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ROKujeme
neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se
sem tam nerad ve vzpomínkách vracel do
dob svého dětství, kdy se všechno zdálo
bezstarostné, a s ohledem na velikost
časového odstupu idylické. Pamatuji si,
že moje cesta do zoologické zahrady, kam
jsem jako pětiletá nutila dospělé každou
neděli, začínala a končila u ptáků, kterým
jsem vytrvale říkala flameňťáci. Nádherně
zbarvení plameňáci mne fascinovali
s takovou razancí, že jsem u nich dokázala
dřepět celé dopoledne a všichni ti sloni,
tygři a medvědi mi byli docela fuk. Když
mi náš fotoreportér na začátku září nabídl
CD se snímky do rubriky téma, bylo nad
slunce jasné, že povídání o lidech a zvířatech bude vévodit jejich obraz. Jde prostě
o srdeční záležitost.
Ostatně, kolem srdce, kardiologie a rehabilitace se točí rozhovor s Irenou Gladišovou. Je ředitelkou Lázní Teplice nad
Bečvou a tvrdí, že se vždycky obklopovala lidmi, kteří do práce nechodí jen pro
peníze a odsedět si povinných osm hodin.
„Je skvělé, když dělám práci, která mne
naplňuje a hodně baví“.
Co si budeme nalhávat, k pohodě a dobrému životnímu stylu patří také dobré
jídlo. Lukáš Freisler nám tentokrát ukrojí
z bochníků nejlepších sýrů. Vřele doporučuji přečíst. Stejně tak jako záznam
návštěvy vynikajícího polského scénáristy
a herce Jerzyho Stuhra.
Zajímavý je ale i náš tip na podzimní
procházku, sice jen za hranice řeky Ostravice, ale o to až tak přece nejde. Chceme
totiž, aby na stránkách Ostrava LIFE bylo
pokaždé od všeho trochu. Proto po prázdninové odmlce otevřete jeho nové číslo
a přesvědčte se, jak se nám to daří. Příjemné čtení.
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made in
modré housle a Korngold / Jedinečný Koncert pro housle a orchestr skladatele filmové
hudby v Hollywoodu E. W. Korngolda ve spojení s modrým nástrojem skvělého houslového virtuóza Pavla Šporcla se při zahájení 55.
sezony Janáčkovy filharmonie stal skutečně
nevšedním zážitkem. Na tiskové konferenci
pro fotoreportéry zapózoval s houslemi ředitele orchestru Petera Krajniaka. „S ostravskou
filharmonií nehraji poprvé a musím uznat,
že je pokaždé kvalitnější. A neříkám to proto,
abych dostal zase nabídku s ní vystupovat,“
pochvaloval si špičkový umělec. S Janáčkovci
si zahrál například loni v Japonsku.

co napekli v Třebovicích / Všichni návštěvníci podzimní slavnosti Třebovický koláč 2008
mohli ochutnat z hudebního a tanečního
setkání. Těsto zadělaly cimbálové muziky
a folklorní kapely z Ostravy, Brna, Prahy, Mist
řína a také ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Náplň
z folku, folkloru, country, bluegrassu dodal
Slezský soubor Heleny Salichové, BG Styl,
Dobrá poloha nebo Dolina a Soláň. A rozinky?
Určitě k nim patřily Javory s Hanou a Petrem
Ulrychovými a staronová kapela Rangers
band.

krvavá pochoutka / Biftek ze svíčkové ovoněný rozmarýnem, roládka z krůtích prsíček
plněná špenátem, plátkem sýra a slaniny
na grilovaných rajčatech nebo rybí variace
z kousků lososa, candáta, tuňáka a jedné tygří
krevetky doplněné citronem a grilovanou
zeleninou. To všechno a ještě mnohem víc
mohli ochutnat hosté gastronomické akce
Steaky světa v Hotelu Jan Maria. Kdo tam
na začátku září nebyl, může jen tiše závidět
a čekat na další labužnickou sešlost.

sob na kolejích / Už jste potkali bílou velrybu
na kolejích? A co teprve mrože, nosorožce nebo
soba? Že ne? Pak jste minuli vlakové soupravy
společnosti Vítkovice Doprava. Neobvyklým
designem je vybavil výtvarník Boris Holub.
„Několikametrákoví zástupci fauny jsou vybíráni
zcela záměrně. Naše lokomotivy nejsou žádní
drobečci, vždyť mají výkon až 880 kW,“ říká ředitel Jaromír Scelavík a zasněně hledí do kolejiště.
Kdo ví, třeba se příště v kabině strojvedoucího
objeví Jonáš.

sedmimílové boty / A pak, že sedmimílové
boty z pohádky neexistují. Na vlastní oči je
viděli všichni návštěvníci skokanské přehlídky Aubria 2008. Přibližně šedesát borců
z Evropy, Ruska ale i Jižní Koreje se zúčastnilo soutěže Show M&M Reality jumping
cup a předvedlo své adrenalinové umění na
největším otevřeném koupališti v Čechách.
Jejich obutí je neslo třímetrovými kroky,
rychlostí 40 kilometrů v hodině směrem
k vodní hladině. Přihlížejícím tak občas tuhla
krev v žilách.

a nehoří, a nehoří / Že při souboji s ohněm
jde vždycky o čas, vám potvrdí každý hasič.
Žádný div, že o něj šlo i v závodech hasičských družstev dětí a dospělých, které se
konaly v Hornickém muzeu na Landeku.
Svou zdatnost museli soutěžící předvést při
sprintu s hadicí. Prubířským kamenem bylo
pak krocení proudu vody a zásah připraveného terče. Naštěstí poctivého nepálí, a tak
jediný plamínek se mihotal v grilu místního
párkaře.

jaro v Žaponsku / Jen pro zvané byl kostumní
věneček Ženského a Mužského Odboru M. O. L.
Jaro v Žaponsku, který se konal 14. února 1914.
Začínal v 8 hodin večer a podle informace
z plakátu končil v neděli ráno. I takové zajímavosti tvořily letošní tradiční výstavu Archivu
města Ostravy. Zaměřena byla na spolkový
a kulturní život v 19. a první polovině 20. století. Prim mezi společenskými akcemi tehdy
hrály plesy a různé slavnosti. Třeba řeznická
se psy zapřaženými do vozíku. Velké oblibě se
těšila divadelní i filmová představení, četba
knih a časopisů. Ty si jejich milovníci půjčovali
prostřednictvím čtenářských spolků.
na tři stupně / Trochu se zchladit v neúnosném tropickém horku, které panovalo začátkem září, si přál asi každý. Na akci Heineken
Extra Cold Experience to nebyl problém. Stačilo
si obléknout stříbrnou péřovku, vzít skleničku
a hurá do zmraženého kamionu. Pivo, které
bylo vychlazené na tři stupně, tu doslova teklo
proudem. Načepovat si ho mohli návštěvníci,
co hrdlo ráčí a navíc si z povedené akce odnesli
i pěkný suvenýr – slušivou Heineken ušanku.

rychlé stroje v Chagallu / Tolik historických
rychlých strojů zahrada Výtvarného centra Chagall
ještě nezažila. Ovšem tentokrát nablýskaní kra
savci nebyli tou hlavní atrakcí. Návštěvníky na
vernisáž soch a plastik přilákal křest monografie
s názvem O životě, umění a motocyklech z pera
galeristy Petra Pavliňáka. Věnována je autorovi
vystavovaných děl, akademickému sochaři,
restaurátorovi a zanícenému sběrateli motorek,
Miroslavu Rybičkovi.

– pohár Peruna. Ten získal klub z Uherského
Hradiště. Ostraváci tentokrát utřeli nos, byla
skutečně pořádná zima.

adrenalinový víkend / Strmé stoupání do
svahu, prudké sjezdy, řev motorů, všudypřítomné bahno. Podzimního setkání vozidel
off-road a truck trial se ve Vřesinské strži
zúčastnilo více než osm desítek speciálů.
Umění všech řidičů v orientaci mezi brankovými poli, manévrování, šikovnosti i odhadu
ohromovalo. Přihlížejícím zvedl adrenalin
závod nákladních terénních vozidel královské
kategorie S 5 – Truck Trial. V něm se představily čtrnáctitunové kolosy − na celém světě
známé tatry.

o pohár Peruna / Ani ve svých sto patnácti
letech není veslařský klub Perun vetchým
staříkem. O víkendu uspořádal mezinárodní
závody. Voda tentokrát nebyla jen pod kýlem
lodí, ale vytrvale padala i shůry. Vodáky v jejich
snažení ovšem neodradila. Veslaři od mladších
žáků až po veterány z České republiky, Slovenska a Polska soutěžili o trofej nejcennější

Ostrava se bavila v Bonver Aréně

vdechli život kameni / Celý měsíc se z jindy
tichého Hornického muzea na Landeku ozýval vřískot brusky zakusující se do kamene
i dunivý zvuk kladiv, dlát a dalších sochařských
nástrojů. Právě v těchto prostorech vdechovalo
osm sochařů život mramoru, pískovci a slezské
žule. Čtvrtým sochařským sympoziem se nesla
čeština, polština a slovenština. Umělci z Maďarska, Egypta a Nového Zélandu se pro jistotu
domlouvali anglicky. Od svých rozdělaných
prací se odloučili jen občas, to když se jeli podívat do Beskyd, fárali ve Stonavě do dolu nebo
si zastříleli v archeoparku z luku.

chvilky nad pohádkou / Kapku naděje už
několik let přináší malým pacientům prezidentka stejnojmenného nadačního fondu Vendula Svobodová. Zástupcům kliniky dětského
lékařství ostravské Fakultní nemocnice předala
na konci září pračku, myčku a sušičku. Největší
radost ale udělaly pastelky, omalovánky a četba
pohádek.
tanec na ledě / Piruety, skoky i ladné krokové
pasáže byly po tři dny k vidění v ČEZ Aréně.
Za podmanivé hudby a v záři reflektorů se zde
konala soutěž Grand prix v krasobruslení juniorů.
Mladí se na ledové ploše předvedli v klasických
disciplínách, jak je známe z vystoupení jejich
dospělých kolegů. Na programu byly sportovní
dvojice, krátký program a volná jízda žen i mužů.
Nechyběly ani orientální tance v párech.

bez komentáře
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delikatesa

aneb jak to vidí

z kozího vaku
do butiku

Stalo se to určitě každému. Ranní káva, minerálka k obědu nebo pivko před
večeří lehce způsobí, že se na své každodenní cestě městem začneme nervózně
rozhlížet po cedulce se dvěma písmeny − WC. Veřejné toalety patří k zařízením,
která nejvíce oceníme, když je právě nemáme. Jejich úroveň a dostupnost bývá
různá. Nás zajímalo, jak je z tohoto pohledu vnímána Ostrava.

Souhlasíte s tím, že s kulturou města souvisí i to,
jak a jestli vůbec fungují veřejné záchodky?

