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Vážení spoluobčané, 
za jeden z klíčových momentů zářijo-

vého zasedání za-
stupitelstva našeho 
městského obvodu 
lze bezesporu pova-
žovat schvalování 
změn hned dvou vy-
hlášek statutárního 
města Ostravy, které 
souvisejí se záměrem regulovat hazard 
na území Moravské Ostravy a Přívozu.

V jednom z návrhů jsme přesně vy-
mezili den vzniku a zániku poplatkové 
povinnosti pro tzv. jiné technické herní 
zařízení, což jsou automaty vyšší třídy. 
Jedná se o takové přístroje, jejichž po-
volení provozu vydává Ministerstvo 
financí ČR, a to bez vědomí a souhlasu 
městského obvodu. Podle stávající vy-
hlášky platí provozovatelé za provozo-
vaný přístroj, nikoli za povolený. Tím 
jsou příjmy do obvodního rozpočtu 
značně omezeny.

Další změna, která pro mě osobně 
znamená velký posun dopředu, se týká 
zákazu provozování veškerých výher-
ních hracích přístrojů a jiných technic-
kých herních zařízení na celém území 
našeho městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Právě z tohoto závě-
ru mám velmi dobrý pocit a neodpus-
tím si poznamenat, že jsme to byli my, 
současné vedení městského obvodu, 
které našlo odvahu předložit materiál 
do rady a následně do zastupitelstva 
městského obvodu. Nemusím připo-
mínat, že jsme zaznamenali nejednu 
snahu zabránit těmto krokům.

K 31. 8. tohoto roku bylo povoleno 
na území našeho městského obvodu 235 
výherních hracích přístrojů a 1 335 jiných 
technických herních zařízení. 

V otázce regulace hazardu jsme svou 
pozornost nezaměřili pouze na prosaze-
ní změn v městské obecně závazné vy-
hlášce. Začátkem letošního roku jsme 
do všech nájemních smluv na pronájem 
nebytových prostor svěřených městské-
mu obvodu zavedli klauzuli o zákazu 
provozování výherních hracích přístro-
jů a videoloterijních terminálů. 

Konečné slovo v záležitosti provozo-
vání výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení a místních 
poplatků má však v tuto chvíli statutární 
město Ostrava, které musí námi předlože-
ný návrh na změny teprve na jednání za-
stupitelstva projednat a schvalovat. 
Věřím, že vedení města a jeho zastupitelé 
budou respektovat naše požadavky, 
a odolají nejrůznějším tlakům lobbistů, 
tak jako jsme udělali my.

 Petra Bernfeldová, místostarostka

Slovo má…

Žijí mezi námi

Učitel�Craig�Newton:�Australané�nedávají�dýžka!
Pětadvacetiletý Australan Craig New-

ton o sobě prohlašuje, že není zvyklý dě-
lat to, co dělají ostatní. I proto se na místo 
Londýna, kam jezdí na zkušenou většina 
jeho krajanů, vydal do Ostravy. A nelitu-
je. V současné době rodák z města Gold 
Coast (v blízkosti Brisbane) vyučuje 
na 1st International School of Ostrava 
a bydlí v našem obvodu.

Po roce opět přicválal 28. 9. 
na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze 
svatý Václav na koni se svou početnou 
družinou v dobových kostýmech. 

V rámci tradičního Svatováclavského 
jarmarku, kterým si náš městský 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava zahájilo ve druhé polovině září před-
prodej vstupenek v pobočkách Ostravského 
informačního servisu. 

Ve všech pobočkách OIS (vyhlídková věž 
Nové radnice, u paláce Elektra, na hlavním 
a svinovském vlakovém nádraží nebo na le-
tišti v Mošnově) lze tedy koupit rezervované 
vstupenky na akce klubů Atlantik a Parník 
a také lístek na film do Minikina. „Rozhodli 
jsme se nabídnout našim návštěvníkům více 
možností k vyzvednutí vstupenek. Tím, že 
jsme rozšířili prodejní místa o pobočky OIS, 
chceme vyjít vstříc také těm, kteří bydlí mimo 
centrum Ostravy,“ vysvětluje Filip Rohan, ře-
ditel CKV Moravská Ostrava.  (inf)

Náš městský obvod spustil 1. září 
novou podobu svých oficiálních 
webových stránek. Cílem přestav-
by webových stránek www.moap.
cz bylo sjednocení vzhledu i obsahu 
s oficiálním portálem města Ostravy 
www.ostrava.cz. 

Uživatelé se na stránkách mohou 
orientovat pomocí čtyř základních te-
matických okruhů – O městském ob-
vodu, Radnice, Občan a Informační 
rozcestník, což umožňuje jednodušší 
a rychlejší dohledání potřebných infor-
mací. Zároveň nové grafické i věcné 
uspořádání navede uživatele přímou 
cestou ke konkrétním informacím. 
Na hlavní stránce se budou zobrazovat 
také aktuality z dění v našem obvodu 
a k dispozici je například rovněž sek-
ce Potřebuji si vyřídit, která občanům 
poskytuje návod a pomoc k řešení kon-
krétních životních situací v celé řadě 
oblastí (Bydlení, Doprava a komunika-
ce, Poplatky a finance, Sociální oblast 
a zdravotnictví atd.). 

Náš městský obvod vyšel tímto kro-
kem vstříc požadavkům města, které 
postupně sjednocuje všechny interne-
tové prezentace v působnosti města 
Ostravy, a to zejména kvůli zjednodu-
šení šíření webových informací a zlev-
nění provozu stránek.  (inf)

Ačkoliv se letošní Vánoční trhy budou 
na Masarykově náměstí konat od 26. 11. 
do 23. 12., již nyní probíhají intenzivní pří-
pravy. Vedení našeho obvodu už podniklo 
takové kroky, které vedly k opětovnému 
zajištění kluziště. Kluziště v loňském roce 
přilákalo téměř 27 000 bruslařů. Pracuje 
se také na atraktivnějším programu pro 
návštěvníky a zároveň došlo k poměrně 
zásadní změně, která se týká občerstvení. 

Jídlo a pití na těchto trzích bude nabí-
zet pouze jedna cateringová společnost. 
„Na základě podnětů občanů a jejich stíž-
ností na některé nekvalitní potravinářské 
výrobky prodávané ve stáncích na minu-
lých vánočních trzích jsme se rozhodli za-
jistit jednotný styl stravování,“ zdůvodnil 
tuto změnu Dalibor Mouka, místostarosta 
Moravské Ostravy a Přívozu. 

