho a lidé s dobrým vkusem nevymřeli,“ vzpomíná s úsměvem Otmar Boček. Po
pár letech se poptávka začala zvyšovat. Až
do doby, kdy právě Boček pomáhal otevřít
první módní salony v ČR a okolí. „Tam jsem
poprvé zažila, jak krásné krejčovské řemeslo
je a že šaty opravdu dělají člověka. Dnes jsme
pro většinu z těchto salonů jediným dodavatelem bespoke neboli ručně šitých obleků,“ říká dcera krejčího Barbora. Aby klienti
v Ostravě nestrádali a mohli si užít kvalitní
služby v odpovídajícím prostředí, dopracovala se rodina až k otevření salonu pod

Otmar Boček začínal se svou ženou po prů-

vlastní značkou. Zatímco Barbora Bočková

ji také učil nové „talenty“. Jeho poslední

přání a orientuje se skvěle v materiálech, její

jeho vedením a značkou. Do podnikání se

zimní zahradu dávají reálné obrysy.

myslové škole v Módní tvorbě, kde pozdě-

s klienty komunikuje, přenáší na papír jejich

a nejšikovnější žačky dnes pracují zase pod

rodiče jim v prosklené dílně připomínající

Bočkovi vrhli v roce 1989, v 90. letech se ale
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JAMES BOND VS. HERCULE POIROT

radit, dnes už někteří přicházejí s jasnou vizí. „Znají značky látek,

Do salonu mistra krejčího si cestu najdou muži ze všech oborů:

je u nás najdou. Na druhou stranu se tu objevují i takoví zákazníci,

se kterými se povětšinou setkali v zahraničí, a jsou překvapeni, že

finančníci, manažeři, právníci, herci a zpěváci, sportovci nebo
prostě jen muži, kteří rozumějí módě a nechtějí chodit v konfekci.
Většina z nich touží po obleku podle poslední módy. Podle Otmara
Bočka požadují tito zákazníci často např. až extrémně vyštíhlené
kalhoty. „Někdy jsou kalhoty skoro o dvě čísla menší, než by měly
být,“ směje se. „Takoví muži chtějí často vymyslet do obleku něco
speciálního, své monogramy, různé barevné kombinace prošívá-

kteří si o dané látce přečtou článek v časopise a hledají konkrétně
tuto. Často je nezajímá, že je látka např. nepraktická. Byla v časopise, tak je trendy, a to stačí. Tady je pak důležitá moje úloha.“ Až
nad vzorníky zjišťují, co jednotlivá označení znamenají, jaké jsou
vlastnosti daných látek a k jakému účelu se hodí. „Čím vyšší označení Super x látka má, tím je kvalitnější. Pevnější, ale jemnější,
a rozhodně není na denní nošení. Obleky z takových látek se hodí
například na plesy. Jsou vhodné pro případ,

ní, bláznivé podšívky, až se kolikrát nesta-

že si je muž vezme maximálně desetkrát za

číme divit.“„Mezi našimi zákazníky jsou

rok. Jedná se o tak jemné materiály, že jsou

ale i takoví, kteří nevyžadují oblečení podle současných trendů,“pokračuje Barbora
Bočková. „Nemají zájem o krátké nohavice
a rukávy, nezajímají je barevné ponožky.
Mají rádi klasiku. Máme klienty, kteří chtějí
vypadat jako Ondřej Havelka nebo Hercule
Poirot, a nemohou nikde sehnat ani střih,

„Během vietnamské
teplákové módy jsme
sotva přežili.“

problematické při oděrech, dlouhodobém
sezení, ale i při delším chození u mužů, kteří mají silná stehna. Takové látky navíc nezvládnou časté čištění, což se pak také odrazí na vzhledu obleku,“ vysvětluje nám mistr
krejčí. Proto je před samotným měřením
a stříháním tak důležitá prvotní konzultace

ani odpovídající kvalitu látek. U nás jim toto

s Barborou Bočkovou. Ta od klientů zjišťu-

všechno nabídneme. “Klientelu samozřejmě tvoří i muži, kteří by si v běžných obchodech nic nekoupili.
Buď jsou velmi vysocí, nebo naopak menší postavy. Šít na míru
si nechávají také profesionální sportovci – plavci, kteří mají široká ramena a štíhlý pas, hokejisté s objemnými stehny a kulatými

je, co přesně potřebují doplnit do svého šatníku, k jakému účelu
bude oblek využíván a co se od něj očekává. Existují látky pro univerzální použití, které jsou jakýmsi kompromisem. Některé příležitosti si ale říkají o speciální, mnohdy i vzácné látky. Všechny

zadky, kulturisté s obřími pažemi. Ruční šití nemá žádné omezení,

látky v nabídce Bočků jsou přírodní. „Pracujeme s vlnou, mnohdy

proto se dokážeme postarat o kohokoliv.

s příměsí hedvábí, mohéru, kašmíru nebo jiných přírodních látek

Zatímco dřív si podle Barbory Bočkové zákazníci nechávali hodně

či vzácných prvků.“
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covním nástrojem, rozhodně se vyplatí si připlatit.“ Perfektně

Většina lidí má za to, že oblek na míru si mohou dovolit jen ti nej-

v každém detailu jeho postavě i osobnosti reprezentovat jak sebe

Všechno se odvíjí od materiálu a také zda chcete takzvaný oblek

třeba u károvaných sak. „Kostka musí sedět na všech místech. Na

Vašich měr ušit strojově, anebo ručně šitý oblek zvaný bespoke,

přechod nebije do očí. To jsou věci, které musí být tip ťop. Naši

vyzdvihneme přednosti postavy. Nemodelujeme postavu klienta

Někteří muži chodí do Royal Tailor jen pro košile. „Je to většinou

tím opatrněji se s oblekem musí pracovat. Jeho výroba samozřej-

klienti konzultují své nápady a sestavují košile. „Košile šijeme na

z rozumného materiálu, který vypadá opravdu hezky a ženichovi

leze z kalhot, protože je dostatečně dlouhá, má krásně vyštíhlený

A jak onen dokonale padnoucí oblek vypadá? Zapomeňte na přeh-

límeček, který se už bohužel nevyrábí. My máme v tomto ohledu

Pomoci mohou její speciální úpravy nebo příměsi jiných látek.

měř stejnou, ne-li nižší cenu než v kvalitnější konfekci. Takže je

že je velmi lehký. „Mnoho mužů stále ještě hledí při výběru obleku

také to, že je košile z čisté bavlny, bez umělých příměsí. Takže je

krejčího. „Jedná se vlastně o paradox. Pokud totiž chcete vlněný

je, že je jako jejich druhá kůže,“ dodává krejčí Boček. Velmi oblíbe-

hnete. Pokud tomu tak není, pořídili jste si oblek z umělého ma-

na míru šité kalhoty. O komplikovanosti nákupu kalhot v rámci

a v nejhorším případě se ještě leskne jako igelit.“

ale odpadá běžný stres v kabinkách, protože tenhle kousek Vám

padnoucí oblek dělá z muže dokonalého gentlemana. Pomáhá

bohatší. To ale Otmar Boček vyvrací. „Záleží na tom, co chcete.

tak např. firmu. Všimnout si zpracování každého detailu můžete

made-to-measure neboli česky měřenku, který je na základě

klopě, na kapsách, rukávech, všude dokonale pokračuje a žádný

u kterého si můžeme vyhrát s detaily, zakryjeme nedostatky nebo

klienti si těchto věcí už všímají a poznají rozdíl.“

do obleku, ale oblek na klienta. S čím jemnější látkou pracujeme,

první krůček, jímž si nás zákazník testuje,“ říká Barbora, se kterou

mě zabere více času.“ A čas a kvalita něco stojí. Svatební oblek

míru strojově. Naši zákazníci si libují, že jim konečně košile ne-

je v něm celý den příjemně, vyjde zhruba na 26 tisíc korun.

pas a záda. Máme zákazníky, kteří nedají dopustit na svůj oblíbený

naně hladký vzhled. Vlna je přírodní látka, která se přirozeně krčí.

opravdu velkou škálu možností. Cenově je košile na míru za té-

Například mohéru. V obleku však vydržíte i největší parno, proto-

dostupná a výsledek je neporovnatelný.“ „Obrovskou výhodou je

na to, aby se nepomačkal,“ popisuje nám své zkušenosti dcera

neuvěřitelně příjemná na těle. Většina našich klientů si pochvalu-

oblek, po celodenním nošení se zmačkaným místům prostě nevy-

ná jsou také volnočasová casual saka, pohodlná a variabilní, nebo

teriálu, který se nekrčí, ale také na Vás nedýchá, potíte se v něm

běžné konfekce by muži mohli psát romány. S oblečením na míru

KOŠILE JAKO PRVNÍ KRŮČEK
Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme stále častěji muže, kte-

ří dbají na svůj vzhled do posledního detailu.A reagují na to i obchodní řetězce. Obměnu šatníků Otmar Boček zaznamenal ne-

jen u pánů ve městech, ale také mimo metropole. „Chodíváme

už dlouhá léta na jeden vesnický ples. Před pár lety jsme tam ve

slušnějším obleku byli jen dva–kamarád, který se mnou šil, a já.
Ostatní muži přišli v oblecích z polské tržnice. Dneska už to tak

není. Hlavně mladí kluci mají moc hezké obleky. Chápu, že muži,
kteří se nepohybují v managementu, nebo nejsou např. právníci,
si oblek vezmou na sebe jednou za rok. Pro ně je asi investice
dvaceti tisíc do obleku na míru zbytečná. Pokud je ale oblek pra-

prostě dokonale padne. Tak na co ještě čekáte? 
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„POLITICKÁ REALITA JE JEŠTĚ HORŠÍ, NEŽ JSEM SI MYSLEL.“

BYL ŘEDITELEM, MANAŽEREM, ALE I TÁTOU NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ. OD LISTOPADU 2014 JE
DVAAPADESÁTILETÝ TOMÁŠ MACURA PRIMÁTOREM STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY. BĚHEM
DVOU LET V ÚŘADU SE ZÚČASTNIL NEJRŮZNĚJŠÍCH AKCÍ, STAL SE SOUČÁSTÍ NOVÝCH PROJEKTŮ,
ALE MUSEL TAKÉ ČELIT MOCENSKÝM BOJŮM NA POLITICKÉ SCÉNĚ. BUDE ZA NECELÉ DVA ROKY
KŘESLO A STŘÍBRNÝ PRIMÁTORSKÝ ŘETĚZ OBHAJOVAT?
Zanedlouho začne jaro. To je vždy spojeno s novým startem, se
změnami. Vnímáte i Vy jaro jako jakýsi nový impuls?
Abych se přiznal, nemám ani moc čas sledovat, jaké je roční období. Nemůžu ale říct, že bych byl zrovna typem člověka, který
neustále něco nového začíná. Samozřejmě jsou nové projekty, se
kterými se identifikuji a na kterých pracuji rád. Ale v tom slova
smyslu, že bych neustále začínal něco nového, to ne. A mimochodem… z ročních období mám nejradši podzim.

Takže si neděláte jarní očisty a detoxikace?
To opravdu ne. (smích)

Po volbách jste říkal: „Chceme s Ostravou pohnout dopředu, aby
se stala dobrou adresou.“ Zlepšila se podle Vás tvář Ostravy?
Popravdě zatím asi méně, než jsem čekal a doufal. Nicméně si
myslím, že směr, kterým jsme se vydali, je správný. Jen trochu
pomalý. Můžu mluvit hodiny o tom, proč tomu tak je. Obecně veřejná správa, jakkoliv jsem o ní neměl velké iluze, funguje pomaleji a hůř, než jsem očekával. Přesto v rámci hlavních priorit, které
jsme si vytýčili, jako že se zaměříme na hospodaření s veřejnými
penězi, aby bylo transparentnější a lepší, aby se zlepšila situace
v centru města a pomohli jsme mu ke znovuoživení, abychom více
otevřeli radnici a zapojili lidi do správy města, si troufám říct, že

se už něco děje. Jako velký úspěch vnímám, že při přípravě nového

strategického plánu Ostravy, projektu FajnOva, se nám podařilo
vybudit k akci dvacet tisíc lidí, kteří se do projektu různým způso-

bem zapojili. Je to pro mě důkaz, že lidé v Ostravě nejsou apatičtí,
že je naše město zajímá a že se na jeho budoucnosti chtějí podílet.
Pro mě to je asi nepozitivnější zpráva.

Říkáte, že veřejná správa je pomalá. Předseda strany, za kterou
jste vyhrál volby, tvrdí, že stát, město nebo kraj se dá řídit jako
firma. Máte praxi ve vysokých manažerských pozicích. Má Váš
předseda pravdu?
Víte, v tom vyjádření je jakási mediální zkratka a nadsázka. Chá-

pu, jak to pan Babiš myslel. Myslím si ale, že úplně tak to nefunguje. Člověk může, nebo dokonce musí mít na paměti hlavní prin-

cipy, podle kterých se firma řídí – aby sloužila zákazníkům, aby
měla výsledky a pracovala efektivně. Tyhle jednoduché principy je
nutné aplikovat i na město, kraj nebo stát, ale vnitřní procesy jsou
naprosto jiné než ve firmě.

Když se generální ředitel pro něco rozhodne, tak se tak prostě sta-

ne. Já coby primátor jsem jen jeden z 55 zastupitelů a jeden z 11
radních, a když chci něco prosadit, nemůžu se rozhodnout z moci
úřední, ale musím najít nějakou shodu, a ta se často rovná kompromisu.
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Před komunálními volbami v roce 2014 jste se nijak politicky neangažoval. Můžete říct, jak se změnil Váš pohled na politiku zvnějšku a zevnitř? Byl jste překvapený, nebo spíš zklamaný tím,
co se v politice děje?
I když jsem neměl žádné zkušenosti, nevstupoval jsem do ní s vel-

kými ideály. Bohužel musím říct, že realita je ještě horší, než jsem

si myslel. Politické hry, které se hrají, jsou každodenní realitou,
a to, že neplatí podaná ruka, že neplatí dané slovo, je v politice na-

prosto běžné. Stejně jako to, že Vás někdo podrazí, podvede a Vy
s ním druhý den musíte znovu jednat. Že se setkáváte s hloupý-

mi a závistivými lidmi, kteří si ze svého mandátu učinili hlavně
zdroj své obživy. To jsou věci, se kterými se v byznysu nestřetnete.

Podnikání má samočisticí funkci, protože když Vás někdo podrazí,
už s ním obchod nikdy znovu neuzavřete. A prostředí ho vytřídí,

časem zmizí. V politice se desítky let drží tytéž kreatury, které
mě pravděpodobně i politicky přežijí. Tak to prostě je. Ale nejsou
všichni stejní a i proto má smysl se to snažit změnit.

Je o Vás známo, že jste velký pejskař. Pořád chodíte brzy ráno
před prací na procházky?

Vždycky jsme měli doma několik psů. Aktuálně máme tři, takový
standardní počet. Mají od tří kilogramů po šedesát pět. Můj den
začíná tím, že s nimi jdu v pět ráno na jejich první procházku,
a končí naší poslední procházkou někdy kolem desáté večer.

Věnuji se i dalším psům. Jsem v „psím“ občanském sdružení,
byl jsem i spoluzakladatelem nadace na pomoc zvířatům, jezdím
každý rok na takzvaný psí tábor, což je týden s pejsky někde v pří-

rodě. Někteří mí přátelé se věnují canisterapii. Jezdí s pejsky do
domovů důchodců, do kojeneckých ústavů či různých hospiců. Pro

mě je kontakt s přírodou, byť v podobě pejska nebo kočky, balzám na duši, protože zvířata nic nepředstírají, v ničem nefabulují.

Když jsou smutná, tak jsou smutná, když jsou naštvaná, tak jsou
naštvaná a dají to najevo. Člověk s nimi musí jednat na rovinu, což
je naprostý protiklad politické realitě.

Zmiňoval jste oživení centra Ostravy. Je Vám přes padesát let,
takže stejně jako mí rodiče pamatujete živé centrum města
s obchody, lahůdkami, mléčným barem nebo třeba rybárnou.
Právě ta se nedávno zase do centra Ostravy úspěšně vrátila. Sledujete vznik nových podniků v centru? Chodíte do některých?
Díky, že jste řekla, že to pamatuju jako Vaši rodiče, a ne jako váš
dědeček. (smích) Je zřejmé, že se v centru něco děje, že se do něj
vrací život. Věřím, že na tom i my máme malou zásluhu, že tomu

i trochu pomáháme. Lidé se mě často ptají, proč nepodporujeme
podnikatele v centru přímo finančně, a já jim říkám: Město tady
není od toho, aby poskytovalo přímou podporu. My musíme zlepšovat prostředí, aby to tu lépe vypadalo, snažit se o určitou este-

tizaci veřejného prostoru, abychom do něj dodávali život pořádáním různých akcí kulturních, sportovních. Do centra se vrátil

Festival v ulicích, vznikly nové projekty typu sousedských slavností, Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, měli jsme zde Olympij-

ský park. To jsou mega akce, které přitáhnou lidi. Oni si zajdou na
kafe, všimnou si výstavy v muzeu. Třetí věc, kterou v rámci města

děláme, jsou vlastní investiční projekty, které chceme realizovat
zástavbou proluk zejména novými městskými byty. A tak dále...