ANO

ANO

Jan Krhut / primář Urologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava

Michal Maděra / horolezec

Jednoznačně se domnívám, že stav veřejných toalet odráží ekonomickou a kulturní úroveň dané lokality. V Ostravě je takových zařízení málo
a jejich vzhled i funkčnost je často skličující. V této souvislosti mnohdy
slýchám stesky na to, že se centrum našeho města vylidňuje a lidé míří
za nákupy a zábavou do velkých obchodních domů. Jsem přesvědčen,
že jedním z faktorů, který v tom hraje roli, je, že v moderních nákupních zónách mají lidé možnost navštívit důstojné toalety.
Na veřejné záchody lze pohlížet také jako na výkladní skříň města.
Dobrou zkušenost mám z Pekingu, který jsem navštívil před dvěma
lety. Čínská metropole byla v období příprav na olympiádu často kritizována za nedostatek a stav těchto zařízení. Vláda proto nechala vybudovat desítky WC, zavedla pravidelné kontroly jejich vybavení a začala
je označovat různým počtem hvězdiček po vzoru hotelů. Návštěvník si
může vybrat, jestli půjde na čtyřhvězdičkovou toaletu, nebo jestli mu
stačí dvouhvězdičková.
Toalety lze pojmout také jako turistickou atrakci. Mnozí Češi znají
motorest u Fischau jižně od Vídně, který je dílem architekta Hundertwassera. Jde o tak originální dílo, že zde cíleně zastavují autobusy
plné cestujících, jen aby si zašli na WC.
Nemohu opomenout ani zdravotní hledisko této problematiky. Podle
současných průzkumů totiž přibližně 16 % dospělé populace trpí takzvaným „hyperaktivním měchýřem“. Pro tento stav je charakteristický
náhle vzniklý pocit nucení na močení, kterému lze jen velmi těžko odolat. Pokud není v dané chvíli na blízku toaleta, dojde k úniku moči na
veřejnosti, což je jistě velmi frustrující. U takto postižených pacientů je
známý fenomén tzv. “toilet mapping“, kdy první věcí, o kterou se mimo
domov zajímají, je lokalizace toalet. V horším případě se do míst, kde
by záchody nemusely být, vůbec nevydávají.
Mám obavy, že Ostrava by na podobné mapě vypadala jako bílá plocha s několika málo body znázorňujícími veřejná WC.

Veřejné záchodky vypovídají o městech i jejich obyvatelích opravdu
hodně. V současné době žiju v Londýně a nemám vůbec nač si stěžovat. Není problém toaletu najít, její hygiena většinou odpovídá čtvrti,
ve které se nachází a „vstupné“ je lidové. Ve čtvrti Westminster dokonce
zavádějí pisoáry UriLift, které v noci automaticky vyjíždějí zpod chodníků a ve dne se zase schovají a nekazí pohled na Národní galerii nebo
Trafalgarské náměstí. Ještě jsem neměl příležitost je vyzkoušet. Řekl
bych ale, že jejich existence svědčí o opravdovém zájmu Londýna vyjít
vstříc „lidem v nouzi“.
Podobné je to ve většině evropských zemí. Německo je pověstné svou
precizností a pořádkumilovností, tam jsem nikdy problém neměl. Někdy
mě veřejné toalety natolik zaujaly, že jsem neodolal a vyfotil si je. Jako
třeba ty v Drážďanech – zvenku vypadají jako kovový sloup s nenápadnou ceduličkou WC a klikou. Když člověk vejde, s úžasem zjistí, že stěna,
která ho obklopuje, je průhledná. Dovnitř vidět není, ale ven ano. Dobrý
vtip jsem ocenil, ale abych byl upřímný, zrovna ve své kůži jsem se necítil.
Každopádně všude bylo čisto a teplo, takže si myslím, že zařízení dokazuje smysl pro humor a zároveň odvahu drážďanských radních.
V Belgii jsem se naopak setkal s naprostou jednoduchostí. V Antwerpách jsem narazil na „močící korýtko“, jak jsem si žlábek připevněný
na zdi pojmenoval. Byl čistý a dostupný, což bylo hlavní. Ve Francii lze
kupodivu najít takzvané turecké záchody, v Amsterodamu jen jakousi
zástěnu kolem „močící zídky“. Nemůžu tvrdit, že jsem byl vždycky
nadšený z pořádku a odéru podobných zařízení, ale většinou byla
použitelná a svůj účel plnila dobře. Křoví nebo nároží jsem při cestách
v evropských městech skutečně hledat nemusel.
Bohužel tomu tak nebylo při mé poslední návštěvě Ostravy. Nechybělo
moc, a ulevil bych si v parčíku. Na radu kamarádů jsem ale nakonec
vběhl do hospody, rychle si objednal pivo a pak upaloval tam, kam
jsem už nutně potřeboval. Veřejných záchodů v České republice není
mnoho a o Ostravě to platí dvojnásob. Ač nerad, musím si to vykládat jako nezájem města o potřeby lidí, kteří tam bydlí, i těch, kteří ji
navštíví. A to není právě příjemné zjištění.

Jedno jediné slovo bezpečně vyvolá úsměv
− sýr. Alespoň před objektivem fotoaparátu.
Pochoutka z mléka, bez které si všední ani
sváteční stolování už vůbec nedokážeme
představit, má velmi dlouhou historii. Podle
legendy objevil sýr arabský kupec Kaman
ze Středního východu. Když se chystal na
cestu přes poušť, připevnil si k sedlu tašku
plnou mléka. Po několika hodinách jízdy
se mléko v kozím vaku proměnilo v chutné
hrudky. Žíznivý cestující tehdy netušil, že za
vším stojí enzym rennin, který pomocí tepla
a pohybu vytvořil z mléka tvarohový sýr.

Dnes si tuto lahůdku lze koupit třeba
i v butiku. Jeden takový přímo v centru
Ostravy nabízí přes 70 druhů sýra, většinou
holandského goudu a nechybí ani kozí sýry.
„Každý bochník, který rozkrojíme, je originál.
Zákazníkům dáváme okusit a hledáme chuť
na míru. Vzhledem k tomu, že gouda vyzrává
zhruba jeden měsíc až dva roky, existuje ho
nepřeberné množství. Nejmladší, měkký
a delikátní se hodí k snídani. Sedmiměsíční,
třicetiprocentní je ideální na vaření, třeba
místo parmezánu. Nejvyzrálejší kousky voní
po oříšcích, karamelu nebo perníkovém
koření,“ říká vedoucí sýrárny Lukáš Freisler
a ukrajuje plátek z bochníku, který váží zhruba
10 kilo.
O chuti i aroma rozhodují také přísady. „Velmi
oblíbený je mladý kozí sýr s koriandrem nebo
kopřivami. Labužníky zpočátku osloví nasládlý
a pak jemně nahořklý jednoletý gouda s pampeliškou, gouda s tomaty nebo morbier
s přídavkem popela,“ rozplývá se L. Freisler.
Na pultu s francouzskými delikatesami vede
roquefort, brie, mimolete nebo dobře známý
camembert. Pravidelní zákazníci sem přicházejí pro italský parmezán i gorgonzolu, řeckou
fetu nebo španělský buenalba, což v překladu
prý znamená krásný úsvit.

10 x do ROKa
• 4 000 let člověk používá splachovací toalety.
Nejstarší pocházející z Indie byly vybaveny
prkénkem, pod kterým protékala voda.
• 87 000 korun je pořizovací cena inteligentního,
zcela bezdotykového WC firmy Toto. Automaticky zvedne poklop prkénka, po vykonání
potřeby omyje příslušné partie teplou vodou
a osuší je. Po odchodu spustí samočisticí proces ukončený vstřikem voňavého odéru do
vzduchu.
• 80097 je telefonní číslo, na které stačí v Londýně odeslat sms „toilet“, aby zájemce získal
informaci o nejbližším veřejném WC a době jeho
provozu. Nová služba funguje zatím jen v centru
města a stojí čtvrt libry.

„Exkluzivitu butiku zajišťuje zboží, které
pochází přímo ze zemí původu. Všechny
typy sýrů jsou originály. Stejně jako gouda
vyžaduje holandské krávy a pastviny, tak
mozzarela zase buvolí mléko a pecorino ovčí.
Dokonce, a tomu jsem nechtěl věřit, ve Francii prodávají sýr s přídavkem delfíního mléka.
Sýr je jako víno, poznáte v něm, zda jde například o jarní nebo zimní a kdo jej vyrobil,“ říká
znalec.
A kdy je na sýry nejvhodnější doba? Ideálně
v průběhu celého dne – měkké sýry spíše
k snídani, vyzrálejší a ty s výraznější chutí se
zase hodí k vínu, pivu nebo jako dezert po
dobré večeři. „Nejzdravější je čerstvý tvarohový sýr. Především kozí příznivě působí na
imunitu. Vynikající jsou sýry z nepasterizovaného mléka, v nichž zůstávají všechny živiny
a hlavně lahodná chuť. Aby sýr neztratil nic
ze své kvality, je třeba jej uchovávat zabalený
v papíru či fólii v ledničce nebo v chladné,
dobře odvětrané spíži. Před podáváním je
vhodné jej nechat alespoň půl hodiny při
pokojové teplotě, aby se plně rozvinulo
aroma,“ říká Lukáš Freisler.
A komu sýr nevoní? Ten může propadnout
sběratelské vášni. Sýrových etiket je na tisíce.

-sta-

voilà
• 50 procent japonských domácností je vybaveno záchodem s vodními tryskami masírujícími
pozadí. K největším hitům patří toaleta, která
umí měřit tlak, tep i tuk v těle, při příchodu pouští
z reproduktorů cinkající zvonkohru nebo zpěv
ptáků a má zabudovanou klimatizaci i topení.
• 1859 je rok, kdy byla vyrobena toaleta zdobená zlatem. Její majitelkou se stala královna
Viktorie.
• 350 veřejných WC mají k dispozici návštěvníci i obyvatelé Vídně. Některá z nich se stala
pověstnou turistickou atrakcí, jako například ta
v ulici Graben. Navrhl je architekt Otta Wagner
a nesou punc vídeňské secese. Vstupné je 50
eurocentů.