Osloveny tedy byly čtyři renomované 
hotely z centra města, a to Imperial, Bonum, 
Mercure a Park Inn, z nichž bude vybrán 
jeden, který zaručí, že prodávat se budou 
pouze kvalitní a nezávadné výrobky. „Jde 

Jaké okolnosti vás přivedly do Ostravy?
Rok a půl jsem působil v Austrálii jako 

učitel. Pak jsem se rozhodl, že bych chtěl 
potkat nové lidi, načerpat nové životní 
zkušenosti a získat nové zážitky, takže 
jsem zvolil cestu do Ostravy. Chtěl jsem 
jet prostě někam, kde to bude opravdu 
jiné než život v Austrálii. Jsem zde už rok 
a půl. Určitě chci zůstat do konce školního 
roku, a pak se uvidí, co bude dál. Ostrava 
má výhodu i v tom, že je to dobrá základ-
na pro cestování. Docela blízko je hodně 

skvělých velkých měst, například Pra-
ha, Vídeň, Katovice, Budapešť, Krakov. 
A také je zde levnější život než v Praze.

Našly by se shodné rysy mezi Ostra-
vou a Gold Coast?

Svatováclavský�jarmark�se�nesl�
ve znamení�romantiky�a historie�

Číslo�měsíce
8 700

Je kilometrová vzdálenost mezi 
Ostravou a Ladakem (severovýchodní 
Indie). A právě až do těchto končin 
doputoval zpravodaj Centrum. Více 
na straně dvě. 

Dárek�pro�majitele�psů
Majitelé�psů,� kteří� řádně�zaplatili� poplatky� i  ti,� kteří� jsou�od placení�

poplatků�osvobozeni,�si�stále�mohou�v úřední�dny�po předložení�občan-
ského�průkazu�vyzvednout�v budově�Nové�radnice�(kancelář�č.�147�-�od-
dělení�místních�poplatků�a pohledávek,�odbor�financí�a rozpočtu)�plas-
tová�pouzdra�na sáčky�na psí�exkrementy,�včetně�360�náhradních�sáčků.

Balíček�se�sáčky�bude�vydán�také�osobě�zplnomocněné�majitelem�psa.�
Stane�se�tak�v případě,�že�příchozí�předloží�plnou�moc�podepsanou�ma-
jitelem�psa�a prokáže�svou�totožnost�občanským�průkazem.�

Cílem� tohoto� projektu� je� zlepšení� čistoty� našeho� obvodu,� přičemž�
použité�sáčky�lze�odkládat�do klasických�odpadkových�košů.�Na vybra-
ných�místech�rovněž�strážnici�MP�Ostrava�provádějí�důsledné�kontroly,�
které�slouží�ke zjištění,�zda�jsou�předpisy�dodržovány.

Určitě. Velikost měst je přibližně 
stejná. V mém rodišti ovšem není zave-
dena veřejná doprava, takže lidé jezdí 
pouze autem. Shodou okolností je u nás 
také podobná ulice jako Stodolní, kde 
si ovšem můžeš vzít pivo i na ulici, což 
u nás nelze. Každopádně zde máte mno-
ho pěkných míst. Líbí se mi Masaryko-
vo náměstí, Komenského sady jsou moc 
krásné. Slezskoostravský hrad není ničím 
výjimečný, ale okolní prostředí je vhodné 
pro hezké procházky. Nejskvělejší místo 
v blízkosti Ostravy je jednoznačně Lysá 
hora. To byl nádherný výlet!

Setkal jste se s něčím, s čím jste 
opravdu nepočítal?

Popravdě řečeno Australané nedávají 
dýžka. Kamarádi mi říkají, abych tady 
dýžko při placení v restauracích dal, ale 
přiznám se, že to většinou nedělám. Také 
se mi už stalo, že na mě lidi na vícero mís-
tech (bary, náměstí, tramvaj) křičeli, proč 
mluvím anglicky. Jakoby si mysleli, že 
jsem Američan. Přijde mi, že Američané 
u vás nejsou moc oblíbení…

Můžete porovnat Australany a Če-
chy, respektive obyvatele Ostravy, 
po charakterové stránce?

Rozhodně jsou tady milejší a více ka-
marádští lidé. Když s nimi jdeš na pivo, 
tak se začnou s tebou hned přátelit. U nás 
se spíše lidé po vypití několika piv za-
čnou prát. Nicméně všiml jsem si, že ti, 
kteří pracují ve službách, obchodech atd., 
nevypadají, že by měli rádi svou práci. 
Nejsou tak příjemní jako v mém rodišti. 
U nás se lidé snaží mít svou práci rádi. 
Také jsem se však zde setkal i s nečestný-
mi jedinci, kteří se starají spíše o peníze, 
než aby druhému pomohli. 

Mohl byste na závěr ještě zhodno-
tit možnosti pro rekreační sportování 
v našem obvodu? 

Po této stránce je vše v pořádku. Doma 
i tady chodím hrát tenis, fotbal atd. Tělo-
cvičny jsou také dobré. Je to podobné jako 
u nás, snad až na to, že se nemůžu věnovat 
plážovým sportům… (smích) Zatím jsem 
ani nikdy nelyžoval, ale doufám, že letos 
se mi to poprvé povede.  (peb)

CKV�zahájilo�předprodej�
v informačních�centrech�

Máme�nové�
webové�stránky

Na letošních�Vánočních�trzích�se�zlepší�kvalita�jídla�a pití

obvod připomněl Den české státnosti, 
jej následně za zvuků bubnů přivítali 
starosta Moravské Ostravy a Přívozu 
Jiří Havlíček a místostarostové 
Petra Bernfeldová a Dalibor Mouka. 
„K hodnotám křesťanství jsem byl 

veden od mala. Mám s nimi mnoho 
společného. Určitě je dobře, že se tento 
jarmark na náměstí koná. Rozhodně 
budeme v této tradici pokračovat,“ 
vyznal se starosta Jiří Havlíček, který si 
také se sv. Václavem připil medovinou. 
„Na krásu Moravské Ostravy a Přívozu,“ 
okomentoval tento přípitek svatý Václav.

Letošní Svatováclavský jarmark se 
nesl ve znamení historie, romantiky 
a vzpomínek. O zábavu se starali 
především kejklíři, či šermíři. Bohatý 
program nezapomněl ani na dětské 
návštěvníky, které zaujalo zejména 
představení na koních rytíře Sysla 
z Holohlav. K poslechu vyhrávala 
dobová muzika.  (peb) 

o to, že u těchto provozovatelů si můžeme 
být jisti, že vše bude na úrovni, kterou si ob-
dobí před svátky zaslouží. Požadavkem je 
používání kvalitních surovin, odpovídající 
kulturnost prodeje a zajištění tematických 
dní. Plánují se např. zabíjačkové, zvěřinové 
či rybí dny,“ doplnil Dalibor Mouka.

Kromě potravin a nápojů, které zajistí 
vybraná cateringová společnost, budou 
moci prodejci nabízet potravinářské zbo-
ží určené k  nepřímé spotřebě na místě 
a pouze v uzavřených obalech. Výjimku 
tvoří prodej tradičního vánočního a cuk-
rářského zboží, jako například trdelníky, 
výrobky z medu, vánoční cukroví, horké 
kaštany, ořechy, sýrové výrobky apod. 