Co se Vaší otázky týká, nechci jmenovat konkrétní podnik, pro-

tože je jednak střídám, a taky nechci nikoho diskriminovat. Ale
zrovna včera jsem třeba byl v kavárně centra Pant. Z tohoto projektu mám mimochodem velkou radost.

V čele Ostravy jste více než dva roky. Kolik času Vám teď zbývá na rodinu a koníčky – ve Vašem případě možná spíš pejsky
a kočičky?

Víte, můj život probíhá v etapách. Když jsem byl v manažerských
pozicích, pracoval jsem hodně a unikal mi rodinný život. Pak jsem

strávil nějaký čas doma na rodičovské dovolené. Dodávám, že
neplacené. Mimochodem, byla to asi nejhezčí etapa mého života. Teď pracuju tady na radnici. A myslím, že zase pracuju hod-

ně. V kanceláři jsem dvanáct, třináct hodin denně. Samozřejmě si

svou práci ještě nosím domů minimálně v myšlenkách, když ne na
papíře. Soboty, neděle trávím na různých akcích, které jsou po-

většinou povinné, ale dneska už jsem chytřejší, než když mi bylo
dvacet nebo třicet. Vím, že jsou věci, se kterými není radno si zahrávat. Pro mě jsou nejdůležitější rodina a zdraví, takže se snažím

všechno skloubit. Děti už jsou velké, tudíž nevyžadují čtení pohádek před spaním, společné usínání, ale samozřejmě čas si na ně
najdu. I na pejsky a na další zvířata. Mrzí mě jen, že mi nezbývá čas
na knížky, to mi opravdu chybí.

Za dobu primátorování jste se zúčastnil bezpočtu kulturních,
politických i sportovních akcí a setkal jste se s mnoha lidmi.
Jsou události, na které opravdu rád vzpomínáte?
Příjemných zážitků mám opravdu moc. Například proces tvor-

by strategického plánu, kdy jsem se zúčastnil různých besed s lidmi. Říkali jsme jim „FajnOvá káva“. Měl jsem je rád,

protože za námi nejednou přišli lidé naštvaní nebo s představou, která často neodpovídala realitě, a nám se je čas-

to podařilo přesvědčit, aby o těch věcech přemýšleli jinak.
To bylo neskutečně fajn. Z konkrétních akcí mám v čerstvé paměti Mistrovství Evropy v krasobruslení. Neobnášelo jen krás-

nou sportovní část, ale také různá setkání s lidmi. Zúčastnily se
ho krasobruslařské legendy let minulých - Eva Romanová, Karol

Divín a další. Někteří z nich byli v Česku po mnoha letech, protože
žijí v Americe, Kanadě či jinde. A představte si - oni zůstali úplně
normální! Nebo Tomáš Verner, současný krasobruslař, je společ-

ník par excellence. Krásně se s nimi povídalo. Skvěle se z jejich úst

poslouchá, že to, jakým způsobem dokázala Ostrava šampionát od
A do Z přichystat, je výjimečné a že se ještě s takovou přípravou
nesetkali.

Tyto akce jsou pro Vás samozřejmě napůl pracovní. Dokážete
se úplně uvolnit a užít si to? Nebo jste po celou dobu napjatý
a nervózní, že by se mohlo něco pokazit?
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Na těchto akcích jsem obvykle ze začátku napjatý. Jedna z mno-

do role, která nebyla úplně adekvátní. Snažili jsme se ustoupit

jdu, snažím se mít vše promyšlené do detailů. Myslím na to, co se

to k ničemu nevedlo. Dneska si říkám, že jsme to takto vůbec ne-

ha mých chyb je, že jsem velký perfekcionista. Takže když někam

může stát. Hodně ale záleží na atmosféře. Jsou akce, které člověk
odsedí, do jisté míry odtrpí (smích), ale jsou také ty, které se vyda-

ří a při nichž po chvíli zapomenete, že jste tam oficiálně, a prostě
si je užijete. Takovou akcí byl už zmíněný šampionát nebo oslavy
70. výročí osvobození Ostravy.

Nikdy by mě nenapadlo, že s účastníky osvobození mohu navázat

tak přátelský vztah. A přece se to stalo. Všichni tři poslední veli-

telé českých tanků, kteří se oslav zúčastnili – generál Končický,
pan Šerák a pan Opočenský - byli pánové v úctyhodném věku přes

devadesát let. Jak oni dokázali povídat o tom, co prožili! Člověk
najednou viděl válku v jiném světle. Byli

a pochopit, co vlastně ČSSD chce a jaký má s námi problém. Stejně

měli řešit. Měli jsme na první dobrou říct: „Nelíbí se vám s námi,
tak běžte.“ Naštěstíse ukázalo, že koalice v novém složení funguje
efektivněji.

Dá se říci, že jsou projekty, které by například podporu ČSSD
neměly, a naopak s ODS a Ostravakem jste se na nich shodli?

Jednoznačně. Nedovedu si představit, že bychom se s ČSSD do-

hodli, aby se dejme tomu vykoupila městská jatka a aby byla vy-

psána architektonická soutěž na jejich přestavbu pro kulturní
účely. Všeobecně investice v centru nejsou nijak masivní, přesto

nám vyčítají ostatní obvody, včetně Jihu,

to tehdy dvacetiletí kluci, takže měli běžné

potřeby, běžné uvažování odpovídající jejich
věku. Třeba plukovník Opočenský mě fascinoval svou vzpomínkou, že po válce dostal
dům po odsunutých Němcích v Litoměřicích

a že s bývalým německým majitelem později navázal krásné lidské přátelství. Tato

německá rodina po válce žila ve Švýcarsku.
S Opočenskými se začali pravidelně potká-

že všechny peníze přeskupujeme do cent-

„V politice se
desítky let drží tytéž
kreatury, které mě
pravděpodobně
i politicky přežijí.“

vat. Nebylo mezi nimi žádné nepřátelství,
zlost typu: „Já jsem osvobozoval, ty jsi nás

ra města. Jednak to není vůbec pravda, ale

hlavně v centru se desítky let nic nedělo

a investice směřovaly převážně na velká
sídliště i z politických důvodů. V měst-

ském zastupitelstvu byli hojně zastoupeni
lidé z Jihu i z Poruby, nebo tam měli aspoň
svoje spojky. Nevím, zda by za účasti ČSSD
ve vedení města mohla řada smysluplných

projektů, které zahajujeme projít. Mohl by
třeba zakázku na nákup tramvají vyhrát

okupoval,“ ale byli to obyčejní chlapi, které osud postavil ve vál-

švýcarský výrobce? To je s otazníkem…

legendárních tankových velitelů už dnes nežije a že povýšení plu-

Sledujete situaci i v městských obvodech? Nejsledovanější je
samozřejmě Ostrava-Jih, ale každý obvod si řeší své vlastní
problémy.

ce na frontu, bohužel proti sobě. Škoda, že ani jeden z oněch tří
kovníka Opočenského na generála přišlo až týden po jeho smrti.

Před více než rokem jste zjistil, že Váš koaliční partner se chce
pokusit sesadit Vás z primátorského křesla. Jaké to bylo zjištění?
Víte, když to s odstupem roku hodnotím, říkám si, že jsem teh-

dy byl blbec. Už delší dobu jsem cítil, že se k něčemu takovému

schyluje. Přesto jsem stále nebyl schopen najít racionální důvod
pro tento krok na straně tehdejšího koaličního partnera ČSSD.

Nepřemýšlel jsem nad tím tak, že jednomu konkrétnímu člověku
šlo hlavně o primátorský řetěz. Do poslední chvíle jsem se snažil
domluvit se, až si dneska vyčítám, že jsem dostal sebe i klub ANO

Sleduji pozorně dění ve všech ostravských obvodech. Nejlepší
je samozřejmě vlastní zkušenost. Mrzí mě, že nemám čas chodit na jednání obvodních zastupitelstev, ale snažím se poměry

v nich sledovat, a ne vždy z nich mám radost. Bez ohledu na to,
jestli je někde Petr a jinde Pavel, by měly převládat jakési inte-

grační tendence a fakt, že jsme jedno město, jedna Ostrava a že
bychom měli držet pospolu. Když zde zmíním různá politická vy-

jádření z Poruby či z Jihu na téma jejich žádostí o vyšší kompe-

tence, více peněz a podobně, mám pro jejich požadavky pocho-
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pení a také snahu to řešit, ale taky jim říkám: „Nikdy jste neměli

tolik peněz jako teď, a ani ty, co máte, nedokážete využít.“ Vněkterých případech to bohužel není moc o argumentech, ale spíš o
politických ambicích.

Když jste vstupoval do politiky, byl jste spolumajitelem hotelu
na Srí Lance. Pořád to platí? Máte v něm stále podíl? A stíháte
se starat o hotel na dálku?
Mám v něm podíl, ale nestíhám se mu, ani jiným podnikatelským

aktivitám, věnovat. Teď se hotelem vůbec nezabývám. Jednou za
čas tam jezdí moje manželka a o vše podstatné a potřebné se stará

ona. Přestože na místě máme český management, osobní dohled
je potřeba.

Jak tedy relaxujete, když zůstanete v Ostravě?

Mě nabudí i ta půlhodinová procházka se psem. Když je pěkně,
snažím se trochu sportovat, vyjedu si na kole, zaběhám si. Vybí-

rám si individuální aktivity. Nechodím hrát fotbal ani nic podobného. Ale potřebuju pohyb k tvorbě pozitivních hormonů. Je skvě-

lé, že přímo pod radnicí leží Komenského sady. Mám v kanceláři

ve skříni sportovní oblečení, takže v případě příznivých podmínek
uběhnu pár kilometrů a zase se vrátím. Dám si sprchu a můžu zase
pracovat.

přestože jsem to již o sobě někde četl. Netoužím ani po žádném
lukrativním místě v parlamentu, nic takového. Svým krokem
chci jen vyjádřit připravenost se podílet na vnitřním chodu hnutí
a převzít spoluzodpovědnost za jeho další směřování.

Ostrava letos slaví krásných 750 let. Na co se v rámci tohoto jubilea můžeme těšit?

Celý projekt 750 let Ostravy je něco, co nemá vyvrcholit jednou
konkrétní akcí, ale je to celoroční projekt. Chceme zmapovat
celou historii Ostravy, která je samozřejmě symbolicky spoje-

na s tímto výročím, ale ve skutečnosti je daleko delší a sahá až

do pravěku. Těšit se můžeme na nejrůznější výstavy, které jsou
podle mě fenomenální, ať už jsou to Korunovační klenoty celého světa nebo Ostrava v dějinách času. Paní ředitelka Ostrav-

ského muzea Jiřina Kábrtová má celé období rozdělené na části:
Ostrava starověká, Ostrava středněvěká a Ostrava tajuplná, což

obnáší novodobou éru. Budou zveřejněny originály listin, které nikdy nebyly vystaveny, včetně závěti biskupa Bruna, vrátí
se originál Landecké venuše a další krásné věci, které si budeme

moct fyzicky prohlédnout. Vydají se knížky o Ostravě, čekají nás

Jste jeden z mála politiků, který si udržel štíhlou postavu. Jak
to děláte? Vyhýbáte se řízkům a chlebíčkům z tiskovek a rautů?
Zrovna teď mám jeden chlebíček na stole! (smích) Je pravda, že

za dva roky na úřadě jsem nepřibral, což je dobře. Snažím se dbát
na správnou životosprávu, ale moje hlavní zásada je jednoduchá:

s odpuštěním nežrat! (smích). Hlavně nepodlehnout nutkání vy-

bílit v deset večer ledničku. Takže se snažím jíst průběžně něco

malého celý den. Měl jsem období, kdy jsem vážil o dost kilo víc,

nejrůznější eventy, např. středověký jarmark na začátku září,
při němž chceme centrum města proměnit do historické po-

doby. Máme zájem ukázat historii města poutavým způsobem.
Protože víme, že lidé žijí novými médii, připravujeme i multi-

mediální hru s historickým námětem, komiks, poutavé filmy.
Myslím si, že vše bude moc pěkné.

Chystáte se za dva roky znovu kandidovat?

a necítil jsem se vůbec dobře.

To zatím fakt neřeším. Stále platí, že se nechci dlouhodobě živit

Na konci ledna jste oznámil, že v brzké době s panem Vondrákem vstoupíte do ANO. Už se tak stalo?

práci, aby neztratil kontakt s realitou. Naštěstí nejsem na politi-

Ano, přihlášku jsem již vyplnil, hned po nedávném celostátním
sněmu. Ale nevím, jestli už mě přijali :-) Víte, dlouho jsem to své
členství nečlenství vážil, nicméně jsem začal mít dojem, že z pozice vně hnutí se mi hůř a hůř ovlivňuje dění uvnitř, a to v přímé

úměře k tomu, jak se členská základna rozrůstá. Zatímco ještě
před krajskými volbami mi k tomu stačila jakási politická autori-

ta, dnes už cítím, že ANO začíná víc a víc fungovat jako strukturo-

vaná politická strana. Nemám ale žádné takové politické ambice,
abych se jednou třeba stal předsedou nebo místopředsedou hnutí,

politikou. Myslím, že každý politik by se měl vrátit po čase k běžné
ce existenčně, ale ani mentálně závislý. Jediné, co mě trochu tíží,
je, že za čtyřleté funkční období se nedá stihnout moc projektů
od začátku až po úplný konec. Pro příklad: koupili jsme jatka, vy-

jednávání trvalo rok, teď jsme vyhlásili architektonickou soutěž,
takže do voleb v roce 2018 sotva stačíme podepsat smlouvu s vítě-

zem. A otevírat jatka už bude asi někdo, kdo přijde po mně, a třeba
k tomu ani nebude mít vztah. To člověka trochu zamrzí, protože

to bude projekt evropské úrovně. Máme partnerství s Drážďany
a tam je člověk volen na sedm let, což mi přijde logičtější. Ale zpět
k Vaší otázce – zeptejte se mě za rok :-) . 
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HORKÉ JARNÍ TRENDY
KABÁTKY, CULÍKY S MAŠLÍ A ODHALENÁ RAMENA…
NECHTE SE ZLÁKAT VŮNÍ JARA!

B

arvou roku 2017 je zelená. Což je

Pull & bear

příhodné obzvláště v jarním období, kdy tato barva symbolizuje

899 Kč

opětovné probuzení všeho kolem

nás. Probuďte i vy svůj šatník ze zimního

spánku zapojením některého z následujících jarních trendů.

Nemusíte se při tom omezovat jen na ze-

Promod

lenou. Dámy rozhodně upoutají pozornost

1 399 Kč

pastelovými tońy v broskvové, meruňkové
a pískové.

Pánové, letošní jaro si můžete užít s od-

vážně fialovou, tóny zelené nebo hluboce
modrou.

A všichni si mohou dovolit bláznivé
květinové vzory!

ZARA

MUST
HAVE

499 Kč

Douglas
199 Kč

Stradivarius
799 Kč

C laire’s
169 Kč

Tally Weil
699 Kč
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Pull & bear
899 Kč

ZARA

HOUSE
999 Kč

1 799 Kč

JAKO NA JEHLÁCH
V jehlových podpadcích vypadá každá žena
skvostně, ale toto jaro nejsou nutností.

Stradivarius

V platformách a širokých podpadcích bezbo-

Baťa

999 Kč

lestně zvládnete všechny denní aktivity a stále budete “chic”.

499 Kč

Dalším žhavým jarním trendem je hedvábí.

Uplatnění si aktuálně nachází nejen na mole,
ale Vaši pozornost zajisté upoutá především
jeho aplikace na obuvi. Působí luxusně a navíc
chůze v hedvábí bude hýčkat každý Váš krok.

Stradivarius

Humanic/PUMA
1 599 Kč

999 Kč

VANS

1 590 Kč

POHODLÍ AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

VANS
790 Kč

Mokasíny mají stále své místo na jarním slun-

ci. A jejich čím dál tím pestřejší nabídka potěší
nejednoho vytíženého muže. Některé značky

už přicházejí na trh s inovacemi jako je například možnost složitelné paty. Myslím, že podobné řešení po nabitém dni plném běhání po
schůzkách ocení snad každý muž.

ZARA

2 299 Kč

ZARA

1 799 Kč
Pozn: Ceny se mohou lišit dle aktuální nabídky

Obujte si některé z těchto žhavých novinek a pohodlně vyražte na lov jarních
trendů do AVION Shopping Park Ostrava, kde zcela jistě všechny zmíněné
unikátní kousky naleznete.