• 4 veřejná WC najdou lidé v centru Ostravy –
u Hotelu Imperial, na náměstí Msgre. Šrámka,
v podchodech u Frýdlantských mostů a v ulici
Sadové (v areálu dětského hřiště).
• 82 odvážlivců navštívilo během jednoho
roku první veřejné záchodky na světě, které
byly pouze pro muže otevřeny v roce 1852
v Londýně.
• 400 mililitrů moči v močovém měchýři způsobuje potřebu „odskočit si“. Vůlí lze udržet až 700
mililitrů.
• 1597 je rok vynálezu novodobého WC. S objevem přišel Angličan John Harrington, kmotřenec tamní královny.
-kon-

podpis diamantem
V první třídě po něm toužil úplně každý, později ztratilo lesk a stalo se všedním a nezajímavým nástrojem. Jeho výjimečnost znovu objevila značka
Montblanc. Atraktivní design, drobné originální prvky a zaručená kvalita
dělají z řady Montblanc Etoile charismatické psací potřeby.
Vždyť už z názvu je patrné, že jde o špičku světového formátu. Společnost,
která otevřela svou první továrnu v Hamburku téměř před sto lety, klade
důraz nejen na exkluzivní materiály, jimž vévodí diamant, ale i na vysokou
úroveň provedení. Každé pero je 100krát vyzkoušeno. Hrot musí tiše a hladce
tančit po papíře a žádné odchylky nejsou povoleny. Jedinečnost je zaručena
vyrytým sériovým číslem. Ať už podepisujete mezinárodní smlouvu nebo
jen prezenční listinu, s perem Montblanc půjde vždy o nevšední zážitek.
K vidění i zakoupení v prodejně Deal hodinářství, Dlouhá 185/5,
Moravská Ostrava. Cena je od 4 950 Kč. www.deal-hodinarstvi.cz

rozhovor

mimochodem
po celou dobu pobytu poskytovány prvotřídní
služby. Mnozí, a nemusejí to být jen pacienti po
kardiochirurgických nebo invazivních zákrocích, k nám přijíždějí opakovaně za „svým“ lékařem, sestřičkou, pokojskou, recepční ...
Stejně se nemohu zbavit tísnivého dojmu
z každého podobného zařízení. Servis může
být sice dokonalý a člověk si připadat jako
v ráji, ale pořád mi lázně budou připomínat
nemocnici a zdravotní problémy.
V dnešní době více než polovina populace
České republiky umírá na onemocnění srdce
a cév. To je v průměru jeden člověk každých
devět minut. V žádném případě nechci mentorovat, ale stav našeho organismu můžeme
v mnohém ovlivnit sami – vyváženou stravou,
dostatkem pohybu, přiměřenou tělesnou
hmotností, nekuřáctvím, zájmem o své zdraví.
Každý rok připadá na poslední neděli v září
Světový den srdce. Letos má velmi výstižné
motto: „Know Your Risk!“ To je přesně ono,
každý by měl znát svá rizika a svým životním
stylem problémům předcházet.

štěstí přeje připraveným
Ani po třech hodinách našeho
povídání o změnách v lázeňství,
nových trendech v kardiorehabilitaci, i o tom, jak se top manažer chtě
nechtě dostává do izolace, a že ženy
ve vrcholových pracovních pozicích
to stále mají těžší než muži, jí ve tváři
nemizí lehký úsměv. Irena Gladišová je pečlivě upravená, energická
a zdravě sebevědomá. Dalo by se říci,
že to jsou hlavní poznávací znaky
ředitelky Lázní Teplice nad Bečvou.
Jak sama tvrdí, lázně už dávno
nejsou, co bývaly. „V pravém slova
smyslu přestala existovat jejich tradiční podoba korzujících pacientů.
V lázních dnes umíme poskytnout
specializovanou a vysoce odbornou
péči, a to jak v oblasti léčení, tak prevence. Zaměření těch našich plně
vystihuje motto: Naučte se žít déle.
A my se snažíme nejen naučit žít
naše klienty déle, ale co je důležité,
také ve vysoké kvalitě života. Zároveň dokážeme zajistit vše, co souvisí
s relaxem, wellness i krásou, umíme
uspořádat firemní školení, večírek
nebo svatbu.“
Jaká tři slova vás nejlépe charakterizují?
Optimismus, tah na branku a cílevědomost.
Ale jen těžko dokážu sebe nebo někoho jiného
popsat několika slovy, nikdy o lidech takto
nepřemýšlím. Počkejte, možná mou osobu

nejlépe vystihuje známé rčení – štěstí přeje
připraveným.
Neříkejte, že byl před pěti lety dílem náhody
váš odchod ze světa logistiky do Lázní Teplice nad Bečvou?
Samozřejmě (smích). Na gymnáziu jsem byla
poměrně nevyhraněná. Někdo má to štěstí,
že od mala přesně ví, čím jednou bude. Já
měla smůlu, že jsem nebyla v ničem výrazně
talentovaná, jen mi to všechno ve škole šlo
snadno a lehce. A tak jsem z ostravské „Šmeralky“ přešla doslova přes ulici na systémové
inženýrství Vysoké školy báňské. Věděla jsem,
že jde o komplexní studium a zajímavý obor,
který mohu využít v každé profesi. Logistika
to vyhrála. Ale záhy jsem odhalila svůj, jak
jsem to v té době vnímala, osudový omyl
a ronila krokodýlí slzy, proč jsem nešla na
medicínu. A vidíte, po dvaceti letech jsem si
splnila sen. Přepravu kontejnerů, roky cestování a opravdu zajímavé profese jako mávnutím kouzelného proutku zastínil před pěti lety
obyčejný inzerát hledající ředitele lázní.
Jak vás přijali ostatní?
Na začátku s velkými otazníky.
Musíte být hodně odvážná, sama říkáte,
že jste v té době neuměla vyslovit třeba
angioplastika.
Ale to nemá s odvahou nic společného. Byla
to výzva, která se nezahazuje. Už na pohovoru
jsem byla dotazována, jestli se nebojím stát
v čele ne zrovna malých lázní a k tomu ještě
na srdce. Odpověděla jsem, že nikoli. Služba
jako služba. Každá profese vyžaduje maximální zaujetí a uspokojení z práce a je úplně

jedno, jestli jde o kamionovou dopravu nebo
lázeňství. Na konci musí být spokojený zákazník a zdravě prosperující firma. Lákala mne
také představa, že se budu učit nové věci, i ty
medicínské pojmy, jako například perkutánní
koronární intervence či metabolický syndrom.
Většina lidí by couvla. Je snadné se rozhodnout, kam směřovat?
Je, pokud člověka to, co dělá, baví. A mne
to v lázních skutečně baví! Vždycky jsem se
obklopovala lidmi, kteří nechodí do práce
jen pro peníze a odsedět si svých osm hodin.
Je velmi důležité, aby vám kolegové a spolupracovníci věřili. Lidé nejsou hloupí a poznají,
když se něco jiného říká a něco jiného dělá. To
vás devastuje a degraduje. Důvěra musí být
vzájemná. A v dnešní době změn ve zdravotnictví je hodně důležité mít kolem sebe zapálený tým.
Prohrála jste někdy?
Párkrát ano, i když nijak fatálně. V některých
okamžicích je větší zlo neudělat žádné rozhodnutí, než udělat rozhodnutí ne zrovna
optimální. Říká se, že co tě nezabije, to tě
posílí. S časovým odstupem je každá, tedy
i špatná zkušenost, k něčemu dobrá. Jen je
potřeba si z toho vybrat to podstatné a nikdy
neopakovat stejné chyby.
Také proto pod vaší taktovkou Lázně Teplice
nad Bečvou sílí a jdou výrazně dopředu?
Jedna věc je genius loci lázní, zrekonstruované
pavilony, vybavení pokojů, čistota. Ovšem za
mimořádně důležitou považuji erudovanost
personálu. Lidé, kteří k nám přijíždějí, musí mít
pocit, že jsou vítanými hosty, kterým budou

Současným trendem je rychlá rehabilitace,
platí to i pro pacienty s nemocným srdcem?
Pacienty se snažíme rehabilitovat okamžitě po
provedeném zákroku, ať už invazivním nebo
po kardiochirurgické operaci. Ano, takový je
trend. Stále větší počet pacientů překládáme
přímo z nemocnice k nám, takzvaně z lůžka
na lůžko, tedy už i pátý, šestý den po kardio
chirurgické operaci. Máme velmi kvalitní
vybavení na úrovni kardiorehabilitačního
centra – pokoje intermediální péče s monitorovanými lůžky a centrálním rozvodem
kyslíku, cvičné ergometry pro rehabilitaci kardiaků s monitorováním krevního tlaku a EKG,
ergometrické a spiroergometrické pracoviště,
echokardiografické pracoviště, vlastní laboratoř a podobně. A samozřejmě je k dispozici
špičkový lékařský tým kardiologů, internistů,
odborníků na diabetologii, vynikající fyzioterapeuti a ostatní zdravotní personál. Pro pa
cienta je určitě méně stresující prostředí lázní
než nemocnice. O tom jsem přesvědčena.
Jak velkou roli hraje prevence?
Přístrojové i personální vybavení nám umožňuje dělat komplexní preventivní vyšetření

se zaměřením na nemoci srdce a cév. Toto
stále více oslovuje nejen managementy
firem, ale rovněž špičkové sportovce, basketbalisty, fotbalisty i potápěče a horolezce.
Nabízíme například poradnu pro odvykání
kouření včetně přístroje Bicom 2000. Úspěšnost se pohybuje kolem 85 %. Ale jak říkám,
naše lázně zdaleka nejsou jen zdravotnickým
zařízením. Máme zde hotely pro samoplátce,
a to pro firmy i rodiny. Velké popularitě se
těší Polárium. Jde o chladovou terapii, kdy
je klient 3 až 4 minuty vystavován teplotě
okolo -130° Celsia, což oceňují jak ženy díky
omlazené pleti a mizející celulitidě, tak lidé
s artrózou a artritidou. Odbourávají se bolesti
zad, posiluje imunita, zvyšuje tělesná zdatnost. Nedávno jsme pořídili přístroj VacuShape. Při střídavém působení podtlaku probíhá 30minutová chůze na běžeckém pásu,
to vše při monitorované tepové frekvenci tak,
aby spotřeba energie byla z 80 % hrazena
tuky. Výsledkem je hladká kůže na stehnech
a zadečku a především mizející centimetry
v těchto kritických partiích. Kdyby měl LIFE
rozsah alespoň menší knihy, moc ráda bych
ještě podrobněji popsala všechny ty úžasné
aromaterapeutické a medové masáže, lávové
kameny, naprosto bezkonkurenční účinky
koupelí v naší léčivé kyselce na celkové prokrvení organismu.
Dokážete si vůbec užít dne?
Jejda, a jak! Hodně cestuji. Dobíjím se v přírodě. Miluji moře a hory. Vyhledávám místa,
kde je málo lidí a kde mám naprostý klid.
Letos jsme si s partnerem vyšlápli poměrně
vysoko v Dolomitech, úžasný výhled se nám
naskytl z Gerlachu a objeli jsme na kolech
Neziderské jezero. Když už cítím velké psychické vypětí, stačí vyrazit do přírody alespoň
na tři, čtyři dny. Ovšem přiznám se, že při delší
dovolené krátce po svém odjezdu žhavím
telefon a ptám se, co je v lázních nového.
Dá se skloubit pracovní zápřah s partnerským životem?
Proč by se nedal? Někdy je to sice obtížnější
z časových důvodů, protože i můj partner
je pracovně velmi vytížený člověk, ale když
je dobrá vůle a jistá tolerance na obou stranách, vše je řešitelné. Ostatně, stýkám se
i s jinými ženami ve vrcholných pracovních
pozicích, a pokud vím, žádná neřeší nevěru
svého muže nebo jí nejsou sociálkou odebírány nezletilé děti. (smích) Nejsem jiná, nejsem
paní důležitá.
A co je důležité?
Myslím si, že každý v určitou chvíli přijde
na ty zdánlivě obyčejné životní hodnoty. Je
skvělé, když dělám práci, která mne naplňuje
a hodně baví, ale to jde pouze tehdy, když je
člověk zdravý nejen fyzicky, ale také v duševní
pohodě.
Dobře, takže co je podstatné pro úspěch ve
vrcholové manažerské funkci?
Jednoznačně se musíte držet profesně na výši.
Celoživotní odborný růst je samozřejmostí, ale
neméně důležité je umět a hlavně chtít komunikovat a také do jisté míry přehlížet určitou
izolaci. U přátel, rodiny, lidí, kteří vás znají, se
s ní nesetkáte. Přesto občas platí, že skutečná
zábava se obvykle rozjede, až odejde šéf.