Městský obvod MOaP zároveň vyzývá 
zájemce o pronájem stánků pro prodej dár-
kových, užitkových předmětů, ale i potravin 
určených k nepřímé konzumaci na místě 
(masné výrobky, medovina v lahvích atd.), 
aby podali své žádosti do 19. 10. do 11 ho-
din. Podrobnosti na webové stránce www.
moap.cz v sekci Důležité informace.  (red)

Příjezd� sv.� Václava� na  koni� oživil� atmosféru� náměstí� Svatopluka� Čecha.� Na  snímku� vpravo� sv.� Václav�
rozmlouvá�se�starostou�Jiřím�Havlíčkem.�
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Jak to vidí...Kontakty

Krátce

Blahopřejeme
jubilantům

Úřad městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz: 
Na všechny odbory a oddělení se do-
voláte přes centrum spojovacích slu-
žeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá 
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát 
599 442 165, 599 442 164.
E–mail: posta@moap.ostrava.cz
Webové stránky: www.moap.cz
Úřední deska se nachází při vstupu 
do levého křídla budovy Nové radnice, 
elektronická verze na www.moap.cz.
Spisovna úřadu (stavební archiv) – 
tel. č. 596 623 230
Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30 
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 
do 11.30 a od 12.30 do 16 hod.

■ Ve dnech 7. a 21. 10 od 11 do 17 
hodin bude náš městský obvod orga-
nizovat na Jiráskově náměstí farmář-
ské trhy. Na trzích budou místní far-
máři a producenti prodávat např. pe-
kařské výrobky, ovčí sýry, zeleninu, 
ovoce, pečivo, čerstvá vejce, ovocné 
šťávy, květiny apod.

■ Na ulici Harantova (vedle objektu 
Technických služeb MOaP) je stále 
v provozu non-stop hlídané parkoviště. 
Na vymezenou plochu dohlíží jak ka-
merový systém, tak bezpečnostní 
agentura. Prostřednictvím on-line ka-
mery na webových stránkách www.
tsmoap.cz lze také kontrolovat aktuální 
situaci na parkovišti.

■ V rámci přechodu z analogového 
na digitální vysílání bude v Centru pro 
zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje (Bieblova ulice) zřízeno 
Informační středisko pro občany se 
zdravotním postižením. Ve středisku 
bude možné od 17. 10. do 2. 12. (v pon-
dělí a středu od 13 do 16 hodiny) získat 
informace o způsobu přechodu na digi-
tální vysílání, předváděny budou i prak-
tické ukázky zapojování set-top-boxů.

■ V Paláci Elektra (Nádražní ulice) by 
měla být opět vybudována kavárna. 
Interiér kavárny navržený ve stylu art 
deco (mj. prvky secese, futurismu 
a kubismu) by se měl co nejvíce při-
blížit její původní prvorepublikové 
podobě. Projekt hodlá zrealizovat 
J&T banka. Podrobněji se tímto téma-
tem budeme zabývat v některém 
z dalších vydání zpravodaje Centrum.

■ V prostorách bývalého klubu býva-
lého klubu Prostor - Tančírna byl nově 
otevřen hudební klub Barrák 
(Havlíčkovo nábřeží 101/28). Jednou 
z prvních akcí bude Full Moon 
Carnival 2011, na které vystoupí ka-
pely: Liveevil, Smashed Face, The 
Truth is Out There a Ill Crow. Bližší 
informace na www.barrak.cz.

z městského obvodu Mo rav ská Os  -
trava a Přívoz, kteří se dožívají 
90 a více let v říjnu: Otakar Sítek, 
Hedvika Zaciosová, Jan Hofmann, 
Marie Řehulková, Ludmila Dvorská, 
Aurelie Čížková, Marie Pěružková, 
Marie Pawliková, Jaroslava Sochorková, 
Vladimíra Kejlová, Zdeněk Mrnuštík, 
Štěpánka Stachurová, Marie Swiatková, 
Bohumil Krupa, Josef Dvorník, 
František Novotný, Eliška 
Romaszewská, Jaroslav Havránek, 
Oldřich Kaminský, Marie Jasioková.

...Jolanda�Pilařová
Nenarodila jsem se v tomto městě, 

ale dnes, po téměř třiceti letech, jej 
považuji za svůj domov. Přes všechen 
můj lokální patriotismus mám pár 
věcí, které 
mě opravdu 
štvou. V po-
slední době 
především to, 
co vyrůstá 
před očima 
nás všech 
na Karolině. 
Když si zpět-
ně vybavím, kolik prostředků spolkla 
dekontaminace tohoto území, násled-
ně výstavba kolektoru a ještě později 
dvě architektonické soutěže organizo-
vané s představou originálního a pro-
gresivního urbanistického celku, pak 
developerský „zázrak“, který denně 
míjím při cestě do práce, se podle mne 
rovná velké ostudě. 

Další, co mne zvedá ze židle, je si-
tuace, v jaké se nachází naše vědecká 
knihovna. Cenný fond hnije v nevy-
hovujících skladových prostorách 
a projekt výstavby nové knihovny, 
na který byla kulturní veřejnost pyš-
ná, se z rozhodnutí současné krajské 
reprezentace propadá do neznáma. Je 
řada dalších vykřičníků, které by stálo 
za to připomenout.  Mezi nimi přede-
vším stále nevyřešená ekologická zá-
těž tzv. lagun, kterou ve svém ovzduší 
musí snášet obyvatelé bydlící kousek 
od samotného centra města…

Co mě těší? Naděje, jakou pro mne 
ztělesňují ti, kteří rozvíjejí úsilí o za-
chování unikátní technické památky 
Dolní oblast Vítkovice, včetně mla-
dých, mezi něž patří i moje dcery. 
Projekt, který usiluje o navrácení 
smysluplných a přitažlivých aktivit 
do zrezivělých míst, sem jednou – a já 
tomu věřím – přivede nejen exkluziv-
ní návštěvy, ale i všechny generace 
Ostravanů. Ráda bych byla při tom.

n

Jolanda Pilařová (1955) žije 
od roku 1984 v Ostravě. Začínala 
jako kulturně organizační pracovník, 
posléze pracovala v univerzitní 
knihovně. Po několika letech v kabe-
lové televizi se stala tiskovou mluvčí 
Magistrátu města Ostravy a od vzni-
ku krajů pak tiskovou mluvčí 
Krajského úřadu MS kraje. Od kon-
ce roku 2002 pracuje v ostravském 
studiu České televize jako vedoucí 
oddělení koordinace vysílání a ko-
munikace. Má dvě dospělé dcery 
a jednoho vnuka.

PRODEJ�DOMU
VÝBĚROVÝM��ŘÍZENÍM

CIHELNÍ�25�
výchozí�cena�����4 878 090,-�Kč

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Cihelní�25
dům�č.�p. 1896
pozemek�parc.�č.�2310/10
výměra�416�m²�
výchozí�cena���4 878 090,-�Kč

Dům�je�prodáván�za podmínky
vybudování�ubytovacího�zařízení�
pro�motoristy�včetně�obslužných
činností�s tím�souvisejících.