Žaneta Malénková / Módní návrhářka a stylistka
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POLITIKA

CHCEME KRAJI DODAT
NOVOU ENERGII
ZMĚNA IMAGE MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU, VÝSTAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO
INOVAČNÍHO CENTRA A VĚDECKÉ KNIHOVNY, PODPORA VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST
A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, PROPOJENÍ VŠECH CHYTRÝCH TECHNOLOGIÍ V JEDEN CELEK,
ROZVOJ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB V DOPRAVĚ, PODPORA MEZIGENERAČNÍHO SOUŽITÍ, „ZDRAVÉ“
ZDRAVOTNICTVÍ I OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. TO JSOU NOSNÁ TÉMATA, KTERÁ CHCE
V PŘÍŠTÍCH LETECH UVÉST DO ŽIVOTA VEDENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.
IVO VONDRÁK
Hejtman MSK
KRAJ PODNIKAVĚJŠÍ A ZAMĚSTNANĚJŠÍ, ATRAKTIVNĚJŠÍ,
VZDĚLANĚJŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ, ČISTĚJŠÍ, BOHATŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ:
„Moravskoslezskému kraji chceme dodat novou energii. Jsme regionem, který ctí svou
průmyslovou historii a určitě ji dokážeme více zhodnotit chytrým propojením moderních
technologií a vzdělaných lidí.

Nesmíme se však omezit pouze na výrobu, ale i na vývoj a výzkum technologií a vše více

provázat s podnikáním. Tak vznikne prostor pro zaměstnanost všech a také se zvýší
úspěšnost našich firem na světových trzích. Hlavním nástrojem by mělo být Moravskoslezské inovační centrum, díky němuž se začne budovat průmysl chytrých technologií,

které budou doplňovat stávající těžký průmysl. Související oblastí je vzdělávání, kde se
zaměříme na zvyšování kvality ve všech školách a vzdělávacích organizacích v našem

kraji s maximálním důrazem na rozvoj technického vzdělávání v moderních oborových
centrech. Je nutné zintenzivnit rozvoj dovedností pro život a práci, jako je komunikace

v angličtině, podnikavost i využívání moderních technologií. Musíme umět nabídnout
firmám lidi, kteří budou schopni nastoupit a téměř ihned pracovat.“
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LUKÁŠ CURYLO, 1. NÁMĚSTEK HEJTMANA MSK PRO KULTURU
A PAMÁTKOVOU PÉČI

KRAJ KULTURNĚJŠÍ, SOUDRŽNĚJŠÍ

„Sociální služby v našem regionu musí pružně reagovat na měnící se potřeby obyvatel,
je nutné podporovat mezigenerační soužití. Chceme také zlepšit podmínky pro konání
kulturních akcí a spolufinancovat obnovu památek.

Kultura, ať už jde o koncerty, výstavy, festivaly či divadelní představení, by měla být li-

dem v našem regionu dostupná. Například rodiny s dětmi by měly mít výrazné slevy na
vstupném, díky kterým by mohly navštěvovat kulturní památky a nejrůznější akce, na-

bízející rodinám s dětmi výrazné slevy. Nesmíme zapomínat ani na výhody pro seniory
a rozšířit nabídku seniorpasů. Důležitá je také výstavba vědecké knihovny: v krajském

rozpočtu je vyčleněno 10 milionů korun na studii, která zhodnotí stávající přípravu výstavby a navrhne optimální variantu pro vybudování knihovny nové.“

JAKUB UNUCKA, NÁMĚSTEK PRO CHYTRÝ REGION A DOPRAVU

KRAJ CHYTŘEJŠÍ, MOBILNĚJŠÍ:

„Lidem v našem regionu chceme šetřit čas a peníze. To je úplně zjednodušeně význam

chytrého regionu. Budeme uplatňovat chytrá řešení se zapojením chytrých technologií
a prosazovat realizaci klíčových staveb i služeb k zajištění kvalitní infrastruktury.

V každé krajské budově by měla být nabíječka na elektroauta a elektrokola, abychom

mohli jezdit bez emisí, veřejnou dopravu více přizpůsobíme potřebám občanů z hlediska
času, místa, cíle i pohodlí. Lidé budou mít k dispozici bezplatnou wifi síť, která pokryje
vlaky, autobusy i veřejné budovy, v nemocnicích i na úřadech se budou objednávat elek-

tronicky na určitý čas. Kraj bude lépe propojen dopravou i internetem vevnitř i s okolím.
Staneme se lídrem České republiky ve využívání konceptu chytrého regionu pro občany.“

INZERCE
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PTÁME SE

LEČO SE PTÁ VEDENÍ MĚSTA

MAGISTRÁT
MĚSTA
OSTRAVY

HNUTÍ OSTRAVAK

ODS

ANO 2011

Zlepšení ovzduší v Ostravě je, bohužel, dlou‑
hodobý proces. Bez komplexního přístupu
všech dotčených stran má město Ostrava
jen malou šanci něco výrazně změnit. Jedním
z možných kroků, který by situaci mohl zlep‑
šit, je vyhlášení nízkoemisních zón a omezení
vjezdu automobilů do centra Ostravy. Vybu‑
dováním dopravních terminálů na Hranečníku
a v Ostravě-Dubině s přestupem na ekologic‑
kou tramvajovou a trolejbusovou dopravou se
učinily první kroky pro snížení emisí ve městě.
Další zlepšení pak přinesla obměna vozového
parku dopravního podniku v podobě autobu‑
sů na CNG.

Vzhledem k tomu, že problém zlepšení kva‑
lity ostravského ovzduší je složitý, tak není
dobře některé z opatření ke zlepšení tohoto
stavu vyzdvihovat jako zásadní a nejdůleži‑
tější. Nejvýznamnějším zdrojem znečistění
ovzduší včetně produkce prachových částic
byl dříve průmysl a energetika. S poklesem
objemu činností v těchto odvětvích postup‑
ně narostl podíl lokálních topenišť a dopravy.
Nesmíme zapomínat ani na přenos znečisťu‑
jících látek z území Polska. Statutární město
Ostrava má zpracovaný „Krátkodobý program
ke zlepšení kvality ovzduší“, podle nějž v rám‑
ci svých kompetencí postupuje. Mezi prová‑
děná opatření patří zvláště revitalizace zele‑
ně a zakládání nových zelených ploch a dále
kroky vedoucí ke snížení emisí z dopravy, tedy
především modernizace městské hromadné
dopravy nákupem nízkoemisních a bezemis‑
ních vozidel. Čistění komunikací podle zákon‑
ných povinností se ukázalo jako nedostatečné
a proto město od roku 2008 přistoupilo k nad‑
limitnímu čistění, které je prováděno nejen na
silnicích a komunikacích v majetku města, ale
i na silnicích v majetku státu a kraje, které se
na území města nacházejí. Od roku 2016 je
nově koordinováno čistění místních komuni‑
kací s čistěním krytu tramvajových tratí, kde
dochází, vlivem aplikace písku pod kola tram‑
vají pro zvýšení jejich adheze, ke znečišťovaní
uličního prostoru prachovými částicemi z roz‑
drceného písku. Všechna zmíněná opatření
jsou postupnými kroky na dlouhé cestě k vý‑
raznému zlepšení stávajícího stavu.

Řešení a prevence smogových situací ne‑
jsou zdaleka tak jednoduché, jak by moh‑
lo vyplývat z mediálních zkratek v televi‑
zi nebo novinách. Smogová situace byla
letos po dlouhé době problémem téměř
celé republiky a byla způsobena průbě‑
hem letošní zimy - inverzním bezvětrným
počasím v kombinaci se silnými mrazy.
V Ostravě je několik vlivů na kvalitu ovzduší
a žádný z nich není natolik dominantní, aby‑
chom se mohli zaměřit pouze na řešení jedné
konkrétní oblasti. Vedle emisí z průmyslových
zdrojů je to vliv lokálních topenišť, dopravy,
přeshraničních emisí z Polska a geografické
polohy Ostravy. Pro ilustraci - ještě na konci
80. let činily emise prachu z průmyslových
zdrojů na území Ostravy 80 tisíc tun ročně,
dnes to je méně, než 1500 tun. Pokud se jedná
o průmyslové podniky, jsou zde již několik let
nastaveny emisní stropy, které jsou na úrov‑
ni evropských limitů, v některých ohledech
jsou i přísnější. Každý rok se přitom na prů‑
myslových zdrojích ve městě realizují nové
ekologické investice, snižující zátěž životní‑
ho prostředí. Na lokální topeniště je zamě‑
řený program tzv. kotlíkových dotací, který
umožňuje žadatelům získat peníze na výmě‑
nu starých kotlů za nové, ekologické. Tento
státní program Ostrava podporuje navíc i ze
svých zdrojů, takže ostravský žadatel může
získat až 100 % nákladů na výměnu kotle,
což je podpora v rámci ČR zcela mimořádná.
Bavíme-li se o dopravě, Ostrava má od loň‑
ského roku největší flotilu ekologických auto‑
busů na CNG v ČR – 105 vozů. Do roku 2020
nebude v Ostravě jezdit jediný naftový auto‑
bus. V roce 2018 budeme mít takézhruba 50
elektro aut a další na CNG pohon v městském
vozovém parku. Nejpozději v roce 2020 bude
i městská policie používat pouze nízko-emisní
vozidla. Jde-li o vliv Polska, klíčovou informací
je fakt, že polské firmy mají bohužel sjedná‑
nu s EU výjimku z emisních limitů. Ta nicméně
končí v roce 2018 a proto můžeme již v rela‑
tivně blízké době očekávat i pokles znečištění
z polské strany. Rozhodně tedy nesedíme

Chystaná dodávka nových tramvají, úprava
kolejového podloží a další novinky v městské
hromadné dopravě, včetně zlepšení její kvali‑
ty a bezpečnosti mají za úkol rovněž přispět
ke zlepšení kvality ovzduší v našem městě.
Pokud se MHD zbaví stigmatu dopravního
prostředku pro “chudé” a přiláká nové cestu‑
jící, kteří vymění stres za volantem osobních
aut za pohodlné, rychlé a spolehlivé cestování
hromadnou dopravou, bude to znamenat dal‑
ší zlepšení ovzduší.
Město Ostrava se hlásí ke konceptu SMART
CITIES, který zahrnuje i chytré parkování, které
jde ruku v ruce s využíváním MHD. To samo‑
zřejmě souvisí také s celkovým přístupem sta‑
tické dopravy ve městě. Záchytná parkoviště,
parkovací domy nebo podzemní parkoviště,
která jsou sice technologicky i finančně velmi
náročná, ale také velmi potřebná. Parkování
musí město řešit ve spolupráci s jednotlivými
mětskými obvody, komplexně.
Magistrát města Ostravy používá dva nové
elektromobily Nissan Leaf a vedení města
připravuje žádost o dotaci na nákup 24 níz‑
koemisních vozidel z Národního programu
Životního prostředí.
Každý OSTRAVAK však musí začít sám u sebe.
Lokální topení, emise z automobilové dopra‑
vy, s tím vším lze začít ihned. Stačí jen chtít.

Zdeněk Hübner
zastupitel městského obvodu Ostrava-Jih

František Kolařík
předseda klubu ODS v ZMO

se založenýma rukama a jen tak nečeká‑
me, co přinesou dny příští. *
Kateřina Šebestová
Náměstkyně primátora pro ŽP
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„Který krok města Ostravy je podle vás zásadní pro zlepšení životního prostředí
a zejména snížení počtu smogových dnů s překročenými limity prašnosti?“

ČSSD

KDU‑ČSL

KSČM

Přestože mohu jako ostravský pamětník a pa‑
triot konstatovat, že za několik posledních
desetiletí se z mnoha příčin životní prostředí
v Ostravě výrazně zlepšilo, určitě bychom
měli mít ambice docílit stavu, kdy by naše
město mohlo být především jejími obyvateli
vnímáno jako místo, v němž je z pohledu zdra‑
vého životního prostředí radost bydlet a žít.

Souboj se smogem je vzhledem k zeměpisné
lokalitě , kde se Ostrava nachází , soubojem
s několika vlivy, které kvalitu ovzduší ovliv‑
ňují. Ne všechny nástroje má město Ostrava
a jeho orgány v kompetenci. Nesmí však tyto
orgány rezignovat na politický tlak na orgá‑
ny státu a kraje zejména rezorty životního
prostředí, průmyslu a financí. Hlavními zdroji
znečistění, jak známo, jsou průmysl, doprava,
lokální zdroje znečistění a vliv polského prů‑
myslu, který nemá tak přísné limity jako u nás.
Technologická opatření v průmyslu jsou téměř
vyčerpaná. Hlavní pozornost tedy musíme vě‑
novat dopravě, její ekologizaci, přechodu na
elektrobusy a autobusy na CNG , pravidelné‑
mu čistění silnic a komunikací a KSČM jedno‑
značně navrhuje zavedení bezplatné hromad‑
né dopravy ve městě s cílem snížení pohybu
osobní dopravy, zejména v centru města. Pod‑
porujeme rovněž co nejširší obměnu starých,
ekologicky závadných kotlů v domácnostech
s výraznou finanční podporou ze strany státu,
kraje i samotného města. Výměna všech sta‑
rých domácích kotlů by přinesla výraznější sní‑
žení emisí a prašných částic, než mnohamiliar‑
dové investice do další ekologizace průmyslu.

Zřejmě není ani příliš složité analyzovat důvo‑
dy, které - vedle dopadů, zapříčiněných klima‑
tickými poměry v důsledku situování Ostravy
v trase Moravské brány a ovlivněných situací
u našich severních sousedů - mají vliv na kva‑
litu životního prostředí v Ostravě a jejím okolí.
Koncentrují se především do tří okruhů. A to
na dopravu a čištění komunikací, ekologickou
zátěž, způsobenou velkými průmyslovými
podniky a znečišťování prostředí v důsledku
vytápění domácností zastaralými zařízeními
a neekologickými palivy.

SVŮJ PŘÍSPĚVEK DO
UZÁVĚRKY TOHOTO ČÍSLA
NEDODALO

Existují reálné představy a předpoklady, které
by v těchto jednotlivých kategoriích dokáza‑
ly s většími či menšími zásahy a úsilím posu‑
nout situaci k lepšímu a jsem přesvědčen, že
musíme využít každé možnosti a příležitosti,
abychom v dosažitelném čase tomu byli ma‑
ximálně nápomocni.
V otázce dopravy to znamená usilovat o na‑
hrazování klasických autobusů za autobusy
s pohonem na stlačený plyn a za elektrobusy
a rovněž rozšiřování tramvajové a trolejbu‑
sové dopravy. Dále dobudování přestupních
terminálů s parkovišti na vstupních trasách do
města a spolu se vstřícnou cenovou politikou
za jízdné ve veřejné dopravě motivovat k šir‑
šímu využívání městské hromadné dopravy.
V neposlední řadě zajišťovat i pravidelné čiš‑
tění komunikací bez ohledu na jejich vlastníka
a rozšiřovat výsadbu zeleně a to nejen podél
komunikací a v tramvajových pásech.

A zcela zásadní je provedení opatření na pol‑
ské straně hranic. A to nezvládne jen Ostrava,
to musí zajistit stát i prostřednictvím jednání
v orgánech Evropské unie.
JUDr. Josef Babka
Předseda klubu KSČM v Z SMO

S velkými průmyslovými podniky, coby další‑
mi významnými znečišťovateli, je třeba jednat
o možných ekologických opatřeních ke sníže‑
ní imisí a v případě neekologického vytápění
domácností dále podporovat poskytování
dotací na výměnu kotlů a rozšiřovat kontrolu
používání ekologických paliv.
Ing. Zbyňek Pražák, Ph.D.
Náměstek primátora

* Redakčně zkráceno
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CESTUJEME

FENOMÉN
LYSÁ HORA

MAGNET, KTERÝ TÁHNE LIDI DO BESKYD
NA NEJVYŠŠÍ HORU BESKYD VEDE NĚKOLIK TURISTICKÝCH TRAS. KAŽDÝ DEN PO NICH ŠLAPOU
DESÍTKY LIDÍ, O VÍKENDU JE NA VRCHOLU RUŠNO JAKO V PRAZE NA “VÁCLAVÁKU”. V ČEM JE ALE
TĚCH 1323 METRŮ NAD MOŘEM TAK UNIKÁTNÍCH?