Je něco, co vás mimořádně áká?
Takových věcí a míst je spousta. V listopadu si splním velký sen – chystám se na
dovolenou na Rèunion a Mauricius.
Co považujete za deální
investici do budoucna?
To je jednoduchá odpověď. Každou
investici do zdraví a čas věnovaný svým
nejbližším.
ashion – podléháte módním
výstřelkům?
Nepodléhám, ale ráda se hezky oblékám.
Každý dobře ví, že když ho čeká něco
těžkého, a nemusí to být jen obchodní
jednání nebo pohovor, je hodně důležité, aby se po této stránce dobře cítil.
Taky strašně ráda o dovolené vyměním
pracovní kostýmky za šortky s tričkem.
A zda jedno nebo druhé je či není aktuálním módním výstřelkem, je mi celkem
jedno.
Patří
moce do světa
top managementu?
Kladné určitě, záporné jen výjimečně.
A pokud možno po kapkách.
Musíte dělat věci, které vám jsou proti srsti?
Někdy ano a bývá to dost nepříjemné. Pokud
tržby od zdravotních pojišťoven meziročně drasticky klesají a přes velmi cílevědomou obchodní
politiku kvůli omezeným ubytovacím kapacitám
nejsme schopni tento pokles tržeb dlouhodobě
plně pokrýt komerčními aktivitami, k tomu neustále rostou ceny energií a potravin, jsou v určitou chvíli nepopulární opatření potřebná. Mám
na mysli třeba nedávnou redukci počtu zaměstnanců, která se bohužel dotkla několika žen ve
věku přes padesát let navíc z regionu, kde se
těžko hledá práce. Nebo – člověk si uvědomuje,
že už tak relativně nízké platy některých profesí
nemůže zvýšit, jak by chtěl, přestože personál
odvádí skvělou práci. Kdysi bývaly v nemocnicích podstatně nižší platy než v lázních. Dnes je
to naopak. To se špatně vysvětluje. Bylo by lehčí
vydělané peníze takzvaně projíst, ale prioritou
jsou nové projekty, které našim zaměstnancům
zajistí práci i do budoucna.
Má vaše působení v Lázních Teplice nad
Bečvou něčím omezené hranice? Ptám se na
neskromné cíle.
Už teď si troufám říct, že v odborných kruzích získaly Lázně Teplice nad Bečvou vysoký
kredit. Chtěli bychom se podílet na vytváření
systematičnosti kardiorehabilitace v České
republice. A vzhledem k tomu, že naší spádovou oblastí je převážně Morava, oslovili jsme
i Poděbrady. Dnes jsme ve fázi intenzivních
jednání s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami. Osobně bych si přála, aby i lidé, kteří
nejsou zrovna z oboru, když uslyší Teplice nad
Bečvou, reagovali slovy: „Tam to znám, tam
jsme si to užili, skvělé služby, vynikající personál, výborné jídlo, mohu jen doporučit, příští
rok tam jedeme zase…“ Neskromný cíl?  -m-

interview
fortune favours the prepared
Not even three-hour talk about changes in health
resorts, new trends in the cardio-rehabilitation,
about the way how top managers get unwillingly
into isolation, and about women in top work
positions having their lives still more difficult,
when compared with men, removed a smile from
her face. Irena Gladišová is a carefully smartened
up, energetic and rightfully self-confident lady.
It might be said that these are the three main
identification marks of th e Director of Spa in
Teplice nad Bečvou. She says by herself that the
spa has not been what it used to be for a while.
“In the true sense of the words, its traditional
image with strolling patients does not exist
anymore. However, we can now provide for highly
specialised and professional care in the area of
treatment and also prevention. The focus of our
spa is fully described with the motto: “Learn to
live longer”. We try not only to teach our clients to
live longer, but also, and this is very important, to
live their lives at the highest possible quality level.
At the same time, we can attend to everything
related to relaxation, wellness and beauty. We
organise company training sessions, parties, or
weddings.
Which three words characterise you the best?
Optimism, drive, and purposefulness. However,
it is difficult for me to describe myself or
someone else with only few words. I never think
about people in this way. Maybe, I am myself
described in the best way with the popular
saying: “Good luck strikes the prepared”.
Don’t tell me that your leaving the world of
logistics five years ago for the Spa Teplice nad
Bečvou was just pure luck?
Of course, it was (a laugh). At high school, I was
relatively undecided. Some people are lucky and
they have known since their childhood in which
industry they wish to work. I was the unlucky
one with no pronounced talent. Nevertheless,
everything worked well and easily for me at
school. After I left the well-known Šmeralova
High School in Ostrava, I just crossed the street
and started studying systems engineering
at the Mining University. I knew they were
complex studies of an interesting field which
I could utilise in any profession. Nevertheless,
I found soon what I considered my vital mistake
at that time and I shed crocodile tears not
studying medicine. And you see that I have
fulfilled my dreams only twenty years later.
Transport of containers, years of travelling and
some really interesting jobs almost disappeared
with a wave of a magic wand when I saw just
the standard advertisement looking for a spa
director five years ago.
What the others said, how did they accept
you?
There were big question marks at the
beginning.
You must be really courageous. You yourself
said that you could not even properly
pronounce the word angioplasty at that time.
But this does not relate to courage. It was
a challenge you should not miss out. They

asked me during the job interview if I was
not afraid of leading the spa, which was not
a small and which focussed on heart diseases.
I answered that I was not afraid of it. All
jobs were similar in a way. Each profession
requires the maximal passion and work related
satisfaction and it does not matter if this is
the transport industry or the spa industry. In
the end, we must get a satisfied client and
a well prospering company. In addition, I was
attracted by the chance to learn new things,
including medical terms like, for example, the
percutaneous coronary intervention or the
metabolic syndrome.
Most people would back off. Is it easy to take
the decision in which direction to go?
You know, the most important thing is to be
interested in what you do. And I really enjoy
working in the spa! I have always tried to have
colleagues who do not work just for money
and try to sit out the working hours. It is also
important that your colleagues and co-workers
trust you. People are not stupid and they know
when you say something and do something
else. It damages and degrades you and the
trust must be mutual. It is extremely important
to have an enthusiastic team around you
nowadays, at the time of so many changes in
the health industry.
Have you ever lost?
Yes, few times, but it was not fatal. There are
moments when making a decision, which is
not optimal, is better than not doing anything.
But there is the saying “What does not kill
you would make you stronger”. After a while
you find that even bad experience is there
for a reason. You must get the substance of
the matter from it, and not repeat the same
mistakes.
The Spa Teplice nad Bečvou gets stronger and
moves forward under your leadership.
One thing is the genius loci of the spa – the
reconstructed
pavilions,
well-equipped
rooms, and the cleanliness. However, the
professionalism of the personnel is the most
important part of it. People, who come to us,
must feel that they are the welcome guests
and that they will get the first class service.
Many guests come repeatedly, and they are not
just patients after cardio-surgical or invasive
treatments. They wish to see “their” doctor,
nurse, chambermaid, reception officer...
However, I can’t get rid of bad feelings related
to every such facility. The service might be
perfect and man can feel like in an Eden, but
spas still remind me of a hospital and health
problems.
More than one half of the Czech population
dies because of heart or vein-related diseases.
It means one person every nine minutes on
average. But you can influence the actual state
of your organism by your life style – the healthy
food, exercise, the appropriate body weight, by
not smoking, and the interest in your health.
The World Heart Day is organised last Sunday in
September every year. It has got an apt motto

this year: “Know Your Risk!” This is it. Each of
us should know our own risks and prevent
problems by the appropriate life style.
The current trend is the fast rehabilitation. Is it
true also for patients with a heart disease?
We organise rehabilitation for patients
immediately after invasive treatments or
cardio-surgeries. This is the trend. More and
more patients come directly from hospitals to
our facility – from a bed to a bed on the fifth
or sixth day after the cardio-surgery – high
quality equipment for this kind of care. It could
be compared with a cardio-rehabilitation
centre. We have rooms with monitored beds
and the central distribution of oxygen, training
ergographs for rehabilitation of cardiac patients
with the monitoring of their blood pressure
and ECG, ergographic and spiroergographic
workplaces, an echocardiogram workplace,
our own laboratory, etc. Of course, we have the
top medical team at our disposal consisting
of cardiologists, internists, specialists on
diabetologia, excellent physiotherapists and all
other health professionals. I believe that the spa
environment is stressing patients much less,
when compared with hospitals.
How prevention plays an important role.
Equipment and personnel allow us to organise
complex preventive examinations focussed of
heart and vein-related diseases. This becomes
more and more interesting for company
managements, but also for top athletes,
basketball players, soccer players, and also,
skin divers or mountain climbers. We offer, for
example, services of our advisory centre to
those who wish to stop smoking, including the
machine Bicom 2000. The success rate is about
85%. But as I say, our spa has not been only
a health facility. There are hotels for people who
pay their fees by themselves, for companies
and families. Polarium is very popular too. It
is for the cold therapy, during which a patient
is exposed to the temperature of minus 130
degrees Celsius for 3 or 4 minutes. It is highly
valued by women, thanks to the rejuvenated
skin and the disappearing cellulitis, but also by
people with arthrosis or arthritis. It improves bad
backs, strengthens immunity, and increases the
body fitness. Women are interested in our new
machine VacuShape. You walk for 30 minutes
on a running belt under the alternating negative
pressure, while your heart rate is monitored,
in such a way that the energy consumption
is ensured, at 80%, by body fats. It results in
the smooth skin on thighs and your backside,
and especially the disappearing centimetres
in these critical parts. If the LIFE magazine had
the thickness of a small book, I would love
to mention in detail all those fantastic aroma
therapeutic and honey massages, lava stones,
and absolutely unrivalled effects of bathing in
our healing acidulous water on the complete
promotion of blood circulation in our organisms.
Do you enjoy your days?
Oh, very much so. I travel a lot. I get recharged
in nature. I love the sea and mountains. I look
for places with only few people, where I feel

absolutely calm. My partner and I climbed
relatively high in the Dolomites and we had also
fantastic views from Gerlach this year. We rode
on bikes around the Lake Neusiedl. When I feel
under pressure too much, I go to nature for at
least three or four days. However, I must admit
that when I am on a longer holiday, I can’t resist
and call to find out what is new in the spa.
Can you manage to put together your work
and your family life?
Yes, why shouldn’t I? Sometimes, it is more
difficult because of the time reasons – my
partner is also a very busy person, but, with
good will and some tolerance on both sides,
we manage quite well. By the way, I meet also
other women in top work positions and, as far
as I have known, none of us has had to solve an
untruthful husband and social workers do not
have to withdraw our small children from our
families (a laugh). I am no different.
And what is important?
I believe that everyone realises the real life
values at a certain stage in life. It is fantastic
when I can do my job which satisfies me and
which I enjoy so much, but it is possible only
when we are healthy – not only physically but
also when we feel mentally relaxed.
reklama