BLIŽŠÍ INFORMACE
Milena�Stromská
T��599 442 252
E��stromska@moap.ostrava.cz
W��www.moap.cz/uredni-deska

Eurytmie�v ZŠ�waldorfská�

Až do severovýchodní Indie se dostal 
zpravodaj Centrum. Stalo se tak díky Petru 
Ďáskovi ze sdružení M.O.S.T. (Malé ob-
čanské sdružení Tibet), které zde zajišťuje 

V ZŠ waldorfská Ostrava byla 
ve školním roce 2011/2012 po mnoha 
letech zařazena do učebního plánu eu-
rytmie. Tento předmět se intenzivně po-
dílí na rozvoji duševního a duchovního 
života žáků. Pomocí jednotlivých cvi-
čení jsou žáci vedeni k poznávání svého 
vlastního těla, k překonávání negativ-
ních emocí a k harmonické spolupráci 
se svým okolím. „Zájem o eurytmii 
přetrvával na naší škole již delší dobu. 
Čekalo se pouze na vhodný okamžik, 
kdy bude k dispozici učitelka eurytmie. 
Tu se nám povedlo najít letos na jaře. 
Tento seminář je garantovaný Berufsfa-
chschule für Eurythmie v Norimberku. 
V letošním školním roce začínají s eu-
rytmií žáci 1. a 2. třídy. V dalších le-
tech pak bude eurytmie vyučována také 
ve 3., 4. a 5. třídě,“ řekla Ľubica Havel-
ková, ředitelka této základní školy.

ZŠ waldorfská Ostrava je jediná zá-
kladní škola v Ostravě, kde se tento 
předmět vyučuje. (peb)

Zpravodaj�Centrum�v 8 700 km�vzdáleném�Ladaku

největší nevládní českou pomoc tibetským 
exilovým komunitám v Indii. 

Foto bylo pořízeno na náhorních pláních 
v Ladaku (Malý Tibet), které jsou od Os-

travy vzdáleny 8 700 kilometrů a nacházejí 
se v nadmořské výšce cca 4 800 metrů. Pro 
místní obyvatele je typický život ve sta-
nech, v jejichž blízkosti se běžně pasou 
kozy nebo jaci. Jako nejčastější potraviny 
lze uvést mléko a sýr, které jsou obvykle 
měněny naturálním způsobem. Peníze jsou 
považovány za zbytečný přechodník. 

Sdružení M.O.S.T. podporuje v dané 
lokalitě tibetské exulanty díky financím 
od českých dárců prostřednictvím několika 
projektů: a) pomoc dětem uprchlým z Ti-
betu – podpora vzdělání v Mussoorie, b) 
podpora starých Tibeťanů v kempech po-
blíž vesnice Choglamsaru, c) financování 
vzdělání malých buddhistických mnichů 
(v duchu původního tibetského způsobu 
vzdělávání), d) stavba ženského kláštera 
v Kaze atd. 

Další informace o sdružení M.O.S.T. na-
jdete také v dubnovém vydání zpravodaje 
Centrum.  (peb)

Za finanční podpory městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz se 24. 
9. konal 50. ročník Ostravského marato-
nu. Jubilejní ročník odstartovala Jarmila 
Kratochvílová, mistryně světa v běhu 
na 800 a 400 metrů a držitelka stále plat-
ného světového rekordu na 800 metrů.

Letos na trať tohoto nejstaršího ma-
ratonu v České republice vyběhlo téměř 
300 závodníků. Už pošesté závod začínal 
a končil v našem městském obvodu. Start 
i cíl byly na Masarykově náměstí, přičemž 
trasa dále vedla přes Havlíčkovo nábřeží 

Ostravský�maraton�přilákal�
rekordní�počet�účastníků

směrem ke Komenského sadům. Ceny 
nejlepším v jednotlivých kategoriích pře-
dávali místostarosta našeho obvodu Tomáš 
Kuřec a místostarostka Petra Bernfeldová.

Ačkoliv běžcům počasí přálo, tak le-
titý rekord, který před dvaapadesáti lety 
vytvořil časem 2:19:06 Pavel Kantorek, 
se překonat nepodařilo. Z vítězství se na-
konec už pošesté radoval Mulugeta Ser-
besa z Ortopedie Týn nad Vltavou (čas 
2:29:25), druhý skončil loňský obhájce 
prvenství Daniel Orálek AC Moravská 
Slávia Brno a pro třetí místo si stejně jako 

před rokem doběhl Jiří Žák z MK Seitl 
Ostrava. „Běželo se mi v pohodě. Počasí 
bylo dobré. Ani mě nemrzí, že jsem re-
kord nepřekonal. Považuji se za normál-
ního rekreačního běžce a nemám na to, 
abych překonával rekordy na počkání. 
Letos jsem tady posedmé, a pokud se 
nezraním, rád přijedu za rok znovu. Vý-
borná byla také organizace závodu,“ řekl 
v cíli etiopský rodák Mulugeta Serbesa. 

Absolutorium zaslouží rovněž nejstarší 
z přihlášených – František Zikeš z Frýd-
ku-Místku (ročník 1928). „Jsme rádi, že 
se nám podařilo přilákat rekordní počet 
účastníků. Zajímavostí je, že teprve podru-
hé v historii, poprvé od roku 1986, zvítě-
zil závodník, který patří do kategorie nad 
čtyřicet let. Doufáme, že příští rok přijede 
už nějaký opravdu kvalitní běžec, který re-
kord překoná,“ zhodnotil závod Otto Seitl, 
technický ředitel Ostravského maratonu.

Ženám kralovala Jitka Hudáková 
z AK Spartak Dubnica nad Váhom (čas 
3:10:02), druhou příčku obsadila Veroni-
ka Jerglíková z AO Kobeřice a na bron-
zový stupínek vystoupala Petra Pastorová 
z MK Seitl Ostrava. 

V hlavních kategoriích půlmaratonu 
dominovali Tomáš Bláha z AK Kroměříž 
(čas 1:13:03) mezi muži a Adéla Esentie-
rová z Baláž Extréme Team Ostrava (čas 
1:32:00) mezi ženami. 

Všichni zúčastnění obdrželi triko a pa-
mětní medaili.  (peb)

Ceny�nejrychlejším�závodníkům�předávali�místostarostové�Tomáš�Kuřec�
a Petra�Bernfeldová.
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Mateřské�a základní�školy�září�novými�barvami�

Devatenáctý�ročník�Evropských�dnů�handicapu

KAFIRA�slouží�zrakově�postiženým�

V průběhu letních prázdnin a bě-
hem září byly dokončeny investiční 
akce, které si kladly za cíl vylepšit 
a upravit vzhled a zázemí několika 
mateřských a základních škol, jejichž 
zřizovatelem je náš městský obvod. 

V MŠ Špálova proběhla celková 
výměna oken, včetně zateplení fasády. 
Vybudován byl i bezbariérový vstup 
do budovy. „Byl to momentální nápad, 
že na fasádu použijeme dětský výtvor. 
Není to obvyklé, tak proč nebýt první! 

Asociace TRIGON pořádá ve dnech 
3. až 7. 10. již tradiční Evropské dny 
handicapu v Ostravě. 