BESKYDSKÝ POKLAD, KTERÝ SE NETŘPYTÍ

O

KUDY K VRCHOLU

Lysé hoře koluje mnoho pověstí. Jedna říká, že je naplně-

Klasická cesta na Lysou horu, po které chodívá nejvíce lidí, vede

a přijde soudný den. Jiná zase vypráví, že hluboko v nitru

prakticky z roviny, k pokoření vrcholu je třeba nastoupat hezkých

na vodou až po okraj a vše zatopí, až lidé dovrší své hříchy

hory je ukryt v tajné jeskyni poklad. Turisté každopádně nejvyš-

ší vrchol Beskyd za poklad považují. Hlavně v posledních letech
nabralo “šlapání” na Lysou horu obrovské popularitě. Někteří

z Ostravice po červené značce. Vzhledem k tomu, že Lysá se zdvíhá
pár metrů. Od severu je to konkrétně až 900 m, což je v rámci naší
republiky jedno z největších převýšení. Trasa měří zhruba osm kilometrů.

dokonce v počtech výstupů za rok soutěží. Ten nejlepší - Michal

Daleko malebnější je trasa od hráze přehrady Šance. Cesta vede

stoupal tisíckrát. „Kamarád mi poradil, abych chodil dvakrát, tři-

z Ostravice. O to déle však trvá. Je třeba počítat se zhruba dvěma

kdy jsem trénoval na čtyřiadvacetihodinový vytrvalostní závod,

tudy však méně lidí a cesta není asfaltová.

policista.

celá po asfaltu, takže pro jezdce na silničních kolech jiná možnost

Pokud je dobrá viditelnost, dá se z Lysé hory dohlédnout až do Vy-

Začátek silnice najdete v místě, které se jmenuje Papežova nejde-

je určitě pohled i na protilehlý Smrk či Ondřejník přes hluboké

i malé parkoviště pro ty, kdo přijedou s koly na střeše. V zimě od-

Kuchař z Dobratic na Frýdecko-Místecku - loni na vrchol Lysé vy-

po žlutě značené turistické značce a není tak prudká jako třeba

krát denně, nejintenzivněji jsem stoupal na Lysou počátkem roku,

hodinami směrem nahoru a s hodinou a půl směrem dolů. Chodí

tehdy jsem zvládl i osm výstupů,” řekl novinářům čtyřiatřicetiletý

I na kole se dá jet vybírat mezi mnoha cestami, ale jen jedna vede
neexistuje. Je to silnice, která slouží k zásobování chat na vrcholu.

sokých Tater, na druhé straně se podívat na Jeseníky, ale zážitkem

me ho v údolí mezi obcí Krásná a horskou osadou Visala je. Je zde

údolí Ostravice.

tud často vyrážejí také běžkaři nebo skialpinisté.

První zmínky v hoře se objevují v historických dokumentech

už z roku 1261, tehdy jako Lissahuera. Na začátku října 1933 byl
na Lysé hoře položen základní kámen ke stavbě první české chaty.

O dva roky později byla Bezručova chata otevřena, sám básník Petr
Bezruč, po kterém je pojmenována, se však jejího otevření údajně nezúčastnil. Dnes stojí na vrcholu Beskyd opravená Bezručo-

va chata, do pořádku ji dali členové Klubu českých turistů. Stavbu
chaty financovali z peněz ze sbírek a darů. Na Lysé hoře jsou také
další opravené chaty, tady se turisté také ubytovat.
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BEZ KONDICE
NA LYSOU NELEZ
Lysou horu by lidé neměli podceňovat, po cestě mohou potkat mnoho kří-

žů a pomníčků, které připomínají oběti
hory. Snad žádná jiná hora v Česku nemá

na svědomí tolik tragédií. Každý rok tady
někdo zemře - následkem podcenění
vlastních sil nebo po úrazu.

Nejvyšší hora Beskyd už zkrátka změnila

ZAJÍMAVOSTI O LYSÉ HOŘE (1323 m.n.m.)
•
•
•
•
•
•

Při výstupu na ni zemřelo více lidí než při výstupu na Sněžku
Lysá hora se objevuje v básnických sbírkách Petra Bezruče
Samotnému vrcholku Lysé hory se mezi lidmi říkalo Gigula
Na vrcholu stojí meteorologická stanice včetně pohyblivé kamery
Typický pro Lysou horu je také 78 metrů vysoký telekomunikační vysílač
Když budete mít štěstí, můžete cestou na Lysou potkat třeba rysa nebo
čápa černého

mnoho osudů. Jedním z těch, komu zasáhla do života je i Jána Čupa z Metylovic

na Frýdecko-Místecku. Potkat ho může-

POČASÍ NA LYSÉ HOŘE

že venku mrzne. Extrémní otužilec se stal

Lysá hora patří k nejdeštivějším
místům u nás. Průměrná roční teplota
je tady zhruba 2,5 stupňů Celsia.
Zatím nejchladnější byl rok 1902, kdy
byla průměrná roční teplota pouze
0,4 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo
v roce 2002 s průměrnou teplotou 4,4
stupně Celsia. Nejteplejším měsícem
v roce je červenec s průměrnou teplotou 11,7 stupňů Celsia a nejchladnějším
měsícem leden s průměrnou teplotou
-6,1 stupně Celsia. Absolutní maximum
teploty vzduchu 29,5 stupňů Celsia
bylo na Lysé hoře naměřeno 8. srpna
2013, absolutní minimum -30,9 stupňů
Celsia dne 9. února 1956.

te, jak vyráží na horu bez trička, přesto,
fenoménem fenoménu. Pětašedesátiletý

důchodce zvládne i šest set výstupů za rok,
lepší si tak nejen fyzickou, ale hlavně psychickou kondici, lidé se s ním fotí a on tvrdí, že je šťastný.

„Před čtyřmi lety jsem si prakticky ne-

měl s kým popovídat, po hospodách jsem
nechodil, spíš jsem dělal něco doma ko-

lem baráku. Nemám problém si s někým
po cestě povykládat, jestli jdu ten den nahoru jedenkrát nebo třikrát, to je mi úplně

jedno. Raději mám kolem sebe ty skvělé
lidi, než se zbytečně honit. Pokud mě fa-

noušci znají, je to nejenom povinnost
s nimi promluvit, ale i slušnost,” povyprávěl svůj příběh milovník Lysé hory. 
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PŘEDSTAVUJEME

FITNESS ACADEMY
SPOLEČNĚ KE KVALITNĚJŠÍMU ŽIVOTU

V OSTRAVĚ-HRABŮVCE PRÁVĚ STARTUJE SIMPLY FITNESS ACADEMY. VE ZCELA JEDINEČNÉM
PROJEKTU VÁM ODBORNÍCI NA FITNESS POMŮŽOU PROSTŘEDNICTVÍM UCELENÝCH
TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ NEJEN SPRÁVNĚ CVIČIT, ALE I JÍST, A VY V SOBĚ OBJEVÍTE SKRYTOU
SÍLU A ENERGII, ODHODÍTE PŘEBYTEČNÁ KILA, BUDETE SE CÍTIT ZDRAVĚJŠÍ A ZNOVU ZÍSKÁTE
ZTRACENÉ SEBEVĚDOMÍ. ZAPOMEŇTE NA RŮZNÉ CVIČEBNÍ A STRAVOVACÍ PLÁNY CELEBRIT.
NAJDĚTE SVŮJ VLASTNÍPROGRAM A PORAĎTE SE S TĚMI, KTEŘÍ
SVÉ PRÁCI OPRAVDU ROZUMÍ.

P

avel Bugaj se ve světě činek pohybuje už dvacet let. Sám začal

omezením a potřebám klienta. Pokrok je velice rychlý, člověk

vlastní fitness centrum. To se mu splnilo na půdě Vítkovické

cích.“Naopak varuje před nárazovými aktivitami, které nám mo-

fitness trenéra dělat v 18 letech a jeho snem bylo provozovat

střední průmyslové školy, kde si pod svá křídla vzal posilovnu
BuduFit. „S postupem času, nabytými zkušenostmi a vědomost-

mi jsem si ale uvědomil, že pouze to nestačí. Že samotný trénink
nemůže být dostatečně kvalitní bez ostatních dílčích faktorů,

jako jsou diagnostika, poradenství, na míru sestavený jídelníček
a spousta dalšího. Právě proto se mi v hlavě začala rodit myšlenka
akademie a vzdělávání klientů samotných, ať už to budou seminá-

ře, školení či workshopy.“

vidí a hlavně cítí posuny už po několika málo kvalitních trénin-

hou víc ublížit než pomoci. Typickým příkladem je podle něj starší

člověk s nadváhou, který má sedavé zaměstnání a rozhodne se jít
s kolegy na populární badminton nebo sálový fotbálek. „Když se
člověk, který má ochablé a přetížené svaly, kila navíc a nulovou
fyzičku, vypraví do studené haly, kde nerozcvičený běhá za míč-

kem, tepová frekvence mu lítá až k naprostému maximu. Zatěžuje
srdce, klouby, namáhá svaly a ve výsledku si spíše než vánočku
na břiše přivodí zranění.“

V dnešní době máme na výběr z nepřeberného množství aktivit,

ZNÁT, POUŽÍT A ULEVIT SI

nejjednodušší a nejefektivnější sport, kterému se může věnovat

Základním předpokladem by tedy pro každého z nás mělo být znát

ti jiným sportům nenáročný a dá se vždy přizpůsobit zdravotním

táhnout a posílit. Bohužel tomu tak není. Naše těla jsou ochab-

které můžeme provozovat. Podle Pavla Bugaje je právě fitness
každý bez ohledu na věk nebo pohlaví.„Časově i finančně je opro-

dobře své tělo. Vědět, kde máme jaké svaly, umět je zahřát, pro-
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lá, pěší chůzi vystřídala jízda autem, práci kolem domu zase ně-

v těle máme), ale strava zásadně ovlivňuje rovněž naše zdraví,

při cestě po schodech i do druhého patra, že nás ve velkém bolí

končí. Kluci se snaží tento projekt posunout ještě dál tím, že nava-

kolika hodinové sezení u počítače. Není divu, že se zadýcháme
za krkem, že nám otékají nohy, tuhnou záda a jsme často ne-

mocní díky slabé imunitě. A právě to si uvědomoval Pavel Bugaj,
když se svým kolegou Radimem Spustou zakládali Simply Fitness

Academy. „Lidské tělo je jako domeček,“ vysvětluje nám Radim.
„Pokud nemá silné základy, po čase se zbortí.“ První, a to nejdů-

ležitější, je odhodlání něco změnit. „Jakmile za námi už jednou
klient přijde, vždy najdeme společně způsob, jak ho zbavit pře-

bytečných kilogramů, bolestí zad, kloubů a často i hlavy, která

mnohdy jen reaguje na špatnou činnost jiného orgánu. Smyslem
Fitness Academy je dívat se na člověka komplexně a pomoci mu ke
kvalitnějšímu životu.“

vnitřní rovnováhu a psychickou pohodu.“ Tím to ale zdaleka ne-

zují spolupráci s lékaři, odborníky přes alternativní způsoby léčby
a s fyzioterapeuty, bez kterých se dnes neobejde ani žádný sportovec. Chcete se do toho vrhnout? Právě pro Vás připravili v Sim-

ply Fitness Academy jednodenní kurz pro nováčky pod názvem
Jak správně začít ve fitness. Seminář je rozdělen do několika le-

velů. „Vysvětlujeme zde názorně základní principy správného
cvičení, součástí je i vstupní diagnostika a přednáška o výživě

a pohybu s následnou otevřenou diskuzí. Na našich stránkách

naleznete nejen veškeré informace, ale i videa s ukázkami cviků
od našich trenérů, webináře, blog s odbornými články. Sledovat
nás můžete na instagramu či facebooku,“ uzavírá Pavel. 

A jak si první kontakt s posilovnou představit? Začíná se měře-

ním. „V první řadě děláme vstupní diagnostiku,“ říká Pavel. „Na
speciálním přístroji InBody zjistíme podíly svalů, tuku, vody
v těle, rychlost metabolismu a spoustu dalších důležitých infor-

mací.“ Tato analýza se pak obvykle provádí znovu po ukončení
jednoho tréninkového balíčku, aby bylo zřetelné, kam se klient

pod dohledem trenéra dostal. „Další částí vstupní diagnostiky je

vyšetření zkrácených a ochablých svalů, pohybových stereotypů,
klenby nohy. Rozebereme také sportovní historii klienta a případné zdravotní omezení. Od toho se odrazíme a nastavíme tré-

nink.“ Vůbec se nemusíte bát, že byste to nezvládli. Začíná se totiž
většinou jen na podložce, bez činek a strojů. Bohatě si vystačíte se
svým tělem. „Člověk si při prvních cvicích častokrát uvědomí, že

si vlastně neumí ani správně stoupnout, dřepnout nebo sednout,“

prozrazuje nám ze své praxe Radim. „Většina kluků si například
myslí, že umějí perfektně kliky, a udělají jich stovky. Když jim

ale ukážeme, jak se dělají správně, najednou jich dokáží třeba jen

dvacet, zapojují úplně jiné svaly a lije z nich pot. Ale od toho jsme
tady my, abychom jim pomohli dělat cviky správně, aby si zpevnili
a srovnali tělo.“

NEROZLUČNÁ DVOJICE: JÍDLO A POHYB
Pokud nemáte zázračně rychlý metabolismus, jenom cvičit nestačí. Stejně tak nestačí jen zdravě nebo lehce jíst. Je to krásná
představa, že když si dáme hodinku ve fitku, můžeme si dát dva

dortíky v cukrárně. Tak se bohužel přebytečných kil nikdy nezba-

víme. Kluci z Fitness Academy Vám ale poradí i v tomto ohledu.

„Pokud klient cítí, že si v oblasti výživy není zcela jistý, může se
také objednat na výživové poradenství. Co jíme, nás totiž ovliv-

ňuje nejen po stránce estetické (tím myslím, kolik procent tuku
INZERCE

VÝTAHY

www.vymyslicky.cz

Naše řešení

MODERNIZACE
A SERVIS
VÝTAHU
Slavíkova 6142
708 00 Ostrava

Tel.: 737 771 572
info@vymyslicky.cz

Modernizace výtahů
Osobní výtahy
Nákladní výtahy
Jídelní výtahy
Atypické výtahy

Naše výtahy přinášejí
Exklusivní vzhled
Uživatelský komfort
Bezpečnost
Kvalitní servis

MAGAZÍN LEČO

SOUTEŽ
PROMĚNA ROKU
ZA 37.000 Kč

změní život!

POŠLETE NÁM SVŮJ PŘÍBĚH, PROČ CHCETE
Nejlepší příběh získá do konce roku 2017 neomezený
vstup do Simply Fitness, trenéra, který mu bude

bude tělo zásobovat bílkovinami, pomůže odbourat

O CO SE HRAJE?
Vstupní diagnostika
In Body (složení těla)

Vstupní diagnostika
pohybového aparátu
(kineziologické rozbory)

Šestiměsíční členství
(180 dní) v SIMPLY
FITNESS

60 lekcí s osobním
trenérem

400 Kč

800 Kč

4 749 Kč

24 000 Kč

Vypracovaný tréninkový
program na 90 dní

Optimalizace jídelníčku
a výživový program na
90 dní

4x kontrolní diagnostika
na přístroji In Body

Výstupní diagnostika na
přístroji In Body

ZDARMA

6 000 Kč

800 Kč

400 Kč

PODMÍNKY
Příběhy zasílejte do 30. 4. 2017 na e-mail redakce@leco-ostrava.cz,
nebo je můžete osobně donés

Při redukci tukové tkáně
20 kg dostáváte od nás
BONUS 4000 Kč na naše
služby
+ TOP BONUS VIP členství
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KULTURA
S VENDULOU FIALOVOU

TENTOKRÁT BUDE MŮJ PŘÍSPĚVEK OPRAVDU MEZINÁRODNÍ,
VYDALA JSEM SE ZA KULTUROU DO LONDÝNA A ZHLÉDLA DVA MUZIKÁLY A JEDNU ČINOHRU.
KARLÍK A TOVÁRNA NA
ČOKOLÁDU
Muzikály v Londýně patří ke špičce. Už

jsem se o tom několikrát přesvědčila a ani

tento nezklamal. A co víc, to, co jste viděli
ve filmu a máte pocit, že se na jeviště ne-

může přenést, se objevuje bez problému,
např. létající výtah, trikům se meze nekladou. Výprava byla vskutku famózní, otevře
se opona a zůstane vám rozum stát, scéna
se postupně mění a já se nemohla zbavit

otázky – kam ty obrovské kulisy odjíždě-

jí a kde se berou další? Pěvecky i herecky

dokonalé, v hlavních rolích jsou tu malé
děti, které dokonale zpívají, tančí i hrají.
Od začátku do konce nepřestanete žasnout
Zdroj: kulturniportal.cz

a nebudete chtít odejít.