All right, what is then important for the
success in a top managerial position?
You must definitively keep professionally
at high standard. The lifelong professional
growth is a must, but you must be also able
and wish to communicate and, up to a certain
level, to overlook your isolation. You do not
feel it among your friends, in your family, or
among people who know you. However, it is
occasionally true that the real party starts after
the boss has left.
Do you have to do frequently things which you
do not like?
Occasionally yes and it is usually quite
unpleasant. When the revenues from the
health insurance companies drastically
decrease year-on-year and when we cannot
cover these decreases by commercial
activities in a long run, despite our very
purposeful commercial policy, thanks to the
limited accommodation capacity and prices
of energies and food continuously growing,
we must put some unpopular provisions in
place eventually. By this I mean, for example,
the recent reduction in the number of our
workers. Unfortunately, it affected several over
fifty-year-old women and in the region, where
it will be very difficult for them to find new

jobs. Or – I am aware that I cannot increase
the relatively low wages of some professions
despite good work done by those people. In
the past, wages in hospitals were much lower,
when compared with spas. Nowadays, it is
just the opposite. It is difficult to explain it to
your personnel. It would be easier to “spend
the earned money on food”, but the priority is
on new projects, which should ensure jobs for
our workers in future.
Do you have any ostentatious objectives in
the Spa Teplice nad Bečvou?
Yes. I am not afraid to say that the Spa Teplice
nad Bečvou is well known among people in
the industry. We would like to participate in the
creation of a system in the cardio-rehabilitation
in the Czech Republic. As Moravia is our main
region of interest, we presented this idea to
Poděbrady. At the moment, we intensively
negotiate with the Ministry of Health and
insurance companies. And I would like people,
who are from other industries, to say, when
hearing the name of our spa “Oh, I know the
place. It was perfect there – excellent service,
very good personnel and perfect meals,
I can only recommend it. We hope in going
there next year again…” Is it an ostentatious
objective?

bedekr

zaostřeno na

Radnice Slezské Ostravy

v barvách duhy

Elegantní vily, vyspravené činžá
ky, nové dláždění, luxusní auta,
muzeum, galerie, spousta zeleně
a spleť malebných uliček šplhajících od řeky Ostravice k Hladnovu.
To vše je Zámostí, čtvrť, která je
považována za centrum Slezské
Ostravy.

Červená, žlutá, zelená a modrá. Tyto čtyři
barvy charakterizují nový čtyřhvězdičkový
hotel, který za velké slávy v první polovině
srpna zahájil provoz. Park Inn Ostrava je prvním značkovým hotelem ve městě. Se svými
185 moderně vybavenými pokoji a Junior
apartmány s nezaměnitelným designem je
největším v Moravskoslezském kraji. Součástí hotelu je také luxusní restaurace Bamboo a bar, kde si klienti mohou vybrat ze
široké škály míchaných nápojů.

Zámostí
Přecházím po zelené lávce u justičního paláce
přes zemskou hranici na Slezskou Ostravu.
Lávka končí na zdejším náměstí. Dominantní
stavbou je monumentální budova obvodního úřadu se sochami v průčelí, napravo
pak půvabná industriální architektura první
elektrárny na Ostravsku z roku 1895 – dnes
hospoda Stará elektrárna.
Zámostí se rozprostírá ve svažitém terénu,
a tak není divu, že přímo z náměstí vede do
kopce dlouhé schodiště. Končí u husitského
kostela. Neoklasicistní sakrální stavba s kubis
tickými detaily je výjimečná i díky svému
propojení s obytným domem U Kalicha.
V kostele je přímo excelentní akustika. Být
na koncertě v tomto stánku božím je zážitek
k nezaplacení. V interiéru můžeme obdivovat galerii plastik význačných reformátorů.
Komicky naopak vyznívá plechová tabulka,
která všechny kolemjdoucí přesvědčuje, že
se ulice s kostelem jmenuje „Jeronýmová“.
Koneckonců jsme ve městě, kde lidé chodí do
„Komenskych sadu“ a muzeum je zaručeně na
„Masarykovem naměsti“.
Zámostí je místo, kde na člověka dýchají
dobré časy. Ty staré, i ty současné. Na každém

Kostel církve Československé husitské
druhém kroku čouhají ze země odvětrávací
sloupky důlních plynů. Ty jsou opatřeny
informačními tabulkami. Můžeme se tak
dozvědět, že honosná vila, na kterou právě
hledíme, stojí na místě historické štoly z první
poloviny 19. století. Dva metry pod vozov
kou je ukrytý tajemný svět důlních chodeb,
ve kterých žijí permoníci oblečení do hadříků
od Vivien Westwood a diví se těm nahoře,
že o uhlí už nemají zájem. Staré časy na
nás dýchnou i v Keltičkově kovárně, což je
velmi roztomilé vetešnictví, které je s láskou
opečováváno coby muzeum údajného
objevitele černého uhlí, tedy „šutru, kery hoři“.
Symbolem československé moderní architektury je Liskova vila bratří Šlapetových
v Čedičové ulici. Nedávno byla prohlášena
za národní kulturní památku. V Sazečské
můžeme najít první českou tiskárnu ve Slezsku a v Těšínské novou radnici Slezské Ostravy.
Ta byla na Zámostí vystavěna podle projektu
V. Šulce v letech 1911–1913, tedy v době,
kdy se Slezská Ostrava ještě zvala Polskou.
Každou hodinu se z radniční věže ozývá zvuk
zvonů vyhrávající známé slezské melodie
a v čase oběda pak melodii Slezské hymny.

Hospoda Stará elektrárna

V suterénu radnice byla nedávno otevřena
moderní galerie dramaturgicky zaměřena na
architekturu a urbanismus. Slezská galerie je
jedním z nejlepších počinů na poli ostravské
kultury v uplynulém období. Od radnice stačí
sejít kolem reliéfu, který nám připomene,
že v době Petra Bezruče Češi na Slezské
v porsche nejezdili.
Symbolem spojení Moravské a Slezské
Ostravy se bezesporu stal most Miloše Sýkory.
Obloukový most z produkce Vítkovického
horního a hutního těžířstva jako jediný přežil
druhou světovou válku a zůstal spojnicí mezi
oběma Ostravami. Historku o tom, jak Miloš
Sýkora obětoval svůj život pro jeho záchranu,
necháme bez povšimnutí. Historikové šílí,
Ostraváci vědí své.
Zámostí, malebný kout velkoměsta zapuštěný
do svahu, se vypíná přímo nad městským centrem, jeho hřeben je zdoben těžní dvojvěží
jámy Terezie a tupým vrcholem dosud nevyhaslé haldy Terezie Ema. Cestu k haldě Ema
a do zoo nám spolehlivě ukáže žlutá turistická
značka nebo GPS navigace. Přecházím Sýkorák a ještě jednou otáčím hlavu, ze Slezské
Ostravy na mě míří dělo tanku a bílá radniční
věž je zalitá sluncem. Zámostí je utopeno
v zeleni, pod mostem Ostravice – dva kroky
a jsem zpátky na Moravě.
-vš-

turecké lázně
v krytu
Masážní lůžka, solná pára, infrasauny, sluneční relaxace, jeskyně a vodní hudba.
Z Čapkárny se stanou turecké lázně! Nevyhovující prostory se stále funkčním krytem
civilní obrany nahradí místa plná exotiky
a atmosféra, kterou si kdysi užívali i samotní
sultáni. Areál bude doplněn o oblíbený venkovní i vnitřní tobogán. Naposledy si prohlédnout současný stav budovy a seznámit
se s plány do budoucna mohli návštěvníci
na zářijovém Dni otevřených dveří.

Italové jsou prostě třída
Interiér je duší domu, která ovlivňuje
pohodu a spokojenost jeho obyvatel. Paradoxně se však často řeší až
jako poslední. Majitele pak přepadá
pocit, že vysněnému bydlení něco
chybí.

naopak měkkou a pohodlnou plochu. Když
usnete, neprobudíte se rozlámaní. Norové je
vyrábějí už několik desítek let a vyvážejí do
celého světa.“
Že jste zatím stále bez nápadu? Nevěšte hlavu!
Vždyť nejdůležitějším úkolem interiérového studia je sdělit vám, po čem vlastně toužíte. -sta-