Nemálo akcí v rámci doprovodné-
ho programu se uskuteční v našem 
městském obvodu. Dne 3. 10. se bude 
konat ve sportovním areálu TJ Mittal 
Ostrava (Varenská ulice) slavnostní 
zahájení a mezinárodní fotbalový tur-
naj, kterého se zúčastní smíšená druž-
stva se sportovci s mentálním postiže-
ním a fotbalisty bez handicapu.

Další akce bude hostit také Výstaviš-
tě Černá louka (pavilon A). Dne 5. 10. 
od 18 hodin zde proběhne slavnostní ve-
čer, na kterém budou již pošesté předá-
ny ocenění Křišťálový kamínek. „Tímto 
oceněním chceme vyzdvihnout mimo-
řádné činy lidí s handicapem a také po-

Občanské sdružení KAFIRA 
(od roku 2005 sídlí jedno ze čtyř stře-
disek organizace na ulici Nádražní) se 
snaží pomáhat občanům se zrakovým 
handicapem na úrovni slabozrakosti, 
praktické nevidomosti a úplné nevido-
mosti starším 15 let.

KAFIRA nabízí zájemcům dvě re-
gistrované sociální služby. V prvním 
případě se jedná o odborné sociální 
poradenství. Patří zde zejména soci-
álně-právní poradenství (týkající se 
průkazů TP, ZTP a ZTP/P, důchodo-
vého pojištění aj.), pracovně-právní 
poradenství nebo poradenství v ob-
lasti kompenzačních pomůcek. „Prá-
vě zajištění kompenzačních pomůcek 
je pro naše uživatele velmi důležité, 
poněvadž jim umožňují zmírňovat ná-
sledky zrakové vady. Jde např. o různé 
kamerové a ruční lupy, bílé hole nebo 
pomůcky do domácnosti, jako jsou 
indikátory hladiny, kuchyňské mluví-
cí váhy, hmatové budíky a podobně,“ 
upřesňuje manažerka organizace Len-
ka Svobodová s tím, že služby sdruže-

VOLNé�NEByTOVé
PROSTORy

Masarykovo�náměstí�1498/4�
195,97�m²

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH NEBYTOVÝCH
PROSTOR

Střední�1901/4
Dobrovského�490/6�
Sládkova�373/6�
Nádražní�615/30�
S.�K.�Neumanna�1691/4�
Chelčického�693/7�
Náměstí�Republiky�1562/1
Nádražní�633/91
Ahepjukova�2789/4
Na Jízdárně�2895/18
Macharova�945/9
Střední�1831/1
Nádražní�996/195
Českobratrská�611/17
Arbesova�1059/9�-�garáž

BLIŽŠÍ INFORMACE
Ing. Gawlová
T�599 442 609
E�gawlova@moap.ostrava.cz
W�www.moap.cz

Dne�1.�září�nastoupilo�do devíti�základních�škol�zřizovaných�naším�ob-
vodem�485�prvňáčků.�Je�to�o dva�více�než�ve školním�roce�2010/2011.�
Žáky�v prvních�třídách�ZŠ�Ostrčilova�přivítal�starosta�Moravské�Ostra-
vy�a Přívozu�Jiří�Havlíček�(na snímku).�Také�další�členové�kompletního�
vedení�našeho�obvodu�(místostarostové�i radní)�navštívili�jednotlivé�
základní�školy,�kde�předali�školákům�v prvních�třídách�drobné�upo-
mínkové�předměty.�Všichni�prvňáčci�obdrželi�mj.�tričko�s logem�ob-
vodu,�omalovánku,�šňůrku�na klíče,�pastelky�atd.

Jubilejní�Den�seniorů
Letos� již� podesáté� organizuje�

městský� obvod� MOaP� u  příleži-
tosti� Mezinárodního� dne� seniorů�
společné� setkání� představitelů�
městského�obvodu�s našimi�seni-
ory� v  Klubu� Parník.� Den� seniorů�
se�tentokrát�uskuteční�ve čtyřech�
dnech,� a  to� 3.,� 10.,� 17.� a  24.� 10.,�
vždy�od 14�do 18�hodin.

V  zábavném� programu,� který�
bude�moderovat�Pavel�Handl,�vy-
stoupí� dechová� kapela� Kobeřan-
ka� z  Kobeřic,� chybět� nebude� ani�
kouzelník.�Příchozí�se�mohou�těšit�
také� na  pohoštění,� drobný� dárek�
a prodejní�výstavku�výrobků�čle-
nů�klubu�seniorů�DPS�Gajdošova.

Vstupenky�na akci�si� lze�v pra-
covní� dny� zdarma� vyzvednout�
v kanceláři�č.�205�odboru�sociál-
ních�věcí�Úřadu�městského�obvo-
du�Moravská�Ostrava�a Přívoz�(2.�
patro,�vchod�z ul.�Sokolská�třída).

Jako� součást� Týdne� sociálních�
služeb,�vyhlášeného�Asociací�po-
skytovatelů�sociálních�služeb�ČR,�
dále�proběhne�12.�10.�od 8�hodin�
do  16.30� hodin� Den� otevřených�
dveří� v  domě� s  pečovatelskou�
službou� na  ul.� Gajdošova.� Ná-
vštěvníci�z řad�veřejnosti�si�budou�
moci� prohlédnout� prostory� DPS,�
bude� jim� rovněž� umožněno� na-
hlédnout�do bytů,�obdrží�informa-
ce� o  pečovatelské� a  odlehčovací�
službě�a budou�jim�zodpovězeny�
dotazy�na tyto�služby.�� (inf)�

STATUTÁRNÍ�MĚSTO�OSTRAVA�
MĚSTSKÝ�OBVOD�MORAVSKÁ�OSTRAVA�A PŘÍVOZ
vyhlašuje�výběrové�řízení�pro�poskytování�účelových�dotací�pro�rok�2012�
v oblastech:

�I.��kultury�(uměleckých�aktivit�-�vizuálního,�hudebního,�scénického,�
�����literárního�a ostatního�umění)

II.��sportu,�ekologické�výchovy,�volnočasových�a zájmově�vzdělávacích�
�����aktivit

III.�sociální�práce�a vytváření�lepších�životních�podmínek�
�����pro�zdravotně�postižené

O  jejich� získání� se� mohou� ucházet� fyzické� i  právnické� osoby,� které�
do 30.�listopadu�2011�podají�přihlášku�(na předepsaném�formuláři,�který�
je�umístěn�na webových�stránkách�městského�obvodu)�s příslušnými�ná-
ležitostmi,�dokladujícími�identifikaci�žadatele.

Bližší�informace�a formuláře�přihlášek:
Úřad�městského�obvodu�Moravská�Ostrava�a Přívoz
Odbor�školství�a volnočasových�aktivit�
Prokešovo�náměstí�8,�729 29�Ostrava
telefon:�599 444 278,�e-mail:�slachtova@moap.ostrava.cz�
nebo�na www.moap.cz.