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
SE PSEM
Britský autor Mark Haddon napsal tuto
ojedinělou detektivku tak dobře, že za ni

roku 2003 převzal cenu za nejlepší britskou
knihu a roku 2012 ji pro londýnské Národ-

Zdroj: prague.eu

ní divadlo zdramatizoval Simon Stephens.
Zavítala jsem tedy do Gielgud theatre,
abych konečně zažila londýnskou činohru.
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mě neopustilo vlastně doteď. Jednoduchá

Švandovo divadlo v Praze mě nalákalo na

slouží jako židle, jindy symbolizují rekvi-

hereček, a sice v jedné cele. Ano, v pan-

A nadšení, které přišlo hned od začátku,

scéna ze tří stěn a kostek, které jednou

komorní scénu, kde se na jevišti objeví pět

zity jako kufr, televizi či stupínek, se va-

krácké věznici se sejdou herečky Adina

riabilně proměňovala a dokonale fungo-

Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková

vala. Příběh o autistickém klukovi, který

– spolupracovnice parašutistů, židovka

vyšetřuje případ zabitého psa a přitom

Julie a neznámá žena. Odkrývají svá ta-

nachází svou matku, spojuje napětí, vtip

jemství, čekají na rozsudek, sem tam při-

i dojetí. Herci mluvili docela rychle, ale tak

jde humor, ale i ten zamrazí. Skvělé herec-

srozumitelně, že jsem neměla sebemenší

ké výkony vás na hodinu a půl vtáhnou do

problém porozumět. Pokud byste přece

konce léta roku 1945, kdy se zatýkání a vy-

jen neměli cestu do Londýna, Podivuhod-

šetřování týkalo i slavných osobností. Hra

ný případ se psem je na repertoáru i u nás,

Martiny Kinské vznikla na základě sku-

například v Brně v hlavní roli s Vojtou

tečných životních událostí a vy se můžete

Blahutou, kam se chystám také podívat,
neboť jsem na jeho herecký výkon slyšela
samou chválu. Tak vyrazte taky!

těšit na herecké výkony Kláry Cibulkové,
Fotka: Helen Maybanks

Evy Josefíkové či Bohdany Pavlíkové. Stojí
to za to!
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NOVÉ TĚLO
NOVÝ SMĚR
TÉMĚŘ KAŽDÝ Z NÁS UŽ TO NĚKDY ZAŽIL. CHCETE SI OBLÉCT
SVÉ OBLÍBENÉ RIFLE, ALE NĚJAK TÁHNOU PŘES STEHNA.
POKUSY ZAPNOUT KNOFLÍK JSOU ÚSPĚŠNÉ AŽ PO VELMI
DŮKLADNÉM NÁDECHU S POŘÁDNÝM ZATAŽENÍM BŘICHA. JE
TO TADY! KILA NAVÍC, A JEŠTĚ PŘED PLAVKOVOU SEZÓNOU!
CO TEĎ? KIKI VÍ, JAK NA TO!

V

ánoce, stres, večírky a oslavy, nemoc, dovolená, smutek.

Důvodů, proč člověk přibere pár kilo, je nespočet. Dlouhodobá nadváha má ale většinou jednoho jmenovatele: špat-

né stravovací návyky. Zkuste nad svým stravováním začít více
přemýšlet a obohatit ho o nové trendy. Vím, jak dobře chutná čer-

stvý bílý rohlík, nebo jak rádi máte svíčkovou s pěti knedlíky. Co
takhle svůj jídelníček trochu odlehčit, a najít tak ztracenou ener-

gii? Nikdy nejsme příliš staří nebo tlustí na změnu! Každý z nás to
dokáže!

ZMĚNA JE ŽIVOT
Jako se mění trendy u bydlení či módy, ani jídlo a způsoby stravování nezůstávají pozadu. Někdy se ale trend stane naším novým

životním stylem, protože zjistíme, že se po revoluci na talíři cí-

tíme mladší, silnější a plní elánu. Navíc nám zase perfektně sedí
naše oblíbené džíny. Pojďme si představit některé ze stravovacích

směrů, které v současnosti frčí. Vyzkoušet můžete všechny, nebo
jen zařadit pár receptů do svého jídelníčku, a obohatit si tak život.

RAW NEBOLI SYROVÁ STRAVA PLNÁ VITAMÍNŮ
Dříve se mluvilo o vitariánech, pak ale svět zachvátilo „raw šílen-

ství“. Jedná se ale v podstatě o totéž. Na tuto stravu často přechá-

zejí vegeteriáni či vegani jako na další stupeň, který jim má ještě

zlepšit jejich kondici, jak fyzickou, tak i psychickou. S velkou mediální podporou se do studeného vaření vrhli i původní masožravci. O co tedy jde? Raw je životní styl, při němž jsou jedinou složkou

stravy syrové čerstvé ovoce, ořechy, semínka, klíčky a za studena
lisované tuky. A ano, žádné maso. Veškeré pokrmy si vitariáni na-

víc mohou připravit jen do teploty 42 °C (v některých případech
48 °C). Hranice 42 °C není stanovena náhodou, je opřena o teorii,
že při teplotě nad 42 °C je v potravě zničena převážná část zdra-

ví prospěšných látek, vitamínů a důležitých enzymů. Tato jídla
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jsou většinou bez lepku, bez mouky, bez cukru, bez laktózy a mlé-

Šetřit bychom měli i bílým rafinovaným cukrem. Vyměnit ho mů-

Zdravější už to být snad ani nemůže! Není ale všechno zlato, co

nebo třeba oblíbený med. Za zmínku rozhodně stojí melasa, která

ka, bez vajec, bez éček a chemických přísad. Jednoduše řečeno:
se třpytí. Například v zimě naše tělo instinktivně touží po zahřátí,

teplé polévce a horkém jídle. Zkuste tedy recepty vitariánů zařadit

například na jaře nebo v parném létě, kdy naopak můžou přinést
zajímavé osvěžení. Nemusíte být stoprocentní vitarián, ale můžete zkusit trochu změnit poměr „vařených“ a „nevařených“ jídel.

žeme za cukr třtinový, přírodní sirupy (javorový, agáve, datlový)

je plnohodnotným vedlejším produktem výroby cukru z cukrové
třtiny. Celých deset procent tohoto „černého zázraku“ tvoří železo, měď, vápník, chróm, fosfor, draslík, hořčík, zinek a řada stopových prvků.

BEZ LEPKU, BEZ LAKTÓZY ČI BEZ CUKRU
Jak už je známo, lepek obsahují některé obiloviny, především
pšenice, ječmen nebo žito, a je největším strašákem pro nemoc-

né celiakií. Tito lidé nesmí jíst tradiční pečivo, těstoviny, některé
uzeniny, většinu sladkostí i alkoholických nápojů. Stejný jídelní-

ček ale čím dál častěji volí lidé, kteří chtějí shodit přebytečná kila,

zbavit se nadýmání nebo svůj organismus zbavit toxických látek.
Také mléko je velmi problematickou potravinou. Sníženou tole-

rancí laktózy trpí až 70 procent lidí z celkové populace. Odborníci
proto doporučují snížit množství mléčných výrobků, nebo si vybírat alespoň ty kysané. Máslo díky vyššímu obsahu tuku a malému

množství laktózy většinou nezpůsobuje problémy. U sýrů bychom
měli vyhledávat spíše tučnější varianty, jelikož obsahují méně
laktózy než méně tučné sýry. Čím déle sýr zraje, tím méně laktózy

obsahuje. Například tvrdé sýry typu parmezán jsou prakticky bez
laktózy. Zkuste občas do jídelníčku zahrnout produkty označené

jako „gluten free“ nebo „lactose free“. Zajímavou obměnu nabízí
rostlinná mléka (sójové, mandlové, rýžové atd.).

Batátová polévka se špenátem

DESATERO ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ

• 1 velký nebo 2 menší batáty

• 1 cibule

• 1 litr vývaru

• sůl, pepř

• ½ balení mraženého listového špenátu (ne protlak)

• kousek iberijského špeku

• 2 stroužky česneku

• 1 lžička oleje

2

PORCE

Cibuli nakrájíme na drobné kostičky a osmahneme jina oleji. Při-

dáme na kostičky nakrájené oškrábané brambory a špek. Jakmile je špek průhledný, zalijeme brambory vývarem a vaříme vše
doměkka. K uvařeným bramborům přidáme kostičky zmrzlého

špenátu a vaříme, dokud se kostky nerozpustí. Přidáme sůl, pepř
a česnek podle chuti. Celou polévku rozmixujeme dohladka ponorným mixérem.

1. Univerzální rada na hubnutí neexistuje.
Co platí na Vaši kamarádku nebo na souseda,
nemusí platit na Vás.
2. Zapomeňte na dietu. Dieta je zákaz. Dieta je
příkaz. Dieta je jojo efekt.
3. Uberte masa, zejména uzenin, bílé mouky,
tuků, cukru i soli.
4. Přidejte ovoce, zeleniny, semen a ořechů.
5. Ryba se jí i jindy než na Vánoce. Na talíři by
se měla objevit alespoň jedenkrát týdně.
6. Upřednostněte kvalitu před kvantitou.
7. Zmenšete své porce a naordinujte si
svačinky.
8. Přestaňte pít kravské mléko po litrech, nejste
přece tele.
9. Zapomeňte na bublinky. Limonády nahraďte
čajem, vodou nebo ředěnými džusy.
10. Změňte své stravovací návyky napořád.
Budete štíhlejší, zdravější a spokojenější.

Ilustrační foto
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Mleté maso v pikantní zelenině
• 600 g mletého masa

• 1 plechovka loupaných
krájených rajčat

• 3 čerstvé papriky

• 3 bobkové listy

(mix vepřového a hovězího)
(2 červené, 1 žlutá)

• 3 cibule
• 4 stroužky česneku

• špetka chilli
• sůl, pepř

4

PORCE

Pečlivě smícháme mleté maso se lžící ledové vody, solí a pe-

přem (dobré propracování je velmi důležité, aby mleté maso
při pečení nepraskalo a nepouštělo zbytečně šťávu).

Z masové směsi vytvarujeme osm šišek a ty vložíme do pe-

káčku spolu s nakrájenou zeleninou (cibuli a papriky na
proužky, česnek nahrubo rozdrcený).

Obsah plechovky s loupanými krájenými rajčaty smícháme
s cca 2 dcl vody, troškou soli, pepře a mletého chilli a touto
směsí zalijeme obsah pekáčku.

Přihodíme ještě 3 bobkové listy a dáme péct nezakryté do
trouby rozehřáté na 180°C cca 90 minut. Občas promícháme.

Podáváme podle chuti – klidně jen tak, k snídani s volským
okem nebo na večeři doplněné o celerové hranolky či o květá-

PALEO NEBOLI STRAVA MASOŽRAVÝCH
JESKYNNÍCH LIDÍ

kovou „rýži“.

Jedná se o způsob stravování, kterým se vracíme ke svým předkům
do doby paleolitu, ve kterém se živili převážně lovem a sběrem. Propagátoři této stravy věří, že pokud ze své stravy vyloučíme škodlivé

potraviny, snížíme riziko civilizačních chorob, například nemocí
srdce, cukrovky a rakoviny. Základem je zbavit se průmyslově zpracovaných potravin. Zapomenout bychom měli také na veškeré obiloviny, luštěniny, sóju nebo mléčné výrobky. Tady tvůrci diety nedělají
rozdíl v původu - tedy jestli se jedná o mléko kravské, ovčí nebo kozí

- a zakazují nám tak máslo, sýry, jogurty či kysané smetany. Jako čert
kříže se zastánci palea vyhýbají také všem podobám cukru, alkoholu

a rostlinných olejů.Co tedy vlastně jedí? Maso. Hodně masa. A taky
zeleninu, avokáda, kokosy, olivy, oříšky nebo semínka.
Zdroj: www.paleosnadno.cz

INZERCE

Areál Kopřivnice:

Areály Ostrava:

Pronájem
nebytových
prostor
Telefon: 553 810 500

ASTRA

KORUNA

KOPŘIVNICE

ul. Plzeňská 2621/2,
700 30 Ostrava–Zábřeh

ul. Mongolská 1529/6,
708 00 Ostrava–Poruba

ul. Štefánikova 1159, 1160,
742 21 Kopřivnice

VENUŠE

U JIŘÍKA

ul. Dr. Martínka 1295/2B,
700 30 Ostrava–Hrabůvka

ul. Břustkova 670,
700 30 Ostrava–Výškovice

KOTVA

ZAHRADA

Optima spol. s r. o.,

ul. Výškovická 110-114,
700 30 Ostrava–Zábřeh

ul. Oty Synka 1813/2,
708 00 Ostrava–Poruba

Rytířská 400/22, Praha 1,
PSČ 110 00
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HORMONÁLNÍ JÓGA
POMÁHÁ ZLEPŠIT NÁLADU I OTĚHOTNĚT

JÓGA JE CVIČENÍ, KTERÉ OVLIVŇUJE NEJEN TĚLO, ALE TAKÉ MYSL. LINDA LACINOVÁ UČÍ
ŽENY A MUŽE HORMONÁLNÍ JÓGOVOU TERAPII, ABY JIM POMOHLAOD ZDRAVOTNÍCH
OBTÍŽÍ A ZLEPŠILA JEJICH ŽIVOT. ABY SE SAMA STALA JEDINOU CERTIFIKOVANOULEKTORKOU
V OSTRAVĚ, VYDALA SENAUČIT SE UNIKÁTNÍ CVIČEBNÍ SESTAVU PŘÍMOKJEJÍ ZAKLADATELCE,
BRAZILCE DINAH RODRIGUES.
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Jak vzniklo spojení jógy a hormonů?

ným snižováním produkce hormonů v těle a dále pro všechny ženy

Dalo by se říci, že každá jóga a cvičení tohoto typu působí na naši
hormonální hladinu a jsou pro nás velmi prospěšné. Hormony ovlivňují chod celého našeho organismu a také naši psychickou pohodu, paměť či spánek. Někdy však samotná jóga nestačí

na potíže, které vznikají z hormonální nerovnováhy, a pak je velmi vhodné zařadit do naší péče o tělo, mysl i duši speciální sestavu, která je zaměřená na znovuaktivování hlavních žláz s vnitřní

sekrecí, které produkují hormony (u žen vaječníky, štítná žláza,
nadledvinky a hypofýza). Hormonální jógová terapie vznikla mnohaletým studiem její zakladatelky

a psycholožky, Brazilky Dinah Rodrigues,
která

propojením

technik

hatha

jógy,

čchikungu (čínské techniky práce s energií)

a kundalini jógy vytvořila úžasnou sestavu ásan (pozic), která pomáhá již řadu let

po celém světě zharmonizovat hormonální

hladinu, a pomoci tak od potíží a symptomů
způsobených hormonální nerovnováhou.

Hormonální jógová terapie je dynamický
druh jógy doplněný o intenzivní dechotechniky.Intenzivně

stimuluje

nováhou. Sestava Dinah Rodrigues je velmi vhodná zejména pro
ženy, které přicházejí do menopauzy nebo již jsou ve fázi přechodu,

dále pro ženy, které nemohou otěhotnět, mají jakékoliv problémy
způsobené hormonální nerovnováhou (premenstruační syndrom,

nepravidelná menstruace, cysty na vaječnících, snížené libido,
návaly horka, nespavost, přibývání na váze), cvičením řešíme také
potíže s osteoporózou, panický syndrom, syndrom karpálního tu-

nelu, snížení paměti, lámavé nehty, suchou pleť a akné, padání
vlasů a další. Velmi kladný vliv má také na zmírnění či odstraně-

nídepresí či migrén a v neposlední řadě díky

aktivaci štítné žlázy je vhodná také pro ženy
se sníženou funkcí štítné žlázy. Ženy, které

praktikují HJT sestavu, se rozzáří, jsou plné
energie a psychické pohody.

Jelikož se jedná o léčebný proces, má i HJT
své kontraindikace. Jednou z nich je těhotenství, další např. pokročilá endometrióza, rakovina prsu, myomy větší než čtyři

centimetry, plastická operace prsu či léčba,

V čem je tento typ jógy jiný?

vé

bez rozdílu věku, které mají potíže způsobené hormonální nerov-

žlázy

s vnitřní sekrecí a přináší velmi rychlé výsledky. Zvyšuje hladinu ženských pohlavních hormonů, zmírňuje či úplně odstraňu-

je symptomy menopauzy, dokonce navrací

plodnost. Jedná se o mocný nástroj, kterým
dokážeme řešit zdravotní problémy – proto

hovoříme o terapii. Sestava HJT tedy využívá
nejen pozice z jógy v dynamické podobě či

speciálního dechu, tzv. bhastriky, pomocí
kterých masírujeme žlázy s vnitřní sekrecí,

ale díky intenzivní práci s energetickým tělem aktivujeme také

naši životodárnou energii, a blahodárně tak působíme i na naši

psychiku. Součástí hormonální jógové terapie je rovněž soubor
antistresových a relaxačních technik, včetně pránájámických cvičení (dechové techniky), jelikož stres je jednou z hlavních příčin
snižování množství hormonů v těle.

Pro koho je hormonální jóga vhodná a pro koho ne? Mohou ji
cvičit muži i ženy?
Hormonální jógová terapie je vhodná pro všechny zdravé ženy
od 35. roku věku jako prevence symptomů způsobených postup-

u které je kontraindikována hormonální

substituční léčba. Vždy je vhodné poradit se
s certifikovanou lektorkou HJT.