„Nekoncepční řešení může i sebelepší prostor
znehodnotit. Špatná volba nebo nevhodný
kompromis se totiž neustále připomínají a mrzí,“
říká Andrea Bezděková ředitelka společnosti
ab concept, která se zabývá interiéry na klíč.
Podle ní je při výběru zařízení nejdůležitější
sjednotit styl i materiály a vše přizpůsobit
osobnosti a potřebám uživatele. Vytouženého
úspěchu a konečné harmonie lze dosáhnout
precizní a včasnou přípravou.
„Ideální je přijít k nám ve chvíli, kdy se dům
nebo byt začíná stavět nebo opravovat. Jsme
tak u rozhodování o rozvodech elektřiny,
výběru zásuvek, dveří i podlah. Nestane se,
že někde něco chybí, nebo spolu neladí,“ říká
A. Bezděková. Samotnému navrhování předchází poměrně dlouhé konzultace s klientem.
„Interiér na klíč neznamená jen špičkový vzhled.
Je to především funkčnost šitá na míru. Snažíme
se zákazníka poznat, získat co nejvíce informací
o tom, jak žije, co má rád, v čem se dobře cítí,
jaké barvy preferuje, zkrátka co je pro něj optimální. Pak mu dáme vybrat ze tří různých typů
katalogů nábytku, a podle toho, po čem sáhne,
vybereme materiál a styl. Zásadní roli hraje
fakt, na jak dlouhou dobu se bydlení zařizuje,
zda je přechodné, třeba pro mladé manžele,
nebo trvalé, pro rodinu, která plánuje v místě
zůstat delší dobu. Právě v této oblasti se nejvíce projeví naše bohaté zkušenosti, odborná
spolupráce s bytovým architektem a designe
rem. Dnes už víme, na co všechno se zeptat.
Například i na takovou banalitu, jak ukládají
prádlo, zda preferují poličky nebo věšák,“ uvádí
A. Bezděková.
Pro své klienty je schopna sehnat téměř cokoli.
Anglické tapety s velkým vzorem, rustikální
nábytek z teakového dřeva nebo poslední
trendy z milánského veletrhu. Ten mimochodem pro letošní rok doporučuje návrat k bílé
a nábytek s vysokým leskem. Jednoduše, absolutní čistotu. Kdo upřednostňuje klasiku, tomu
se jistě bude líbit kombinace ořechového dřeva
s různými odstíny hnědé. Milovníci exotiky
zvolí raději dýhu s výraznou kresbou s názvem
zebrano.
„Sledovat moderní trendy je časově i finančně
velmi náročné. Nábytek proto doporučuji vybírat obezřetně. Volbou nadčasových kousků,
výmalbou a doplňky se dá vytvořit úplně jiná
atmosféra,“ upozorňuje interiérová poradkyně.
Sama mezi nábytkem volí nejraději ten italský.
„Italové jsou prostě třída – designově i provedením. Kdysi se sice tvrdilo, že neumí věci
dotáhnout a nejsou precizní, ale dnes už to není
pravda. Jsou si moc dobře vědomi, že pokud
chtějí hrát první ligu, tak musí dbát na špičkovou kvalitu. Skvělý je i severský nábytek. U nás
v ab conceptu můžete najít i prestižní norskou
značku EKORNES – Stressless. Firma má patent
na relaxační ortopedická křesla, která podepřou
bedra a pro krční i ramenní části páteře nabízí

ab concept & design
Velká 23, Moravská Ostrava
www.abconcept.cz

téma
„Jéé, kocourek,“ volá nadšeně pětiletý prcek u klece
s ospalým binturongem. „A to je tady sám? Proč je
zalezlý v tom kmeni, takhle ho vůbec není vidět,“ diví
se tatínek a nevěřícně kroutí hlavou. „Co je tohle za
zoo…, pojď, půjdeme se kouknout na levharta, ten
snad spát nebude,“ dodá otec a odvádí malého zvědavce za další atrakcí.
S podobnými reakcemi se setkávají zaměstnanci snad
všech zoologických zahrad na světě. Tu ostravskou
nevyjímaje. Lidé přijíždějí za zvířaty a většina očekává,
že je uvidí jako na obrázcích v dětských knížkách.
Tygr trhá kus masa, opice se krmí banány, plameňák
sedí vzorně na vejcích a lachtan? Jak jinak – hraje si
s míčem. To, co zvenku vypadá jako idylické soužití
několika stovek živočišných druhů, o které se s neutuchající láskou starají zapálení ošetřovatelé, ztrácí při
bližším pohledu poněkud na romantice. Zvířecí i lidské
příběhy se za branami zahrady odehrávají stejně silně
jako kdekoli jinde.

a nahradili umělými. Dali jsme je do líhně a těsně před vyklubáním
je vrátili zpátky do hnízda. Samici jsme sice trochu ošálili, ale dílo se
povedlo a unikátní odchov se podařil.“ A proč tolik radosti? Nestačilo
nechat mláďata vylíhnout mimo hnízdo a pak je vrátit matce? „Dříve se
to dělalo běžně. Jenomže takto odchovaná mláďata si hned po vylíhnutí
zafixovala podobu toho, kdo je krmil a později ho považovala za jediného sexuálního partnera. Měli jsme například jeřábí samici, která tokala
jenom, když viděla ošetřovatele. Pro další chov byla nepoužitelná,“ říká
R. Kopia.
Jsou druhy, které se v zahradách množí dobře a téměř bez lidské
pomoci. „Pravidelně jednou za dva roky přivítáme na svět žirafí mládě.
Zajímavé je, že je vždy porodí stejná samice, ačkoli potenciální matky
chováme tři. Mysleli jsme si, že to může být samcem, tak jsme pořídili
nového a zase s ním má mláďata jen ona. Ale to víte, takový je život,“
s úsměvem krčí rameny S. Derlich. Ostravská zoo už odchovala třináct
žirafích miminek. Jejich příchody na svět tak málokoho překvapí.

Tygr na procházce

Ovšem vzpomínka na to, jak se po cestičce procházel tygr, vyvolává
u zaměstnanců zoo ještě po čtyřech letech mrazení v zádech. „Kolegyně omylem otevřela jiné dveře, než měla. A najednou těsně kolem
ní prošel tygr a vydal se z klece ven,“ říká S. Derlich. Nedošlo však ani
na divokou honičku za lítou šelmou, ani na mazlení s lidmi. „Ošetřovatelka se hrozně vyděsila. Okamžitě jsme volali policii, alarmovali lovce
i veterináře. Návštěvníky jsme ukryli do pavilonů. Tygr nás nakonec

o zvířatech a lidech
Binturonga nebudí

Parkoviště praskající ve švech a chodníky plné nadšených návštěvníků – to je sen každé zoologické zahrady. Jak ale říká mediální pracovník Zoo Ostrava Stanislav Derlich, každá mince má dvě strany: „Je
nám jasné, že kdybychom korzovali mezi lidmi se žirafou na vodítku,
máme daleko vyšší návštěvnost. Zvířatům ale musíme zajistit pokud
možno přirozené podmínky a co nejméně jim zasahovat do života.
Nebudeme budit binturonga, když je pro něj normální část dne prospat, ani vyhánět slony z pavilonu, pokud je jim uvnitř lépe. Co je
dobré pro zvířata, často koliduje s tím, co chtějí vidět a zažít lidé. Vyjít
vstříc oběma stranám je mnohdy náročné.“
Přesto, nebo právě proto, je ostravská zoo vyhledávaným turistickým
cílem. „Naše zařízení se stává nejnavštěvovanějším místem v kraji. Více
než polovina lidí, kteří k nám přijedou, není z Ostravy. Přispívá k tomu
budování nových výběhů, ale také přírodních stezek,“ říká ředitel Petr
Čolas. Ročně areálem projde přes 300 tisíc lidí.

S klokanem v trolejbuse

Chloubou zoo je mnoho úspěšných odchovů cenných a také kriticky
ohrožených druhů zvířat. Už dávno ale není pravda, že si ošetřovatelé berou domů malé tygříky, aby se o ně postarali místo biologické
matky, případně se s nimi producírovali před televizními kamerami.
Výjimky se přesto najdou. „Kolegyně si vozila domů malého klokana.
V kapse na její hrudi měl potřebné teplo a přítmí, krmení z lahve mu
taky vyhovovalo. Jenom spolucestující v trolejbuse se mnohdy nestačili divit, co jí to z kabátu vykukuje,“ líčí Derlich. Umělý odchov se
podařil a klokan dnes spokojeně žije ve výběhu s ostatními.
Ale každé mládě se takto odchovat nedá. „Tři měsíce jsem byla s gibo
nem lara doma, pak jsem se na dalšího čtvrt roku přestěhovala do
zoo. Přizpůsobila jsem tomu úplně všechno. Ale zbytečně. Gibon se
dneska neumí chovat ani jako zvíře, ani jako člověk. Neví, čí je. Kouše
lidi i ostatní opice. Zní to asi tvrdě, ale bylo by lepší ho tehdy nechat
uhynout,“ říká trochu smutně Jana Kanichová, jejímž pracovištěm je
pavilon, kterému láskyplně říká opičárna.
Naopak vzácní zoborožci se v zoo rozmnožují právě díky umělému
odchovu. Ošetřovatel afrických ptáků Robert Kopia to vysvětluje:
„Zoborožci snášejí většinou dvě ‚pravá‘ vejce. Máme zkušenost, že
vedle toho snášejí i další vejce, která vždy rozbijí a vyhodí z boudy.
Pokud jsme chtěli mláďata, museli jsme včas zasáhnout – jakmile
seděla samice na ‚pravých‘ vejcích, odebrali jsme je, aby je nepoškodila
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všechny překvapil. Byl tak konsternován neznámým prostředím, že jen
chodil za klecí tam a zpátky. Nakonec se sám vrátil do boxu. Divili jsme
se, jak jsou zvířata konzervativní,“ popisuje Stanislav Derlich a dodává,
že nažraný tygr se přece nebude jen tak zbytečně prohánět a hledat
kořist. V zoo má totiž 24hodinový servis.
Řezník mu šestkrát týdně připraví 14 kilo masa. Ošetřovatel ho před
podáváním navěsí na háky do sauny, aby se ohřálo na teplotu zvířecího těla. Maso posype minerály a může servírovat. Zkrátka all inclusive. „Nejen tygrovi věnujeme při krmení takovou pozornost. Potravu
musíme umět připravit všem chovaným zvířatům. Někdy jde o skutečné vychytávky,“ uvádí S. Derlich. Tak třeba opicím se pitný režim
vylepšuje hořkým nebo ovocným čajem, občas dostanou i meltu. Pro
orly, sovy nebo servaly se chovají v zázemí myši, morčata a kuřata.
Červy mají na jídelníčku například některé druhy plazů nebo primátů.
„Ostravská zoo má obrovskou výhodu v tom, že vlastní louky. Přes léto
je sekáme a býložravé druhy zvířat krmíme trávou, na zimu sušíme
seno. V tomto ohledu jsme schopni částečně se samozásobovat,“
dodává s tím, že mnohá zařízení musí trávu vozit zdaleka nebo celý rok
kupovat seno. A to není zrovna levná záležitost.
Právě krmení, ačkoli se to nemusí na první pohled zdát, ovlivňuje výběr
zvířat v zoo. „Některé druhy, jako například koala nebo panda, jsou
takoví potravní specialisté, že je takřka nemožné je nakrmit. Koala se
živí jenom čerstvým listím z blahovičníku, který je původem z Austrálie. Roste už i na některých místech v Evropě, bylo by však přesto
nutné čerstvé listí dovážet z velké dálky, takže pár koal by ročně sežral
statisíce korun,“ vysvětluje Derlich. Koalí medvídci by se všem jistě líbili,
desetinásobné vstupné už asi méně.
Správnou výživu zvířat často narušují návštěvníci. Pro lidoopy nejsou
právě ideální potravou smažené brambůrky a lama, která lačně pokukuje po kornoutu se zmrzlinou, si pravděpodobně přivodí velké zdravotní problémy. „Lidé jsou nepoučitelní a do klecí a výběhů nahází
kdeco. Po víkendech poznáme jejich štědrost podle průjmů a zažívacích potíží mnoha zvířat. Dokonce se stává, že na následky takového
krmení uhynou,“ říká Derlich.