O vyhlášení�výběrového�řízení�rozhodlo�Zastupitelstvo�městského�obvo-
du�Moravská�Ostrava�a Přívoz�usnesením�č.�888/17/09�ze�dne�17.�9.�2009.

Autorkou�působivých�obrázků�v pozadí�je�pětiletá�Katka�Pelková.�Bývalá�
školačka�této�mateřské�školy�nakreslila�výkres�a jeho�jednotlivé�motivy�
nyní�zdobí�fasádu�v MŠ�Špálova.�

Ukázalo se, že je to ideální řešení. Děti 
jsou skvělými umělci, tak proč je ne-
podpořit,“ řekla k nové fasádě Jarmila 
Karnovská, ředitelka této MŠ.

Také v MŠ Lechowiczova došlo 
na zateplení objektu, výměnu oken 
a budova získala novou fasádu, přičemž 
opravena byla i střecha nad všemi třemi 
pavilony, které využívá tato mateřská 
škola. Komplexní rekonstrukce se tý-
kala rovněž terasy v prvním poschodí.

Kompletní výměna zdravotechnic-

kých rozvodů až po ležatou kanalizaci 
a hlavní uzávěr vody byla provedena 
v objektu MŠ Křižíkova. Zároveň se 
zde vyměnily zařizovací předměty 
(WC, umyvadlo, baterie atd.) a kera-
mické obklady a dlažby. 

V ZŠ Gebauerova se rekonstruovala 
střecha budovy B. Stavební práce za-
hrnovaly celkovou rekonstrukci střešní 
konstrukce (včetně zateplení střechy, 
výměny žlabů a dešťových svodů, od-
stranění střešních oken a bočních man-
sard atd.). Zároveň byl vymalován in-
teriér ve čtvrtém podlaží této budovy.

Také náročná rekonstrukce v MŠ 
Dvořákova se nachýlila k úspěšnému 
konci. „Během srpna se podařilo za-
jistit statiku stropů, opravit zdravo-
techniku a rovněž byla zrealizována 
částečná výměna speciálních dřevě-
ných oken, které splňují požadavky 
památkářů. Dokončení těchto díl-
čích prací bude vykonáno nejpozději 
v první polovině října. Po roční pauze 
byl také 1. 9. zahájen provoz v této 
mateřské škole, jejíž budova je památ-
kově chráněným objektem,“ upřesnil 
místostarosta Dalibor Mouka.  (peb)

děkovat těm, kteří problematice dětí, 
mládeže i dospělých s postižením věnu-
jí čas, energii i kus svého života. V le-
tošním roce u příležitosti Evropského 
roku dobrovolnictví oceníme také dob-
rovolnou činnost jednotlivců a firem,“ 
informuje Olga Rosenbergerová, před-
sedkyně Asociace TRIGON. 

Konference Začínáme znovu za-
měřená na problematiku lidí po po-
ranění mozku (pohled zdravotníků, 
pedagogů, sociálních pracovníků, 
postiženého člověka atd.) je na pro-
gramu 6. 10. od 9 hodin. Ve dnech 
5. 10. od 14 do 20.30 hodin a 6. 10. 
od 9 do 15 hodin bude možné také 
navštívit prodejní výstavu výrobků 
lidí s handicapem a prodejní výstavu 
zdravotnických pomůcek.  (inf) 

ní využije ročně přibližně sto osob. 
Druhou službou je sociální reha-

bilitace, v jejímž rámci KAFIRA po-
skytuje zejména výchovné, vzděláva-
cí a aktivizační činnosti (počítačové 
a jazykové vzdělávání aj.); pomoc 
a podporu při hledání, získání a udr-
žení si pracovního místa, pomoc při 
obstarávání osobních záležitostí atd. 
„Snažíme se, aby při poskytování na-
šich služeb vládla příjemná a přátelská 
atmosféra. Našim uživatelům radíme 
i na základě osobních zkušeností, v na-
šem pracovním týmu jsou tři pracovní-
ci se zrakovým handicapem,“ říká asi-
stentka lektora Ružena Šodková.

Zrakově postižení se mohou zapojit 
také do projektu Nadějné vyhlídky. 
„Projekt se zaměřuje na motivační 
a rekvalifikační počítačové kurzy, 
pracovně-právní poradenství, vyhle-
dávání pracovních míst a další akti-
vity směřující k získání zaměstnání,“ 
dodává L. Svobodová s tím, že projekt 
začal letos v dubnu a bude ukončen 
v březnu 2013.  (peb) 

Díky dotaci ve výši více než jeden milion 
korun, kterou náš městský obvod obdržel 
ze Státního fondu životního prostředí, ab-
solvuje 360 dětí ze základních škol v Mo-
ravské Ostravě a Přívozu ozdravný pobyt. 

Projekt Ozdravné pobyty dětí 1. stup-
ně základních škol obvodu bude probíhat 
v pěti turnusech po deseti dnech, a to od 3. 
10. do 22. 11. 2011. Školáci s respiračními 
a dýchacími potížemi ze základních škol 
Gajdošova, Gen. Píky, Kounicova, Matiční 
a waldorfská Ostrava pojedou do Karlovic 
a budou ubytováni v pensionu Iris nebo 
pensionu Redeta Gött. Pobyt bude dopl-
něný o environmentální výchovu. „Přínos 
projektu spatřujeme především v tom, že 

Ozdravné�pobyty�
s environmentální�výchovou

žákům bude umožněn co možná nejčastější 
pobyt na čerstvém vzduchu v prostředí, kte-
ré není ohroženo znečištěním ovzduší. Dále 
budou žáci vedeni k poznávání a ochraně 
přírody, rozlišování jednotlivých druhů 
rostlin a zvířat a budou se zabývat další-
mi environmentálními tématy,“ konstatuje 
Anna Krasulová, ředitelka ZŠ Gajdošova.

Celkové náklady na projekt dosáhnou 
částky cca 1,49 mil. Kč.  (peb)
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Kdo se byl někdy podívat, jak se žije 
v domech na ulici Přednádraží, ví své. Pro 
toho, kdo tam nezavítal, malý exkurz: do-
my, jejichž vlastníkem (s výjimkou jedno-
ho, který je ve správě městského obvodu) 
je společnost Domy Přednádraží, s.r.o., 
jsou ve špatném stavebně technickém sta-
vu, prosakující kanalizace, donedávna ta-
ké vzrostlá tráva plná odpadků a do toho 
pobíhající děti ze sociálně vyloučených, 
především romských, rodin. 

Zkrátka neutěšený stav, jehož důsled-
kem je mj. šířící se žloutenka. Že je potře-
ba něco udělat, to si velmi dobře uvědo-
movali všichni, kteří v této lokalitě půso-
bí, od městského obvodu po neziskové 
organizace. Jednání o opravě nefunkční 
kanalizace již probíhají, magistrát také 
slíbil nařídit majiteli domů úkony ke zlep-
šení jejich stavu. Nepořádek kolem domů 
byl však především dílem jejich obyvatel 
a s tím bylo potřeba také něco udělat. 
O samotném úklidu informujeme na jiném 
místě této strany.