A jak je to s muži?

Existuje speciální sestava, kterou Dinah
Rodrigues původně sestavila pro muže

s hormonálními potížemi způsobenými věkem (tzv. andropauzou). V dnešní době se

však doporučuje i mladým mužům, jelikož
velmi efektivně podporuje tvorbu testosteronu. Podle výzkumů rovněž zlepšuje kvalitu spermií.

Jak jste se ke cvičení jógy dostala? Kdy jste hormonální jógu
objevila?
S jógou jsem se poprvé setkala před více než šesti lety, a to v podo-

bě gravidjógy, na kterou jsem pravidelně coby budoucí maminka

docházela. Po porodu jsem se velmi rychle na jógamatku vrátila
a začala jsem se věnovat intenzivně vinyasa józe. Jelikož mám vy-

studovanou filozofickou fakultu a filozofie mě provází již mnoho
let, začala jsem se zabývat také jógovou filozofií, četla jsem kni-

hy a hltala články zabývající se touto spirituální praxí. Začalo se
na mě obracet mnoho kamarádek i cizích lidí s prosbou o radu
či pomoc, jak vyřešit jejich zdravotní problémy, problémy s otě-
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hotněním a podobně, a já jsem se začala zabývat těmito tématy
do větší hloubky. Tím se mi v roce 2015 otevřel svět hormonální jógové terapie, která na mě vykukovala zpoza každého rohu
a nadchla mě natolik, že jsem se rozhodla pomáhat ženám s jejich

potížemi, sdílet jejich životní příběhy, stát se na nějakou dobu jejich součástí a pomoci jim přírodní cestou k životu, jaký si přejí.

Co vše hormonální jóga dokáže?Jakých úspěchů s ní dosahujete?
Hormonální jógová terapie v prvé řadě HARMONIZUJE HORMO-

NÁLNÍ SYSTÉM. Díky ní se ženám v těle vytvoří optimální hladina
hormonů a ony se cítí mladší a zářivější. Mnoha ženám se velmi
rychle zlepší kvalita života ruku v ruce s vymizením nebo snížením potíží, kterými trpěly. HJT však není všemocná, a pokud
chceme výsledky, musíme cvičit.

Úspěchy HJT jsou viditelné často již po prvním dni kurzu – dostaví
se menstruace, na kterou ženy čekaly několik měsíců, otěhotní,díky cvičení HJT udrží miminko, vymizí jejich špatná nálada, bo-

lesti hlavy, nespavost, návaly horka a další symptomy hormonální

nerovnováhy. Mohu zodpovědně říct, že ženy již druhý den kurzu
neuvěřitelně září.

Je hormonální jóga vhodná ke cvičení doma, nebo by vždy měla
probíhat pod dohledem lektora?

Sestava, kterou se ženy naučí pod dohledem certifikované lektor-

ky (většinou na dvoudenním víkendovém kurzu), pak cvičí samy

doma. Na kurzu obdrží veškeré materiály, které jim mohou pomoci v začátcích samostatného cvičení, ale pokud začnou cvičit hned

po kurzu, ve většině případů už pomoc lektora nepotřebují a celou
sestavu dokonale umí. Otevírám také pravidelné opakovací lekce
pro ty, kteří si chtějí celou sestavu pod mým dohledem nejen za-

cvičit, ale také si prohloubit znalosti z oblasti hormonální jógové
terapie, které se do víkendového kurzu nevejdou.

Jaký je zájem o toto cvičení v Ostravě?

V Ostravě je o hormonální jógu čím dál větší zájem. Kurzy se plní
velmi rychle a často bohužel musím ženy odmítat, nebo musejí

čekat na další kurz. Do kurzu přijímám maximálně 18 žen, aby byla
zachována komornost a kvalita učení.Vždy se snažím o individu-

ální přístup ke každé ženě, která se kurzu účastní. Jsem moc ráda,
že se mi podařilo tyto kurzy v Ostravě začít pořádat a že ženy z našeho kraje již nemusí jezdit za naučením sestavy někam daleko.

Jak často by měli lidé jógu cvičit, pokud chtějí, aby se dostavila
změna?
Sestavu dle Dinah Rodrigues je doporučeno cvičit minimálně tři až

čtyřikrát týdně jako prevenci. Pokud má žena jakékoliv obtíže, pak
ideálně každý den. Zacvičení celé sestavy nezabere déle než 30-35
minut denně, což si, troufám říci, stojí za to, abychom se vyhnuly

polykání tabletek s umělými hormony. Získané benefity jsou díky
tomuto cvičení veliké. Potíže mizí v závislosti na jejich intenzitě
během několika týdnů až měsíců.

Jak toto cvičení a jeho výsledky vnímají lékaři? Setkáváte se
třeba s tím, že jej dokonce doporučují?

Jsem velmi ráda, že se často setkávám s pozitivními ohlasy i z řad

lékařů a zdravotnického personálu. Měla jsem na kurzu dokonce
paní doktorku gynekoložku, mnoho zdravotních sestřiček či ně-

kolik žen, které poslal na kurz HJT jejich lékař. Hormonální jógová

terapie rozhodně nejde proti klasické evropské medicíně, ani se
nesnaží ji nahradit – ba naopak – snažíme se jít ruku v ruce s ní,
doplňovat ji a pomáhat přirozenou cestou našemu tělu k očistě,
regeneraci a harmonizaci.

Józe se věnujete již dlouho.Co s Vámi za tu dobu „udělala”?

S jógou to bylo jako s láskou na první pohled - ztratila jsem hlavu
i srdce, časem zamilovanost přerostla v lásku a jóga se pro mě sta-

la přítelem, který stojí po mém boku v dobrém i ve zlém. Neustále

mi pomáhá užívat si naplno krásné chvíle a zároveň mi poskytuje
ochranná křídla v těžkých okamžicích. Jóga je součástí mého života již sedmým rokem a samozřejmě jej velmi změnila. Respek-

tive já jsem změnila svůj pohled na život.Naučila jsem se žít více

v přítomnosti a zejména respektovat a milovat své tělo i duši.
Dokážu lépe pracovat se svými pocity, naslouchám svému tělu,

získala jsem odvahu a sílu uskutečnit životní rozhodnutí, postavit

se na vlastní nohy a nést odpovědnost za to, co dělám. Zároveň
mě jóga učí silné sebedisciplíně a tomu, že pokud něco chceme,

musíme zároveň něco dát. Jóga nám to pak mnohonásobně vrátí.
Neexistují žádné lži a výmluvy. Jsme otevření a přímí. Samozřej-

mě ale ani mně se to nedaří vždy dodržet – a pak si řeknu, že nic se
neděje náhodou a že všechno je tak, jak má být. Díky hormonální
jógové terapii prostě zářím. 
INZERCE

Koberce

Vezměte to od podlahy

DOPRAVA

ZDARMA
www.orfa-nabytek.cz
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PANENKÁRNA

PANENKÁRNA
HRDINOVÉ Z PAPÍRU

NA ZAČÁTKU JSOU DĚTSKÉ MALŮVKY –„HLAVONOŽCI”, PROPRACOVANÉ PRINCEZNY ČI
PESTROBAREVNÉ VÍLY. TY PAK V PANENKÁRNĚ V OSTRAVICI NA FRÝDECKO-MÍSTECKU OŽÍVAJÍ
POD RUKAMA ŠIKOVNÝCH ŠVADLENEK. „V NAŠÍ DÍLNĚ PŘENESEME HRDINY Z PAPÍRU VAŠICH
DĚTÍ DO PODOBY, SE KTEROU SI BUDOU MOCI HRÁT A USÍNAT,“ ŘÍKÁ
ZAKLADATELKA FIRMY LUCIE KANUR.

M

ísto očí měl malá červená srdíčka. Ručně šitého medvíd-

přibližuje vznik projektu Petr Kožušník, který spolu s Lucií za pro-

Tak vypadala první zakázka Panenkárny. „Jestli si ji pa-

O panenky a hrdiny na „míru” nestojí jen děti a jejich rodiče, ale

ka objednal muž jako dárek z lásky pro svou přítelkyni.

matuji? To je jako první pusa, na tu nezapomenete nikdy. Pros-

tě srdeční záležitost,” vzpomíná Lucie Kanur, mladá žena, která
spolu se svým partnerem a kamarády projekt vymyslela. Medvěda tehdy šila dvakrát, protože se svým prvním výtvorem nebyla
spokojená. „Samozřejmě předtím jsem vytvořila spoustu zkušebních panenek. Jako předlohy

jektem stojí.

třeba také partneři. Jako slečna, která si přála ušít auto pro přítele.
„V dopise tehdy stálo: Je to první auto mého přítele. Má ho moc
rád. Jezdili jsme v něm, když mě sbalil, a já bych chtěla, aby jej

měl jako plyšáka a mohl si ho vzít i do postele,” líčí Lucie Kanur.

S přáním přišla i fotka malého, starého a prorezavělého autíčka.
Navíc bylo pestrobarevné, jak

jsem používala kresby dětí svých
kamarádek.
říká Lucie.

Jééé,

těch

bylo

bylo,”

neustále

opravováno.

„Koukali jsme na něj a říkali

si: „Ale my děláme panenky

Za dobu, co projekt funguje, vi-

podle kreseb dětí, ne podle

děla stovky dětských kreseb. Šít

fotek.“ Nicméně příběh byl

podle dětské fantazie je i pro ši-

romantický a záměr natolik
upřímný, že jsme autíčko vy-

kovné švadleny někdy velmi ob-

robili. To bylo radosti!” vzpo-

tížné. Nejvíce je trápí velké hlavy,

míná Lucie na jedno z přání

které děti tak rády malují. „Před-

zákazníků.

stavuji si, že děti kreslí tak velké

Kolika panenkám už dali život,

hlavy, aby se jim do nich vešly

Lucie a Petr nepočítají, i když

všechny ty prapodivně krásné

si vše pečlivě zapisují. „Každý

nápady a představy,” usmívá se

výrobek je pro nás novým pří-

Lucie Kanur.

K některým výtvorům chodí i přesný, často úsměvný popis: „To-

během a těšení sea spousta adrenalinu, které prožíváme při jejich

minku s prsíčkama.” Další výzvu představuje výrazná barevnost,

jejich výrobky už cestovaly také na Slovensko a do Velké Británie.

něberou jako výzvu.

jí a ozývají se se zpětnou odezvou obdarovaných. Autorům chodí

tvrzení, že nejlepší nápady vznikají v hospodě. „Trochu jsme ten

a radost je nejvíc. To nás pohání dopředu,” uzavírají Petr s Lucií,

podle kreseb dětí. Naše nadšení z tohoto projektu bylo tak velké,

komunitní programy a projekty v dětských centrech. 

hle je tatínek s pindíkem,” nebo „Dcerka namalovala mě jako ma-

výrobě, je tak obrovská, jako bybyl náš první,” říkají a přidávají, že

kterou děti s oblibou používají. Ovšem každý obrázek v Panenkár-

Mnozí z těch, kterým udělají v Panenkárně radost, ji pak opětu-

A jak projekt Panenkárna vůbec vznikl? Jako pravdivé se ukázalo

reakce dětí i dospělých.„To je pro nás největší odměna. Úsměv

nápad okoukali z jednoho amerického webu, který tvoří výrobky

kteří chystají s Panenkárnou prorazit také za hranice. Chtějí rozjet

a touha po realizaci ještě větší, že jsme to prostě museli zkusit,”

INZERCE

AUTOPŮJČOVNA
Již od 750,- Kč

Možnost zapůjčení přívěs
ného
vozíku + nosič jízdních
kol
na tažné zařízení

Ford Transit T300
9 míst (vč. řidiče)

vč. DPH na den

Ford Transit T350
3 místný VAN (skříňový)

+420 775 393 791

WWW.PISTACARS.CZ

objednavky@pistacars.cz

info@pistacars.cz

Ford Mondeo MK4
1.6 TDCi, Kombi
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PRÁVNÍK RADÍ

V ČEM NEJČASTĚJI CHYBUJEME PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ?
ASI KAŽDÝ, KDO VLASTNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, MINIMÁLNĚ JEDNOU ZAŽIL DOPRAVNÍ NEHODU.
ČASTO V TU CHVÍLI ZMATKUJEME, NERVY PRACUJÍ A MY NEVÍME, CO MÁME DĚLAT. AŤ UŽ
JSME VINÍKEM, NEBO POŠKOZENÝM, MŮŽEME SE DOPUSTIT NEJEDNÉ CHYBY, KTERÁ NÁS PAK
BUDE MRZET. „VINÍCI I POŠKOZENÍ PŘICHÁZEJÍ NESPRÁVNÝM POSTUPEM ZBYTEČNĚ O BODY
A O PENÍZE,“ ŘÍKÁ OSTRAVSKÝ ADVOKÁT JIŘÍ KLEGA A RADÍ, JAK POSTUPOVAT.
Jaké chyby řidiči nejčastěji dělají?
Pokud pomineme chybu v řízení a špatně seřízená vozidla, nej-

častěji je to nesprávný postup bezprostředně po nehodě a také
následně v rámci správního či trestního řízení. Samozřejmě vždy

musíme poskytnout první pomoc, nesmíme z místa jen tak odjet,
musíme místo zabezpečit.

Chyba první: Lidé nemají zaplacené povinné ručení, platnou „technickou“ či dostatečnou pojistku. Ohledně pojištění bych poukázal

na zdánlivou maličkost, která může ušetřit desetitisíce. Jedná se

o různá připojištění tzv. asistenčních služeb (včetně odtahu vozi-

dla), často za pár korun navíc. Přitom odtah nepojízdného vozidla
může být tou největší položkou, zejména jste-li v zahraničí.

Chyba druhá: Řidiči nezavolají právníkovi, přestože si nejsou na sto
procent jistí postupem. Přitom třeba naše aplikace do mobilu

„Právník do kapsy“ umožňuje zavolat zdarma právníkovi v přípa-

dě nehody. Aplikaci lze volně stáhnout. Případně doporučuji mít
kontakt na advokáta v mobilu.

Mluvil jste o špatně seřízeném vozidle. Co jste tím měl na mysli?

Chyba třetí: Řidič nezajistí všechny důležité důkazy na místě neho-

Uvedu příklad. Klient měl seřízené přední světlomety pro pět osob

dy či nevyplní správně záznam o nehodě v případě, že není nut-

né volat policii.Ale ani na tu bych nespoléhal. Řešil jsem případ,
v němž policie řádně neohledala vozidlo, to bylo následně sešrotováno...A bylo po důkazech. Pro obviněného výhoda, pro podezřelého naopak.

Vždy vše nafoťte třeba telefonem, zapište si RZ (SPZ), VIN (17míst-

ný identifikační kód vozidla), značky a typy zúčastněných vozidel,

ve vozidle, ale na cestě zpátky už jel v autě sám a nastavení světel (vlevo od volantu) neupravil pro jednu osobu. Došlo k neho-

dě s následkem usmrcení chodce. Klient byl obžalován a jediným

důkazem státního zástupce bylo tvrzení, že měl špatně seřízená
světla, a to že byla příčina srážky. Nakonec byl zproštěn obvinění
jen díky několika krokům, které jsme v rámci obhajoby podnikli.

jména a kontakty na zúčastněné osoby, údaje o pojištění a číslo

Je vysoká rychlost při rozhodování o vině vždy zásadní?

Vám na druhém vozidle něco nezdá, nafoťte to či natočte na video.

tí vozidla a následkem (srážkou, respektive újmou). Pokud máte

zelené karty, název pojišťovny, platnost zelené karty atd. Pokud se

Nemusí být. Podstatná je tzv. příčinná souvislost mezi rychlos-

Raději více než méně.

v ruce posudek, který tvrdí, že by ke srážce došlo i při nižší rych-

Chyba čtvrtá: Obviněný nevyužívá správně svá práva. Příkladem

vání o vině podstatné.

může být právo nevypovídat či navrhovat důkazy. Poškozený tře-

losti, pak nemusí být překročení povolené rychlosti pro rozhodo-

ba nenahlíží do spisu, což se mu může vymstít. Poškození mnohdy

Lze se v případě trestného činuvyhnout soudu?