Kdo si hraje, nezlobí

V přírodě stráví zvířata sháněním a konzumací potravy většinu dne.
V zahradě svou denní dávku většinou sežerou během chvilky, a pak se
nudí. Ošetřovatelé pro ně proto vymýšlejí speciální program – takzvaný
enrichment. Nejde o nic jiného, než o vyplnění volného času. I tady
platí, že kdo má práci, nedělá hlouposti. „Když se slon nudí, dokáže
neuvěřitelné kousky. Třeba se naučí strhávat elektrický ohradník jenom
proto, aby někdo přišel a opravil ho. A dělá to pořád dokola. Zkrátka
se tím baví,“ popisuje ošetřovatel Pavel Zvolánek. Jak zbavují chobotnatce těchto rozmarů? Potravu jim zavěšují na háky nebo schovávají ve
výběhu, aby ji museli hledat. Učí je i téměř cirkusové kousky, jako třeba
zvedání nohou nebo otevírání tlamy. To vše ne pro pobavení návštěvníků, ale kvůli nutným zdravotním prohlídkám a procedurám.
Podobné je to se šimpanzy. „Pokud nemají dostatek zábavy, může
v některých případech docházet i k takzvanému přeskokovému jednání – kymácí hlavou, stereotypně přecházejí po výběhu a podobně.

Proto jim vymýšlíme program na míru. A co jiného je zabaví, než hledání potravy. Ovocnou přesnídávku, jogurt s medem nebo tvaroh
s marmeládou, které dobývají z umělého termitiště, by si dal i leckterý
zmlsaný návštěvník,“ říká Jana Kanichová.

City zoo

Ošetřovatelé pro své svěřence dělají první poslední – vymýšlejí zábavu,
připravují krmení, čistí boxy, pozorují jejich životy, a pokud je to nutné,
lehce je korigují. Musí o nich vědět co možná nejvíce, studovat, konzultovat s kolegy z jiných zahrad i experimentovat. Sami zoo vnímají jako
zvláštní svět. „Zoologická zahrada je taková exotika ve městě. Ta naše je
navíc uprostřed zeleně, takže má uklidňující účinek. Ověřila jsem si, že
ženy, které tady pracují, vypadají velmi mladistvě. To dělá ten čerstvý
lesní vzduch,“ usmívá se J. Kanichová. Ostravské zahradě je věrná už 12
let a ke svým zvířatům má vztah přímo mateřský: „Když se narodí opičí
mládě, mívám výraz šťastného šílence.“
Podobně je na tom ošetřovatel P. Zvolánek: „Předpokládám, že práci
nezměním. Sloni mi přirostli k srdci.“ A to tak silně, že pokud odjede
s rodinou na dovolenou, nezapomene pravidelně telefonovat bratrovi
Danielovi, jak se mají. Ten jejich kouzlu totiž propadl také a tak tvoří
s Pavlem nerozlučnou ošetřovatelskou dvojku.
Naopak Robert Kopia se vyjadřuje o svých citech poněkud rezervovaně: „Zvířata se mezi zoologickými zahradami převážejí a bohužel
i hynou. Snažím se nevytvářet si k nim pouto, mám je rád, ale jejich
odchody neprožívám.“ Úhyny, ať už přirozené nebo způsobené nečekanou událostí, k chovatelství patří. Většině pohled na trpící zvíře trhá
srdce. „To víte, že si taky pobrečíme, ale tak už to prostě chodí. Příroda
je drsná,“ říká opičí máma J. Kanichová.
Zaměstnanci Zoo Ostrava patří k nádherně zapáleným nadšencům.
V dnešním přetechnizovaném světě plném pípajících mobilů a automatů na cokoli věnují obrovskou péči zachování živočišných druhů
a co je hlavní, nabízejí bezedný zdroj citů a poznání. Lidé totiž i ve 21.
století přírodu potřebují a vyhledávají. Ostravané mají tu obrovskou
výhodu, že ji nacházejí hned v centru města – v pozoruhodné zoologické zahradě. 

jak to bylo aneb od srnce k pandám
Počátky ostravské zoo jsou úzce spojeny s iniciativou horníků dolů
Zárubek a Alexander. V roce 1948 začali na šesti hektarech v Ostravě
‑Kunčičkách budovat Hornický sad s jevištěm, tanečním parketem,
brouzdalištěm a pískovištěm pro děti. Během dvou let přibyly i teni
sové kurty, hřiště na volejbal a basketbal a – pro pobavení dětí – i jeden
srnec, dvě srny a pět bažantů. Brzy se objevili pávi, byla postavena
voliéra pro ptáky.
V roce 1951 byla rozhodnutím tehdejšího Jednotného národního
výboru oficiálně zřízena Zoologická zahrada Ostrava, v roce 1953 se
stala samostatným zařízením a začalo se uvažovat o jejím přestěhování
na vhodnější místo. Po složitých jednáních byla vybrána Stromovka ve
Slezské Ostravě. Se stavbou se začalo v roce 1956. Jako první vyrostl
medvědinec.
Rozestavěná zahrada byla pro veřejnost poprvé otevřena 1. května
1960. Práce ale postupovaly velmi pomalu, výstavbě pomáhali brigádníci hlavně z řad hornických důchodců. Ještě pět let žila většina zvířat
v provizorních dřevěných boudách, na zimu musela být přemisťována
do jediného vytápěného objektu, kterým byl sklad. Slon a velké

kočkovité šelmy dostaly nový pavilon až v roce 1962, opice v roce
1965.
Zvířatům i ošetřovatelům se podmínky výrazněji zlepšily koncem
šedesátých a sedmdesátých let minulého století. V letech 1968 až 1979
byl postaven volný výběh šimpanzů, expozice tygrů a kodiaků, dětská
zoo, pavilon hrochů a ostrovy gibonů. Postupně přibývala kuchyň,
karanténa, parkoviště a restaurace.
Osmdesátá léta minulého století nebyla k zoo nijak štědrá. S velkými
obtížemi zahájilo činnost výukové středisko, dostaveny byly pavilony
malých šelem, žiraf a vodních ptáků. Příští desetiletí zahájilo vedení
zahrady rekonstrukci a modernizaci, přibyla nová expozice rysů, voliéry
pro dravce a velký výběh lvů. V roce 2002 byl otevřen výběh velbloudů,
za dva roky nato zbrusu nový pavilon slonů. K nejnovějším expozicím
patří velká voliéra supů, mořské akvárium a komplex pěti voliér pro
ptáky Tibetu a Číny. Byly vybudovány tři botanické stezky.
Základní priority Zoo Ostrava byly definovány třemi hesly: Zoo
přátelská k životnímu prostředí, Zoo vlídná k handicapovaným
spoluobčanům a Zoo srozumitelná návštěvníkům.
-d, k-

theme

zoo letem světem
•	Ošetřovatelé se na ploše 100 hektarů starají o 320 druhů zvířat.
•	Každý rok ji navštíví přibližně 320 tisíc lidí.
•	V současné době je zapojena do záchranných programů 55 druhů živočichů.
•	Spotřebuje průměrně 35 tisíc kubíků vody za rok.
•	Zvířata v ní týdně zkonzumují 900 kilogramů masa (většinou hovězího),
30 kilogramů ryb, 700 kilogramů jablek, 1 000 kilogramů mrkve, 200 kilogramů
brambor, 70 kilogramů pomerančů, 30 kilogramů celeru atd.
•	Ročně tam přijde na svět asi 300 mláďat.
• Zaměstnává necelou stovku lidí, z toho jednu třetinu tvoří ošetřovatelé.
•	Největším zvířetem je slon indický, nejmenším pravděpodobně
kreveta nebo některá z mořských či sladkovodních rybek.

about Men and Beasts
“Oh, a young tomcat,” enthusiastically
calls the five-year-old kid at the cage with
a sleepy binturong. “And is it there by itself?
Why is it inside that trunk, we cannot see
it properly,” wonders his father shaking
his head in disbelief. “What kind of a Zoo
is it…, come on, we’ll go to have a look at
the leopard, hopefully, it won’t be sleeping,”
said the father and took the small nosey
parker just to another attraction.
Workers of all zoological gardens in the
world know similar reactions well. And
the Zoo in Ostrava is no exception. People
visit animals and most of them expect
seeing animals like in pictures inside
books for children. A tiger should tear off
chunks of meat, monkeys eat bananas and
a flamingo sit immaculately on its eggs,
and what should a seal do? What else – it
should play a ball. However, what looks like
an idyllic coexistence of several hundreds of
animal species, which are looked after by
enthusiastic zoo keepers with never-ending
love, loses some of its romance when
observed more closely. Both animal and
men’s stories are similarly strong behind the
Zoo gates, as anywhere else.

They do not wake up the binturong

A parking place full of cars and paths
overcrowded with enthusiastic visitors –
this seems to be probably a dream of every
zoological garden. But as the spokesman of
the Zoo Ostrava, Stanislav Derlich, says, each
coin has got two sides: “We know that if we
walk a giraffe on a lead among visiting people,
we would have many more visitors. However,

we must ensure for all animals conditions as
natural as possible and affect their lives as
little as possible. We will thus not wake up
the binturong, when it is only natural for it to
sleep most of the day and we will not push
elephants out of their pavilion when they feel
better inside. The good things for animals,
unfortunately, often do not correspond with
what people wish to see and experience. It is
very difficult to satisfy both parties.”
In spite of this, or maybe just because of it,
the Zoo Ostrava is the looked for destination
among tourists. “Our facility becomes the most
visited one in the region. More than a half of
all people, who come to visit us, are not from
Ostrava. The construction of new pens, but
also of new natural trails, contributes to this,”
said the Director Petr Čolas. There are more
than 300 thousand people passing through
the gates of our garden.

With a kangaroo in a trolleybus

The Zoo can boast of successful breeding of
valuable but also critically threatened animal
species. However, it has not been true that
the keepers take home small tigers to look
after them and thus replacing the biological
mothers, or to show them off in front of
TV cameras. Nevertheless, there are some
exceptions. “My colleague took home a small
kangaroo. It had the necessary warm and
dark place in a pocket on her breasts and it
enjoyed being fed from a bottle too. Only
other passengers in the trolleybus could not
recognise what it was looking out from under
her coat,” said Derlich. The artificial breeding
was successful and the kangaroo lives
nowadays happily in the paddock together
with others.