Jednorázový úklid byl však jen první 
impulz, po kterém musí následovat sou-
stavná každodenní práce s občany této lo-
kality, bez které by se vše brzy vrátilo 
do starých kolejí. Důležité totiž je, aby si 
místní obyvatelé uvědomili, že je jejich 
povinností udržovat pořádek kolem domů, 
vynášet odpadky do kontejnerů, nevhazo-
vat odpad do kanalizace, neničit a nezci-
zovat společný majetek, dodržovat čistotu 
a používat dezinfekční prostředky jako 
prevenci před infekčními chorobami atd. 

Na následující schůzce padl návrh, aby 
si každý vchod v domech na Přednádraží 
zvolil svého domovníka, se kterým potom 
bude probíhat komunikace a který bude 
dohlížet na pořádek v lokalitě. Pan 
Červeňák (romský poradce našeho obvo-
du) tedy po konzultaci se zástupcem 
vlastníka domů a ve spolupráci s pracov-
níky neziskové organizace Společně-
Jekhetane, kteří v lokalitě dlouhodobě 
působí a dobře znají místní obyvatele, 
inicioval vytipování nájemníků, kteří jsou 
ostatními Romy uznáváni a je u nich jaká-
si záruka, že funkci domovníka budou 
schopni plnit. Bylo tak vybráno celkem 
14 členů místní komunity, z nichž každý 
bude pravidelně kontaktován konkrétním 
terénním pracovníkem některé z nezisko-
vých organizací (Společně-Jekhetane 
a Vzájemné soužití) a také panem 
Červeňákem. 

Konkrétní způsob spolupráce se právě 
v těchto dnech dále upřesňuje. Terénní 
pracovníci i romský poradce kromě toho 
zintenzivní svou osvětovou činnost týkají-
cí se protidrogové prevence, prevence za-
dlužování, absence dětí ve škole apod. 
Jestli tato společná iniciativa městského 
obvodu a neziskových organizací přinese 
alespoň částečně kladný výsledek, uvidí-
me v nejbližší době.

 Dagmar Bradová
 vedoucí odboru sociálních věcí

Obchodní�dům�na Zámecké�navrhl�Mendelsohn
Začátkem dvacátých a třicátých let 

minulého století se z  šedivé a nevýraz-
né Ostravy stávalo velkoměsto. Vyrostlo 
zde několik obchodních domů v pozo-
ruhodném funkcionalistickém pojetí. 
Například Rix (naproti dnešní restaurace 
McDonald, ulice 28. října) či Brouk & 
Babka (dnes Dům knihy Librex). Berlín-
ská avantgardní architektka Marie From-
merová navrhla obchodní dům Textilia. 
V roce 1929 byl otevřen obchodník dům 
ASO (dnes Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna). Pozoruhodný je i obchodní dům 
Baťa na Masarykově náměstí a s ním 
sousedící někdejší obchodní dům Pešat 
(v současnosti mj. prodejna Bontonland), 
který projektoval Bohuslav Fuchs. 

Avšak největším klenotem s meziná-
rodním dosahem se nepochybně stal ob-
chodní dům Bachner (pozdější Horník). 
Projektovala ho vůdčí osobnost němec-
kého architektonického expresionismu 
Erich Mendelsohn. Jde o budovu strohou 
až přísnou, ale krásnou a vrcholně účel-
nou. Převažují vodorovné linie s nízkými 
pásovými okny ve směru ulice, neboť 
podle Mendelsohna právě dynamismus 
dopravy je symbolem velkoměsta. Jde 
o jedinou stavbu tohoto světově proslulé-
ho architekta v České republice.

Firma Mořice Bachnera byla zalo-
žena již v roce 1896 a prodávala přede-
vším kuchyňské potřeby, sklo, porcelán 
a železářské zboží. Nový obchodní dům 
dokončený v roce 1933 byl už v té době 
vytápěn horkovzdušnou klimatizací s do-
konalým větráním, kupujícím sloužily 

Romští�domovníci

Dotace�na mzdu�romského�asistenta�

Povedený�turnaj�handicapovaných�
stolních�tenistů

Obchodní�dům�Bachner�-�1936

Záslužný� výkon� odvedly� Technické� služby� Moravská� Ostrava� a  Přívoz� ve  dnech� 29.�
až�31.�srpna�na ulici�Přednádraží�a kolem�jejího�okolí.�„Třiadvacet�pracovníků�(čtrnáct�
z veřejné�služby,�pět�stabilních�zaměstnanců�TS�MOaP,�dva�z provozovny�veřejné�zeleně,�
dva� řidiči� a  dva� mistři)� patřících� pod� tuto� příspěvkovou� organizaci� našeho� obvodu�
zde�provedlo�komplexní�úklid,�načež�bylo�z dané�lokality�odvezeno�sto�tun�odpadu,“�
upřesnil�Dalibor�Mouka,�místostarosta�našeho�obvodu.�Během�úklidových�prací�byly�
vykonány�mj.�tyto�činnosti:�stříhání�zeleně,�likvidace�náletových�dřevin,�úklid�nečistot,�
tzv.�škarpírka�(úklid�kolem�obrubníků�chodníků�a silnic),�zametání,�odvoz�odpadu�atd.�
Celá�akce�byla�realizována�díky�finanční�podpoře�společnosti�České�dráhy.�� (peb)

Obchodní�dům�Horník�-�2011

dva výtahy. V každém ze čtyř podlaží 
byla velká a světlá místnost s plochou 
800 metrů čtverečních. 

Postaráno bylo i o personál. Na střeše 
zadního traktu byla pro zaměstnance vy-
tvořena velká terasa, kde si mohli o pře-
stávkách odpočinout (včetně možnosti 
se osprchovat). Za náletu v roce 1944 
byl objekt poškozen, ale zůstal v provo-
zu. Po válce byl obchodní dům Bachner 
uveden do původního stavu, následovalo 
však znárodnění a změna jména na Hor-

ník. V současné době se zdá, že skvělá 
minulost tohoto kdysi skvělého obchod-
ního centra bude zapomenuta. 

Obchodní dům má ocelový skelet, 
který dodaly Vítkovické železárny, me-
zery byly vyzděny a venkovní stěny mají 
keramické obložení. V současné době 
budova zoufale vyžaduje rekonstrukci, 
nehledě na to, že si ji plně zaslouží. Ob-
chodní dům Bachner patří k nejvýznam-
nějším architektonickým památkám Os-
travy i naší republiky. 

Erich  Mendelsohn (1887–1953) patří 
k nejvýznamnějším osobnostem archi-
tektonického expresionismu. Narodil se 
v Německu, ale od třicátých let minulé-
ho století žil v USA. Mezi jeho nejpo-
zoruhodnější díla patří Einsteinova věž 
v Postupimi u Berlína, továrna na klo-
bouky v Luckenwalde, obchodní dům 
Schocken ve Stuttgartu, Maimonidova 
nemocnice v San Francisku, obchod-
ní dům ve Wroclawi a obchodní dům 
Bachner v Ostravě.  (na)

Náš městský obvod získal ze státního roz-
počtu dotaci na romského asistenta. Dotace 
ve výši cca 178 tisíc Kč je z programu Pod-
pora terénní práce pro rok 2011, vyhlášené-
ho Úřadem vlády ČR, ve spolupráci s radou 
vlády ČR pro záležitosti romské komunity. 