částky v případě zranění. Někdy je neumí vyčíslit, jindy o nich ani

stupujete správně. Řízení lze zastavit v době, kdy věc „leží“ u po-

neuplatní všechny své nároky, přestože se může jednat o vysoké

Ano, většina trestních řízení nemusí skončit u soudu, pokud po-

neví.

licie. Je to rozhodně výhodné. Musíte však aktivně učinit několik

Chyba pátá: Špatný znalecký posudek. Mnohokrát jsem se setkal

vokátem, který se dopravním nehodám věnuje.

s nekvalitními posudky, které jsme následně u soudu vyvrátili po-

sudky novými. Přitom znalec je často hlavním pilířem dokazování. Soudy však chyby v posudcích buď nemohou napadat, nebo to
nečiní z jiných důvodů. Vědět kdy a jak zajistit znalecký posudek

je často zásadní věc. Spolupracuji již dlouho se špičkovými znalci
a stále mě překvapují.

kroků, které zákon vyžaduje. Zde je vždy vhodné se poradit s ad-

Mají řidiči nárok na proplacení právních služeb?
V některých případech je částečně proplácejí pojišťovny, respek-

tive ČKP. Já nabízím v mnoha případech právní služby pro poškozené zdarma.V takovém případě úhradu neřeší klient.Je moje sta-

rost i riziko, zda se domluvím na proplacení třeba s pojišťovnou. 
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IVONA KLÍMOVÁ

IVONA KLÍMOVÁ

„NENECHÁM SE PONIŽOVAT, URÁŽET A ZNEVAŽOVAT SVOU PRÁCI!“
O OBROVSKÝ ROZRUCH SE NEJEN V OSTRAVĚ-JIHU POSTARALA DNES UŽ BÝVALÁ ŘEDITELKA ZŠ
FRANTIŠKA FORMANA. IVONA KLÍMOVÁ SE ROZHODLA PO VÍCE NEŽ 20 LETECH V ČELE ŠKOLY
DOBROVOLNĚ ZE SVÉ FUNKCE ODEJÍT KVŮLI TLAKU, KTERÝ NA NI VYVÍJELO SOUČASNÉ VEDENÍ
RADNICE OBVODU, ZEJMÉNA ADAM RYKALA. „JEHO TLAK V OSOBNÍ ROVINĚ ZAČÍNÁ ŠKODIT
ŠKOLE. PŘED TÍM JI CHCI OCHRÁNIT. PROTO ODCHÁZÍM,“ UVEDLA
Mnoha lidem Ivona Klímová doslova vyrazila dech, když se na
jejím facebookovém profilu objevilo toto prohlášení:

Přikrylovou ze ZŠ Provaznická, Marka Pabjana ze ZŠ Kosmonautů

Vážení přátelé, milí kolegové a spolupracovníci,
po dlouhé a zralé úvaze jsem se rozhodla rezignovat na funkci ředitelky školy a k 28. 2. 2017 v této funkci končím. Svou práci jsem
vykonávala s velkou láskou, plným nasazením a obrovským nadšením, neboť škola Formana byla takovým „mým dítětem“, které
jsem vedla od jeho samého zrození. Snažila jsem se respektovat
názor druhých, se kterým jsem nemusela vždy souhlasit, ale cílem
bylo se domluvit, protože se jednalo především o školu, děti a zaměstnance v ní. Zastávám však názor, že lidí, se kterými a pro které pracuji, si musím vážit pro jejich profesionalitu, přístup a jednání. To bohužel již neplatí 2 roky, poté co se změnilo nové vedení
resortu školství na ÚMOb Ostrava-Jih v čele s p. Rykalou, kdy nad
profesionálním přístupem a tzv. zdravým rozumem vítězí osobní
prospěch, naprostá nekoncepčnost vedení, osobní útoky a nepodložená obviňování. Každý člověk by měl znát svou hodnotu a nenechat se ponižovat, urážet a znevažovat svou práci. A protože, jak
se říká, i můj pohár tolerance a trpělivosti již přetekl, děkuji Vám
všem za spolupráci a vše dobré a odcházím, abych našla lidi a místo, kde si budou mé práce vážit.

činnosti. Když se proti tomu Ivona Klímová ohradila, označila ji

Ivona Klímová byla nejen dlouholetou ředitelkou školy, ale i zastupitelkou Jihu za ODS. Dřív byla i radní. Z opoziční lavice nejednou kritizovala koalici za její nelogické a často nesprávné postupy.

„Vždy, když se mi něco nelíbilo, jsem se ozvala. Bylo jedno, zda
tam seděli modří, červení nebo oranžoví. Dřív byla ochota o problémech mluvit a řešit je. To už ale neplatí,“ postěžovala si Klímo-

vá. Svou nelibost vyjádřila také jako jedna z mála nad zrušením ZŠ
Mitušova 8 v Hrabůvce, protože nebyla hotová odborná koncepce

školství. Radní si tehdy svůj krok odhlasovali a zároveň spustili
vlnu útoků na „znepřátelené“ ředitele škol v Ostravě-Jihu: Libuši

15 a právě Ivonu Klímovou. Na tyto školy dokonce rada vypsala forenzní audit, protože byla přesvědčena, že tam dochází k trestné
radní Hana Tichánková za „potrefenou husu“.

Forenzní audit byl tehdy na základě oprávněných připomínek
občana zrušen, radní Jihu si ale na školy výše zmíněných ředitelů
nechali zpracovat alespoň klasický audit. „Audit začal 20. červ-

na a trval do 5. prosince. Konkrétně na mé škole strávili osobně

auditoři tři dny, jinak jsme jim všechno v obrovských hromadách
při minimálním administrativním aparátu, který na škole máme,

scanovali a posílali do Prahy,“ vzpomíná Klímová. Výsledky měly
být hotové v průběhu prosince. Do dnešního dne je ale nikdo nevi-

děl, stejně jako koncepci školství. Jak je patrno z rozhodnutí Ivony
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Klímové, radnice se rozhodla tlačit na ředitele jiným způsobem

roky, kdy je ve funkci radního obvodu, nikdy osobně nesetka-

školy. „Ještě v loňském roce byl přiznán provozní příspěvek ško-

jsme se potkali na schodech úřadu a na tomto místě jsem ho in-

– osobním nátlakem, neudělováním dotací či krácením rozpočtu
le ve standardní výši, byť jsme si všechny větší akce financovali
sami. Jako například loni, kdy jsme z našeho investičního fondu
opravili některá sociální zařízení.“ To se ale mělo letos změnit.
Při dohodovacím řízení bylo Ivoně Klímové sděleno, že mají příliš

vysoký investiční fond. „To byla pravda, protože si škola šetřila na

li, nereaguje ani na e-maily, když ho o něčem informuji. Jednou
formovala o špatném a velmi liknavém postupu úřadu v souvis-

losti s výběrovým řízením na ozdravné pobyty. Naši školu nikdy

nenavštívil. V podstatě jen z tisku a zastupitelstva je náš radní pro
oblast školství.“ 

další opravy nebo výměny ventilů. Bylo nám řečeno, že máme od-

TAKTO NA SOCIÁLNÍ SÍTI REAGOVALI
PŘÁTELÉ, KOLEGOVÉ, ALE I RODIČE DĚTÍ,
KTERÉ UČILA IVONA KLÍMOVÁ

vézt 1,4 milionů na účet úřadu, a bez jakéhokoliv zdůvodnění nám

byl ještě snížen rozpočet o čtyři sta tisíc.“ To podle Ivony Klímové
znamená pro nové vedení školy kompletní přehodnocení investičního plánu a zastavení oprav. „Naše škola nevypadá tak dobře

ne proto, že je jí ,jen‘ dvacet let, ale proto, že po celou dobu do ní
investujeme nemalé prostředky, udržujeme ji a opravujeme.“

Libuše P.: Ifčo, je mi velmi líto, žes byla donucena k takovému kroku.

přijít k dotaci IROP (Integrovaný regionální operační program) na

s tebou mohla spolupracovat. Velmi si tě vážím nejen jako odborníka

gistrátu jsem zpracovala projektovou fiš, jejíž součástí mělo být

opět našla klid v duši, práci, která tě bude naplňovat tak jako TVOJE

Odbor školství Ostravy-Jihu také překazil ZŠ Formana možnost

Naprosto však chápu, co tě k tomu vedlo. Jsem velmi ráda, že jsem

projekt bezbariérové školy. „Na základě výzvy ostravského ma-

ve své profesi, ale hlavně jako člověka. Mám tě moc ráda a přeji ti, abys

souhlasné stanovisko zřizovatele školy – tedy úřadu. Úředník,

škola Formana a kde si tě budou vážit. Hodně štěstí.

který to měl na starosti, mi ale volal, že náš projekt nebude radě

předložen, protože není prioritou zřizovatele.“ To znamenalo pro
ředitelku stopku. Nebylo potřeba zpracovávat časově i finančně
náročnou projektovou dokumentaci, protože sama škola by tento
projekt nebyla schopna profinancovat. „K mému překvapení mi
v lednu přišlo z rady schválení mé projektové fiše. Vedení obvo-

Petr P.: Nelíbí se mi, když slušní lidé musí ustupovat před hajzly.
Kam to povede?

du tedy může oponovat, že mi projekt přece schválilo, jenže vý-

Václav F.: S paní ředitelkou se znám osobně a ručím za to, že je to

jektovou stavební dokumentaci, ví, že to není možné zvládnout.

po dvou letech osočování a psychického nátlaku dosáhlo svého. Paní

zvy pro IROP se odevzdávaly v únoru. Každý, kdo někdy dělal proTakto tedy skončil asi třímilionový projekt pro naši školu. Je dost
možné, že se to už nepovede dodělat, protože druhé kolo IROPu
nebylo schváleno.“

Deník MF Dnes požadoval vyjádření radnice k této situaci. Staros-

ta obvodu Martin Bednář sdělil jen to, že na otázky bude reagovat
Adam Rykala. „Práce paní ředitelky si vážím, vykonávala ji svě-

domitě a s velkým nasazením. Patří jí poděkování. Její rezignace
a kritika mě mrzí. A překvapuje. Důvody neznám,“ uvedl Ryka-

la. Zmíněná kritika je podle něj neoprávněná. „Zřejmě vychází
z politického zaměření paní ředitelky. Neúspěšně kandidovala

na starostku, podporovala neúspěšné referendum proti sloučení dvou škol a delší dobu kritizuje vedení radnice,“ dodal radní
a ujistil, že obvod přistupuje ke všem školám stejně. Tato odpověď

Ivonu Klímovou rozesmála. „S panem Rykalou jsme se za dva

slušný a poctivý člověk. A vedení radnice Ostrava-Jih (ANO a ČSSD)

ředitelka rezignovala na svou funkci, ačkoliv celá škola za ní stála. Ale

já to chápu, když poctivě a velice profesionálně pracující člověk sklízí
od svých nadřízených (radnice) jen osočování a ponižování, nevidí

potom další budoucnost na svém pracovišti jako přínosnou. A nezbývá

než odejít se vztyčenou hlavou. I já tímto paní ředitelce ZŠ Fr. Formana

Ivoně Klímové vyjadřuji svou podporu, přeji hodně štěstí na jiném půso‑
bišti a věřím, že si najde práci bez neschopných nadřízených.

Martina M.: No páni.... jste pro mě nejschopnější ředitelka, pod kterou
jsem kdy dělala, a vzorem i pro mou současnou práci. To je mi moc

líto. Rozumím Vašemu rozhodnutí, člověk musí sám uznat, kdy je boj

s „mocí“ marný, a v rámci zachování duševního zdraví hodit ručník do
ringu. Přeji mnoho úspěchů v další profesní etapě.

INZERCE

PRONÁJEM BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR
V OSTRAVĚ, OLOMOUCI A PRAZE
WWW.VOLTAREAL.CZ

Pro zájemce nabízíme také
krátkodobé ubytování v Praze
v nově upravených apartmánech
cca 200m od Václavského náměstí.

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Volné obchodní plochy
v areálu Kotva na adrese
Výškovická 2639, Ostrava

Administrativní prostory
v Olomouci na adrese
Farského 1117

Skladové a kancelářské
plochy na adrese Strojírenská
259, Praha 5 - Zličín
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STÁŘÍ

BUDOU MÍT SENIOŘI
LEVNĚJŠÍ LÉKY?
VLÁDA SOUHLASÍ

PODLE STATISTIK UTRÁCEJÍ SENIOŘI NEJVÍCE PENĚZ ZA POTRAVINY A ZA LÉKY. PRÁVĚ ZA TUTO
POLOŽKU BY MOHLI UŽ OD PŘÍŠTÍHO ROKU UŠETŘIT. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ CHCE PRO
SENIORY A TAKÉ PRO RODINY S ČASTO NEMOCNÝMI DĚTMI ZAVÉST NIŽŠÍ DOPLATKY ZA LÉKY.
VLÁDA TENTO NÁVRH V LEDNU SCHVÁLILA.

N

avrhovaná změna cílí právě na seniory, protože ti pat-

ří vedle nezaměstnaných ke skupině obyvatel, které jsou
nejvíce ohroženy chudobou. Lidé v důchodu se tak mohou

ocitnout v situaci, kdy si určité léky nemohou dovolit. Situace
může dojít až tak daleko, že začnou zanedbávat léčbu. A právě
tomu by měla novela zabránit.

Aktuálně je roční limit doplatků na léky stanoven na pět tisíc korun, pro seniory nad 65 let na dva a půl tisíce korun. A přibýt by

měla nová kategorie - dětem do 18 let se (stejně jako seniorům ve
věku 65 až 69 let) sníží na tisíc korun. Lidé, kterým je přes sedm-

desát, by pak měli mít limit na doplatek zhruba jen pět set korun.
Například pokud třiasedmdesátiletý pacient zaplatí na doplatcích

za léky v průběhu příštího roku v součtu deset tisíc korun, na konci
roku mu zdravotní pojišťovna vrátí téměř celou částku zpět, tedy
9 500 korun.

„To znamená, že když součet uhrazených započitatelných doplatků na léky v kalendářním roce překročí tento ochranný limit,
zdravotní pojišťovna vrátí pojištěnci peníze, které zaplatil na započitatelných doplatcích nad tento limit. Ochranné limity se bu-

dou týkat například léků na symptomatickou léčbu chronické žilní

nemoci, vysoký krevní tlak nebo prevenci cévní mozkové přího-

dy,” vysvětluje tiskové oddělení Ministerstva zdravotnictví.

Někteří poslanci považují navrhovanou změnu pouze za předvo-

lební „vábničku”. Nelíbí se jim například to, že by se úleva týkala

všech, tedy i lidí, kteří disponují dostatkem financí. Navrhují, aby
se rozlišovalo, komu léky zlevnit, právě i podle sociální situace
nebo diagnózy.

Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění bude dále
předložen ke schválení Poslanecké sněmovně, Senátu a preziden-

tovi k podpisu. Pokud tímto procesem úspěšně projde, měla by
začít platit od 1. 1. 2018. 

Kategorie

Současné limity

Navrhované limity

Úspora

Senioři 65-70let

2.500 Kč

1.000 Kč

1.500 Kč

Senioři 70+

2.500 Kč

500 Kč

2.000 Kč

Děti do 18 let

2.500 Kč

1.000 Kč

1.500 Kč

INZERCE

Největší vyhledávač
domovů
pro seniory v ČR
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NÁDORŮ PROSTATY JE TŘIKRÁT
VÍCE NEŽ PŘED DVACETI LETY

P

KARCINOM PROSTATY JE U MUŽŮ NEJČASTĚJŠÍ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ
A DRUHÁ NEJČASTĚJŠÍ ONKOLOGICKÁ PŘÍČINA ÚMRTÍ.
„NEPODCEŇUJTE PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ,“ RADÍ LÉKAŘKA UROLOGICKÉ AMBULANCE
LENKA SOBKOVÁ Z VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE, ČLENA SKUPINY AGEL.

říznaky nádorového onemocnění prostaty jsou zrádné - zpr-

ručení, která mohou riziko snížit, jako například užívání selenu

ani nemusí považovat za problém. Někdy se dokonce neob-

Bohužel, u některých pacientů má karcinom prostaty rysy dědič-

vu to mohou být jen mírné problémy s močením, které muž

jeví žádné příznaky.

„Změny v prostatě tak mohou probíhat delší dobu, aniž by si jich
někdo všiml,“ říká Lenka Sobková. Každý muž po padesátce by
měl podle ní jednou ročně projít preventivním vyšetřením pro-

staty buď přímo u urologa, nebo u praktického lékaře.

„Někteří pacienti se nacházejí v rizikové skupině. U nich je hra-

nice pro pravidelná vyšetření čtyřicet let. Jedná se o pacienty,

u kterých se toto onemocnění objevilo u někoho z příbuzných,“
vysvětluje lékařka a popisuje vyšetření. „Jde o základní urologické
vyšetření moči, ultrazvuk močových cest, vyšetření prostaty po-

hmatem - přes konečník, následuje laboratorní vyšetření a určení

hodnoty tzv. PSA - prostatický antigen.“ Pokud některé z těchto
vyšetření nedopadne dobře, pátrají lékaři dále. „Jednak metodou

TRUS (endorektálním vyšetřením prostaty pomocí ultrazvuku),
a následně biopsií (tedy odběrem vzorku tkáně prostaty), která se
provádí ambulantně,“ říká Lenka Sobková.

Dnešní moderní metody umožňují úspěšně diagnostikovat rakovinu prostaty až u 80 procent mužů ve stádiu, kdy se dá úspěšně
vyléčit.