Romský asistent pracuje na odboru so-
ciálních věcí, na oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí od roku 2004. „Díky dotaci, 
kterou jsme nyní získali, ušetří náš měst-
ský obvod sedmdesát procent ročních 
mzdových nákladů na jeho činnost,“ uvedl 

Od 7. do 11. 9. se konal ve sportovním 
areálu TJ Mittal Ostrava a Ostravské univer-
zity (Varenská ulice) již devátý ročník mezi-
národního turnaje handicapovaných stolních 
tenistů Czech Open 2011 - Para Table Tennis. 
Slavnostního zahájení tohoto nejstaršího tra-
dičního turnaje na světě pro tělesně postižené 
stolní tenisty se zúčastnil také místostarosta 
našeho obvodu Tomáš Kuřec. 

Do turnaje se zapojilo 169 hráčů a hráček 
(a to včetně vozíčkářů) z třiceti zemí z celého 
světa (Kanada, Jordánsko, Izrael, Indonésie, 
Čína, Brazílie, Španělsko atd.). Zápasy pro-
bíhaly na osmadvaceti stolech ve třech pro-
pojených halách (pod jednou střechou). Podle 
druhu postižení se mezi jednotlivci soutěžilo 

místostarosta Tomáš Kuřec. 
Romský asistent například spolupracuje 

se školami, s výchovnými poradci, pomá-
há klientům s hledáním práce, spolupodílí 
se také na realizaci projektů zabývajících 
se prevencí kriminality v ohrožených rodi-
nách s nezletilými dětmi atd.

Terénní práce je realizována z finanč-
ních prostředků státního rozpočtu České 
republiky, určených na realizaci programu 
Podpora terénní práce 2011, poskytova-
ných Úřadem vlády ČR.  (red) 

Florbalista�Tomáš�Machala�by�se�chtěl�v reprezentaci�udržet�
Florbalový klub FBC Remedicum Os-

trava hrající své domácí zápasy ve sportov-
ní hale Sareza (Hrušovská ulice) překvapil 
v loňské sezoně celou sportovní veřejnost. 
Prakticky nově vybudované družstvo ob-
sadilo v nejvyšší florbalové soutěži vy-
nikající druhé místo. Na prahu letošního 
ročníku jsme vyzpovídali jednu z opor 
týmu, obránce Pavla Machalu, který ho-
vořil nejen o letošních oddílových, ale také 
o svých reprezentačních ambicích.

S jakými plány jste vstoupili do nové 
sezony?

Byli bychom rádi, kdybychom potvrdi-
li loňské výkony, ale bude to těžké, neboť 
soupeři se na nás jistě více připraví. Určitě 
bychom chtěli hrát co nejlépe, v play-off se 
dostat co nejdále, možná to semifinále by byl 
úspěch. Nicméně konkrétní cíle jsme od tre-

néra nebo od vedení nedostali. Uvidíme také 
podle toho, jak se bude vyvíjet sezona.

Pokud byste porovnal loňskou pří-
pravu s tou letošní, pozoroval jste ně-
jaké rozdíly?

Loňská příprava trvala déle, protože 
letos jsme ještě koncem dubna hráli finá-
le, takže odpočinek byl menší a prostor 
pro přípravu na aktuální ročník zkrácený. 
Určitě je však lepší i atmosféra v kabi-
ně, protože loni se vyměnila snad půlka 
týmu, a nevědělo se co od toho čekat. 
Nakonec se sezona vydařila. I z toho dů-
vodu je nyní také naše sebedůvěra větší. 
V přípravných utkáních se nám docela 
dařilo, nicméně až samotné ligové zápasy 
ukážou, jaká ta příprava vlastně byla. 

Patříte také do kádru české florba-
lové reprezentace. Můžete prozradit, 

s jakou rolí se v reprezentaci spokojíte 
a co zatím považujete za svůj nejhezčí 
reprezentační zážitek?

Konkurence v reprezentaci je obrov-
ská, takže bych se tam hlavně chtěl udr-
žet. Zvlášť když se příští rok koná mis-
trovství světa. Když se do reprezentace 
dostanete, je víceméně jedno, jestli hraje-
te první nebo třetí pětku. Ta kvalita je už 
natolik velká, že se rozdíly ani nedělají. 
A největší zážitek? Asi účast na mistrov-
ství světa v roce 2006. Hrálo se ve Švéd-
sku a do Globen Areny ve Stockholmu 
přišlo nějakých čtrnáct tisíc diváků.  

Láká vás zahraniční angažmá, nebo 
jste spokojený v české lize?

Člověk většinou není spokojený ni-
kdy… Popravdě řečeno nějaké nabídky 
už byly, ale zatím se žádná z nich nedo-

táhla až k podpisu smlouvy. Do jisté míry 
to ovlivnilo i moje zranění, prodělal jsem 
vážnější výron v kotníku, což se pak se 
mnou vleklo, a to trochu přibrzdilo mou 
florbalovou kariéru. Určitě bych si však 
chtěl zkusit nějakou zahraniční soutěž 
(ve Švédsku, či Švýcarsku), a porovnat se 
s nejlepšími florbalisty světa.  

Pocházíte z Valašska, ale usadil jste 
se v Ostravě. Jaký dojem na vás toto 
město udělalo? 

Bydlím kousek od haly, kde hrajeme 
mistrovské zápasy, a dá se říci, že se mně 
v centru města líbí. Nejbližší jsou mně asi 
Komenského sady, kde to znám nejlépe 
a někdy se tam vydám i na procházku. 
Také však zde absolvujeme letní přípravu. 
V centru jsou ovšem i jiná pěkná místa, na-
příklad Nová radnice nebo Stodolní.  (peb)

v deseti klasifikačních skupinách (zvlášť 
muži a ženy). Na programu byla také soutěž 
družstev. „Nepochybně se jednalo o přelo-
mový ročník. V minulosti se do jednotlivých 
ročníků zapojilo okolo 120 sportovců z dva-
ceti zemí. Letošní početná účast podtrhuje 
výjimečnost této události v mezinárodním 
kalendáři handicapovaných sportovců a řadí 
tento turnaj mezi největší sportovní akce pro 
postižené sportovce v České republice,“ řekl 
Tomáš Staníček, ředitel TJ Mittal Ostrava.

Mezi devadesáti sběrači míčků měli za-
stoupení také žáci ZŠ Gen. Píky. V rámci 
turnaje bylo možné navštívit rovněž work-
shop k projektu Cestovní ruch bez bariér. 
 (peb) 

I  přes� zdravotní� handicap� dokážou� mnozí� mladí� lidé� podávat� skvělé�
sportovní�výkony.