„Pochopitelně, čím později je onemocnění diagnostikováno,
tím menší jsou také vyhlídky na vyléčení. V případě pokročilého
onemocnění je možno léčit chorobu pouze symptomaticky; tedy
ulevit od bolestí,“ dodává lékařka.

Karcinom prostaty je onemocnění přicházející převážně s věkem.
Neexistuje proti němu účinná prevence. Platí však obecná dopo-

v kombinaci s vitaminem E a také zdravý životní styl.

ného onemocnění. „Bude-li mít otec karcinom prostaty, existuje
pro jeho syna dvakrát vyšší riziko záchytu nádoru. V případě dvou

a více příbuzných se toto riziko zvyšuje,“ vysvětluje Lenka Sob-

ková s tím, že pokud muž onemocní v mladší věku, bývá nádor
agresivnější. 
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USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ

KDYŽ SE DĚTI
UČÍ LYŽOVAT S ÚSMĚVEM
UŽ SEDMÝ ROK TRÁVÍ CELOU ZIMU NA LYŽAŘSKÉ SJEZDOVCE, KDE S INSTRUKTORY UČÍ
DĚTI LYŽOVAT. BĚHEM ZIMNÍ SEZÓNY ZA NÍ NA SVAH V PALKOVICÍCH NA FRÝDECKOMÍSTECKU PŘIJEDE AŽ 1.200 DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL Z TÉMĚŘ CELÉHO
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. „JSME RÁDI, ŽE JSME PŘISPĚLI K ROZVOJI LYŽOVÁNÍ DĚTÍ A ŽE
SE TENTO SPORT A KONÍČEK STAL V POSLEDNÍCH LETECH V NAŠEM KRAJI VELMI OBLÍBENÝM.
RODIČE DÍKY DĚTEM OPĚT OPRAŠUJÍ SVÁ DŘEVĚNÁ PRKÝNKA A TRÁVÍ SE SVÝMI RATOLESTMI
VÍCE ČASU VENKU,“ ŘÍKÁ SPOKOJENĚ MAJITELKA USMĚVAVÉHO LYŽOVÁNÍ HANA VOLKOVÁ.

U

směvavé lyžování propaguje lyžování dětí již od roku 2010.

doušky. Lyžařský areál Palkovice nabízí dětem i jejich doprovodu

dětí z mateřských a základních škol,“ vysvětluje nám hlav-

hem kurzu dostanou děti na svahu teplý čaj a svačinku. „V závis-

„Specializujeme se na týdenní výjezdové kurzy s výukou

ní náplň činnosti lyžařské školy. Učit děti jen lyžovat ale rozhodně
nestačí. „Paní učitelky, učitelé, vedení škol a školek, rodiče, dopravci, zázemí ve ski areálu a celý tým instruktorů - to vše musí

být sladěno tak, aby nás děti, které jsou pro nás nejdůležitější, celý
týden odměňovaly svými úsměvy.“ Příprava lyžařské sezóny pro-

bíhá už od září a na kurz se pravidelně hlásí děti z Ostravska a jeho
okolí, Bohumína, Českého Těšína, Havířova, Frýdku-Místku a Nového Jičína. Všechno tedy musí být perfektně připraveno.“

SJEZDY, ALE I PÁDY A OBOUVÁNÍ
Tým Usměvavého lyžování čítá na 25 aktivních instruktorů. Ti si

děti po jejich příjezdu rozdělí na začátečníky a pokročilé lyžaře.
„Z kraje týdne je pro mnoho dětí náročné vypořádat se s mnoha

lyžařskými nástrahami: klouže jim to - dopředu i dozadu, padají,
učí se zvedat, obouvat lyže, vyzouvat se z nich, jezdí na lanku, na
pomě, učí se zastavit a nakonec sjet kopec. Člověk by téměř nevě-

řil, že se to vše dá stihnout za jeden týden, ale my víme, že každý ze
sebe nakonec dostane to nejlepší a určitě se naučí něco nového,“

usmívá se Hana Volková. Pokročilejší lyžaři se pak zdokonalují

ve sjezdovém stylu a užívají si různorodost jízdy z kopce plnými

skvělé zázemí, najdou tady místo pro převlékání a odpočinek, bě-

losti na věku a úrovni lyžařských dovedností připadá na jednoho
instruktora pět až sedm dětí.“

INZERCE

KURZY DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO
Pětidenní výjezdové kurzy jsou určeny pro děti od čtyř let. V tomto věku děti lyžují každý
den dvě hodiny. „Dítě by mělo být fyzicky i psychicky připravené. Základem je, aby se

malý lyžař na jízdu těšil, protože nadšené dítě zvládne cokoliv. Nejtěžší práce je s těmi
dětmi, které do lyžování někdo nutí - ty jsou naopak vystaveny velkému tlaku, a někdy
se i přes naši snahu nedovedou nic naučit,“ vysvětluje Hanka. U dětí, které se do výuky

vrhnou s chutí, jsou brzy vidět pokroky. Začátečníci jsou samostatnější, umí se na lyžích

pohybovat, vyjedou a sjedou kopec. Někteří si troufnou na malý, jiní ale i na velký. To záleží na jejich fyzické i psychické zdatnosti. Na konci týdne pak jedou děti jednoduché závody, které jim připraví instruktoři. Rodiče mohou povzbuzovat. Každý malý lyžař si pak
odveze medaili a diplom. „Když tohle všechno děti zvládnou, panuje mezi všemi pohoda

a dobrá nálada. Děti jsou sebevědomější, samostatnější a samy ze sebe nadšené. A pro nás
je největší odměnou jejich spokojenost.“

Cena týdenního kurzu je 1.760 korun a děti mohou přijet jen v zimním oblečení. Zapůjčení celé lyžařské výbavy stojí 300 korun, bezpečnostní vesty a helmy jsou zdarma. V ceně
je také vstup do lyžařského parku, skipasy a úrazové pojištění včetně pojištění nemoci.

Obchodně
podnikatelský
areál, který
nemůžete minout!

A CO NA TO RODIČE A ZÁSTUPCI ŠKOL?
MŠ Jeřabinka: Dobrý den, Hanko, ráda bych Vám poděkovala za týden „Usměvavého lyžování“ v termínu 6. 2. - 10. 2. 2017 v lyžařském areálu Palkovice. První den byl hodně

organizačně náročný pro nás, pro děti a určitě i pro Vaše instruktory. Ale další čas strávený na svahu nám to stoprocentně vynahradil. Děti si týden na kopci maximálně užily,

a i když se objevily občas slzy a nohy moc neposlouchaly, vždycky jsme se do školky vraceli s úsměvem. Moc děkujeme instruktorům za profesionální přístup.

MŠ Gen. Janka: Ahojky Haničko, chtěla bych moc poděkovat za krásný týden strávený
s dětmi z MŠ Gen. Janka na Palkovickém kopci. Děti byly nadšené, rodiče spokojeni a moc

jsme si to užili. Paní učitelka Sylva napsala krásnou básničku, tak Ti ji posílám. Těšíme
se opět příští rok.

Renáta Mecová, máma „zlobidla“ Olivera: Dobrý den, Hanko, Danko a Tomáši, velice

Vám všem děkuji za skvělý lyžařský zážitek, „usměvavé lyžování“, které proběhlo minu-

lý týden v Palkovicích a kterého se účastnil můj syn Oliver. Děkuji za Vaši neskutečnou

trpělivost s dětmi a všechen servis okolo. Oliver byl nadšený, vždy se vracel nabitý, plný
energie, a hlavně se naučil lyžovat. Velice mu pomohli Vaši instruktoři a Váš přístup k dě-

tem jako takový. Páteční podívaná na naše ratolesti a závody neměly chybu! Užili jsme
si to prostě všichni, jak děti, tak i my rodiče. Děkuji moc. Ať se Vám daří, instruktorům
a učitelům velké díky za trpělivost. 

a spoustu dalších
míst vašeho zájmu...
1. máje 103,
Ostrava–Vítkovice
703 00

www.inpark.cz
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LANDEK PARK

LANDEK PARK

P

SKVĚLÉ MÍSTO PRO OPRAVDOVÝ RELAX

oznání, odpočinek, zábava i skvělé jídlo. To vše čeká na ná-

vštěvníky areálu hornického muzea Landek Park. Je jen na
vás, jak se rozhodnete naložit s časem v tomto unikátním

areálů. Můžete třeba okusit opravdovou hornickou šichtu, projít

řetízkové šatny, sfárat do skutečného důlního prostředí a projet

se původním důlním vláčkem z 60. let minulého století. V hornic-

kém muzeu se také zjistíte, co obnáší báňské záchranářství. Na

své si tady ale přijdete, i když vás podzemí neláká! Landek park je
atraktivní příměstskou rekreační zónou a jako takový je stále čas-

těji vyhledávaným cílem turistů, školních skupin, maminek s ko-

čárky a v neposlední řadě také cyklisty. Na své si zde přijdou také

nadšení sportovci, kteří mají k dispozici bowling, tenisové kurty,
beachvolejbalový kurt nebo moderní tělocvičnu. Opravdovým zá-

žitkem nejen pro oči, ale také pro žaludek je posezení v místních
restauracích. Ať už se rozhodnete pro Harendu u Barborky nebo

stylové BistrOpen s otevřenou kuchyní, rozhodně neuděláte chybu. Všechny tyto aktivity zasazené do čisté přírody slibují opravdový odpočinek na dosah z centra Ostravy. 
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JOSEPH MOOG

TALENTOVANÝ „NESOUTĚŽNÍ“ KLAVÍRISTA

V

e dnech 20. a 21. dubna můžete slyšet na ostravských kon-

certech v Domě kultury města Ostravy Josepha Mooga,

kde přednese klavírní koncert č. 4 Antona Rubinsteina.

Janáčkova filharmonie uvede tento koncert poprvé ve své historii.

Během večera zazní ještě Ligetiho Atmosphéres, které jistě znáte
také z Kubrickova filmu 2001: Vesmírná Odyssea, kde doprovázejí
sekvenci letu k Jupiteru. Kubrick však poněkud opomenul Ligetiho

požádat o svolení k použití a celý případ měl dlouhou a nepříjemnou soudní dohru. Na závěr se s Musorgským vydáme na výsta-

vu známých “hudebních” obrazů, kterým byly vzorem výtvarná
díla skladatelova přítele Viktora Hartmana. Koncerty začínají
v 19 hodin.

Moog se narodil se v roce 1987 v Ludwigshafenu, hru na klavír

studoval v Karlsruhe, Würzburgu a Hannoveru, v roce 2012 získal

prestižní ocenění International Classical Music Awards v kategorii
Mladý umělec roku, o dva roky později byl oceněn titulem Instru-

mentalista roku, v roce 2015 na jeho konto přibývá Gramophone
Classical Music Award a loni pak byl za nahrávku klavírních kon-

certů Griega a Moszkowského nominován na Grammy v kategorii
Best Classical Instrumental Solo.

Jeho vynikající technické dovednosti ve spojení s inteligentní
muzikalitou jej řadí k absolutní špičce mezi současnými klavíristy. Díky své odvaze uvádět vzácná a zapomenutá díla, nebo vlastní

skladby je znám a oceňován v celém světě. Je také členem Young

Steinway Artists, což je komunita výjimečně talentovaných klavíristů podporovaných firmou Steinway & Sons.

Zajímavé je, že se Moog nezúčastnil žádné klavírní soutěže. Sám
o této jisté „anomálii“ říká: Myslím a mluvil jsem o tom také se

svými učiteli, že do soutěže musíte jít na sto procent, musíte být
přesvědčeni, že můžeme vyhrát, a to zrovna není můj případ. Navíc je vždy stanoven repertoár, který mě zrovna nemusí zajímat.“

Vstupenky v ceně od 160 Kč můžete zakoupit v Janáček pointu,

pobočkách Ostravského informačního servisu nebo online na
www.jfo.cz 

Zdroj: www.josephmoog.com

INZERCE

muzikálový
večer
1. června 2017, 19 hodin
Multifunkční aula Gong
www.jfo.cz

Písně z muzikálů West Side Story,
Hair, Evita a Jesus Christ Superstar
s Bárou Basikovou a Danem Bártou
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ŘEŠENÍ SUDOKU

Jarní pranostika: Březnové slunce ...
(tajenka - 12 nevyškrtaných písmen)

PERGOLA
PLAKETA
PORTO
PSOUNI
REZORT
ROLKA
ROSELA
RUDKA
SEVER
STATIČKY
SUROVOST
TATRAN

JARMAK
KLUCI
KOLOR
MAGNOLIE
MAHAUTI
MATRIKA
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2,99 %
I NA SPLÁTKY S ÚROKEM JEN

PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ FORD CREDIT

CUSTOM: 8–9 OSOB

CONNECT: 5–7 OSOB

COURIER: 5 OSOB

• VARIABILNÍ, PROSTORNÉ A POHODLNÉ PRO RODINU I PODNIKÁNÍ
• SPOLEHLIVÉ MOTORY O VÝKONU AŽ 170 K
• VELKÝ VARIABILNÍ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
ZAŽÁDEJTE SI O TESTOVACÍ JÍZDU NEBO INDIVIDUÁLNÍ
CENOVOU NABÍDKU

Uvedené zvýhodnění platí pro Tourneo Custom Sport s automatickou převodovkou, včetně DPH. Nabídka financování platí pouze pro podnikatele a není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy.
Platí do 31. 3. 2017. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném režimu 3,8–7,0 l/100 km a 99–181 g/km.

AUTO IN

Pašerových 2, Ostrava - Mariánské Hory

www.autoin.cz
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VALERIU BUTULESCU: Uchovávám si něco z filozofie akátu. ...Dokončení v tajence.
1. díl
tajenky

Judský
král

SPZ
Sokolova

Alemani

Pomůcka:
bear, bus Pryskyřice Kovbojská
Nisa
zbraň
toko

Úl
(zast.)

SPZ
Ústí nad
Labem

Svitky
gázy

Název
nosovky

Vytyčený
směr

Skovat

Starší
značka
kol

Aspik

Trumbera
Bezděky

Předložka
Druh
bavlny

Měkká
tónina
Starší
tovaryš

Domácky
Izabela

Značka
milimetru
Nápor
choroby

Email
Jihoevropan

Označení
českých
letadel

Polské
sídlo
Nerudovy
iniciály
Letadlo

Slaná
chuť
Uvést
v soulad

Cestování
letadly

Cirka
Pracoviště
v dole

Části
básně
Část

Starší
značka
počítačů

Obilnina
Hybná
síla
Naše TV
stanice
Lotyšské
platidlo

Ulehčení
Značka
astatu

Opak
blíže
Maniok
Rýžový
nápoj

Leknín
Rostlinstvo
Nuže
Druh vína
Kotonový
stroj
Inic. her.
Sloupa

SPZ
Karviné
Arabák

Psací
potřeba

Podoba
Plošná
výměra
pozemků

Černomořské
lázně

Šplíchat

Citoslovce
nelibosti
Srbská
čepice

Žádná věc
Uzlíček v
tkanině

Norický
kůň
Náš
prozaik

Pře
Flohrovo
jméno

Poníženost

2x snížený tón A
Cizokrajný
šplhavec

Cizí muž.
jméno
Titul muže

Dovednost
SPZ
Teplic
Slovensky
„polibek”

Styl
hudby
Říční
korýš

Anglicky
„medvěd”

Gogolův
pseudonym
Zapovězený

Zemské
divadlo
(zkr.)
Pohyb
kyvadla
3. díl
Citoslovce tajenky
smíchu Slovensky
„jestliže”

Anglicky
„autobus”
Německy
„jeden”

Jihoamer.
platidla
Karetní
hra

Náš býv.
hokejista
Nádrž
na vodu

Kampuč.
mince
Jm. zpěv.
Langerové
Tatarský
biftek
(hovor.)

Lyžařské
větrovky

Strnutí
šíje
Druh
gibbona
Značka
ústní vody
Ojezdit

Popravčí
Pokaždé

Moje
osoba
Skutečnost

Ambulance
Potupy
Vojenský
kryt
Krejon

Oplotit

Starořímské
platidlo

Kap
Značka
sodíku

Kanál
Snížení
cen

Německý
souhlas
Dětské
citoslovce

2. díl
tajenky

Kapesné
Části
vět

Byšický
závod
Náš malíř

Značka
americia

Ta stejná

Ta
Obyvatel
Stínadel
Šereda

Setina
hektaru
Pobídka

Jméno
herce Romančíka

Druh
papouška
Starobab.
město

Plazi

Znecitlivující
prostředek

Nulový
vodič

Asijský
lidový
pěvec

Nejmenší
částice
hmoty

Popruhy

ŘEŠENÍ TAJENKY:

Pomůcka:
Trojice
akyn
Anapa
umělců
att

Rozkvétám jenom tehdy, když jsem si jist, že už je jaro.