But not every offspring could be brought up
like that. “I spent three months with a young
gibbon at home and then I moved to the
Zoo for a quarter year. I adjusted completely
everything to it. But it was in vain. The gibbon
now cannot behave like an animal or like
a man. It does not understand who it is. It
bites people and also other apes. It sounds
harsh, but it was probably better to leave it
die,” said a bit sadly Jana Kanichová, whose
workplace is the pavilion called by her with
love the monkey shack.
In contrast, the rare hornbills multiply
successfully in the Zoo just because of the
artificial breeding. The African birds’ keeper
Robert Kopia explained: “Hornbills usually lay
two “true” eggs. We know that they lay also
other eggs which they damage and push out

of their nest. If we wanted offspring, we had to
do something – when the female rested on the
“true” eggs, we took them away to prevent any
damage and replaced them with artificial ones.
We put the eggs into an artificial incubator
and returned them back to the nest just before
hatching. We deceived the female a bit, but
we were successful and the unique way of
breeding was all right.” And why we were so
happy? Couldn’t we just let the young ones
hatch outside the nest and return them to their
mother only then? “We did it in this way in the
past. But the young ones bred in this way got
fixed on the person who fed them immediately
after hatching and considered him later the
only suitable sex partner. For example, we had
a female crane which uttered the mating calls
only when it saw its keeper. It could not be
used for further breeding,” said Robert Kopia.
There are species multiplying well in
zoological gardens, almost without any
assistance from people. “We welcome to
our world a young giraffe almost regularly
every alternative year. It is interesting that
the birth is always given by the same female
in spite of the fact that we have got three
potential mothers. We thought that it had
been caused by the male and we arranged for
a replacement, but young ones are delivered
again only by that one female. But this is life,”
said with a smile the shrugging S. Derlich. The
Ostrava Zoo has already bred thirteen giraffe
babies. Their deliveries surprise thus only few.

A tiger on a walk

Though, remembering how a tiger was
walking on the path inside the Zoo still makes
the Zoo employees shiver even after four years.
“A colleague opened by mistake different gates
than she was supposed to. And suddenly, just
close to her, a tiger passed along and left the
cage,” said S. Derlich. But there was no wild
chasing of the beast or cuddling by people.
“The keeper was horrified. ¨We called the Police
immediately, alarmed hunters and also vets.
We hid visitors in pavilions. The tiger surprised
us. But it was surprised too by the unknown
environment and it just walked there and back
behind its cage. In the end, it returned back to
his pen by itself. It is surprising how animals
could be conservative,” said Stanislav Derlich
and added that the well-fed tiger did not wish
to run randomly and look for some easy meat.
It gets 24-hour-service in the Zoo.
A butcher prepares 14 kilograms of meat for it
six times a week. The keeper hangs the meat on
hooks in a sauna to make it warm as an animal
body before serving it. He also puts some
minerals on the meat and then serves it. In short,
it is all inclusive. “But the tiger is not the only one
in the centre of attention during feeding. You
must know how to prepare feeds for all kept
animals. Sometimes, there are real tricks,” said
S. Derlich. For example, drinks for monkeys are
improved with bitter or fruity teas and they get
sometimes ersatz coffee too. Eagles, owls and
servals get mice, guinea pigs and chicken which
are raised in the background facilities. Some
species of reptiles or apes have worms on their
menu. “The Zoo Ostrava has got a big advantage
in possessing meadows. We mow them and the
herbivorous animal species are fed our own
grass. And we make our own hay for winter too.
We have been partly self-sufficient from that

point of view,” said S. Derlich adding that many
other similar facilities must transport grass from
far away places or purchase hay. And this is not
cheap!
It does not look like that at first sight, but
they are the feeds which affect the selection
of suitable animal species for a Zoo. “Some
species like, for example, koalas or pandas are so
specialised on their feeds that it becomes almost
impossible to feed them. Koalas eat only fresh
eucalyptus leaves originating in Australia. Some
trees now grow also in few places in Europe, but
despite that we had to transport fresh leaves
from very distant places and a pair of koalas
thus ate hundreds of thousands crowns a year,”
said the explaining Mr. Derlich. Everybody
would probably love koala bears here, but what
about the entry tickets which would cost ten
times more.
The animal feeding is often disrupted by visitors.
French fries are not ideal for apes and the llama,
which gets attracted to an ice-cream cone,
would probably suffer of big health problems.
“People do not learn and throw different things
into cages and pens. We see their generosity
after weekends in diarrhoea and digestive
problems of many animals. It even happens that
some animals die because of consequences of
such feeding,” said Mr. Derlich.

He, who is playing games,
is not naughty

In nature, animals spend most of their days by
looking for something to feed on and by the
consumption itself. In the zoological garden,
they feed on their daily ration just shortly
and then they get bored. Though, keepers
make up special programmes for them – the
so-called enrichment. It is not about anything
else but spending their leisure. It is true
even here that he, who has got some work
to do, does not have the time to do stupid
things. “When an elephant gets bored, it can
do incredible things. For example, it learns
how to tear off an electric fence just to make
someone come and repair it. And they do it
repeatedly. They simply enjoy doing it,” said
the keeper Pavel Zvolánek. How do they
get rid of these proboscideans’ vices? They
put their feeds on hooks or hid them in the
paddock making the elephants look for them.
They teach them also some circus pieces, for
example, lifting their legs or opening their
maws. It is not to make visitors happy, but it
helps the necessary health examinations and
procedures.
With chimpanzees, it is similar. “When they
do not have an appropriate programme, the
so-called flashover behaviour could occur in
some cases – the head nodding, stereotype
walking in the pen, etc. We prepare a custommade programme for them. And what could
be a better entertainment than the looking
for something good to feed on. A fruity
snack, yogurt with honey or cottage cheese
with jam, which they must get out of an
artificial termitarium, something even many
choosy visitors would not refuse,” said Jana
Kanichová.

The City Zoo

The animal keepers do everything possible
for their protégés – they prepare the
entertainment, feeds, clean the boxes,

observe their lives and, when it is necessary,
emend them slightly. They must know about
their animals as much as possible. They
study, consult with colleagues from other
zoological gardens and also experiment.
They themselves consider the Zoo a special
world. “A Zoological garden is an exotic thing
in a city. In addition, our one is in the middle
of greenery which has a calming effect. I have
verified that women, who work in here, look
very young. This is the effect of the fresh
forest air,” said J. Kanichová. She has been
already loyal to the Ostrava Zoo for 12 years
and her relation with animals is almost that
of a mother: “When a young monkey is born,
I get the expression of a happy madman on
my face.”
It is similar in the case of the keeper
P. Zvolánek: “I assume that I will not change
my job. Elephants took a liking to me.” And
it is so strong that when I go on holiday with
my family, I do not forget calling my brother
Daniel regularly and asking him how they are.
The brother fell for elephants as well and he
makes, together with Pavel, an inseparable
pair of animal keepers.
In contrast, Robert Kopia expresses his
feelings rather reservedly: “Animals are
transferred between zoological gardens,
and they, unfortunately, also die. I try not
to be tied to them too much. I like them,
but I am no immersed in bad feelings when
they leave.” Death losses, either natural or
caused by an unexpected accident, make
a part of breeding. Most people get very
unhappy seeing an animal suffer. “You
know, we weep sometimes, but that’s
life. The nature is harsh,” said the monkey
mother J. Kanichová.
Employees of the Zoo Ostrava are great
and enthusiastic fans. In this extensively
technological world full of beeping mobile
phones and automatic machines for almost
everything, they put their attention to the
care after animal species which should be
saved for the future and offer something
that might be their most important asset
– the bottomless source of emotions and
knowledge. People need nature and look for it
even in the 21st century. Residents of Ostrava
have got a big advantage that they can find it
almost in the city centre – in this remarkable
zoological garden.

návštěva

teleport

Arctic Circle v šortkách

Dva muži se z hibernace probudí do
nového společenství jedenadvacátého století. Žijí v něm pouze ženy,
zcela soběstačné a velmi nepřátelské
vůči „silnějšímu pohlaví“. Že vám to
něco připomíná? Minimálně zápletku
nejslavnější polské komedie všech
dob s názvem Sexmise. V roli jednoho
z hlavních hrdinů, prostopášníka
Maxe, se objevil známý a oblíbený
herec Jerzy Stuhr. Za sebou má řadu
ocenění: Zlatou plaketu z MFF v Chicagu, bronzové lvy z národního festivalu v Gdaňsku nebo Zlatý hrozen
z filmového setkání v Łagowě. Kromě
hraní se věnuje režisérské a scenáristické činnosti a je také pedagogem.
Donedávna byl ještě rektorem na
vysoké umělecké škole v Krakově.
V polovině prázdnin se na Letních
Shakespearovských slavnostech na
Slezskoostravském hradě představil
publiku coby Richard III.

Je vám zima? Vzpomínáte na červencová vedra, rozpálené chodníky
a nohy v sandálech? A co slunce?
Chybí vám ta ohnivá koule, která
vás brzy ráno vytáhla z postele,
aby celý den hnala rtuť teploměru
ke třicítce? Chybí vám dlouhé teplé
večery? Pokud ano, nechejte se
unášet vyprávěním cestovatelky
Báry Míkové o jednom dni u polárního kruhu. A nemylte se, skutečně
tam bylo teplo a slunce se neschovalo ani na vteřinu.
„Zní to asi neuvěřitelně, ale u severního
polárního kruhu se můžete vyhřívat na
sluníčku. My jsme se k němu vypravili hned po
příletu do Kanady, abychom stihli legendární
letní slunovrat. A rozhodně jsme nelitovali.
Jeden den v roce, 21. června, tam slunce
nezapadá za obzor, ale pouze se k němu
skloní, aby opět vyrazilo nad hlavy užaslých
pozorovatelů,“ popisuje Bára očekávání,
s jakými ve skupince sedmi nadšenců vyrazila
k severu.
„Bylo to fascinující − krajina měnila barvu,
s postupující nocí se stíny lehce prodlužovaly
a my si ani neuvědomili, že je půl jedné
ráno a mělo by se nám chtít spát. Místo

Do Česka jezdíte poměrně často, co vám na
místních nejvíce imponuje?
Humor. Kdysi jsem hrál postavu Švejka, takže
přesně vím, o čem mluvím. Navíc pradědeček
se narodil hned za Mikulovem v první vesnici
na rakouské straně. Váš národní naturel mám,
jak se říká, trochu v krvi. Pravidelně jezdím na
Letní filmovou školu do Uherského Hradiště
i na festival do Karlových Varů. Také Ostravu
jsem už v minulosti navštívil.

toho jsme sledovali přírodní úkaz, na jaký se
nezapomíná. Občas cvakla uzávěrka foťáku,
zvláštní světlo prostupovalo okolní, poměrně
placatou krajinu a vzdálené kopečky Silvie
Mount tomu všemu blahosklonně přihlížely.
Napadlo mě, jak je ten svět báječně zařízen,
a že člověk je jen pozorovatelem a tichým,
pokorným návštěvníkem na naší planetě.
Mít po boku Alana Delona, v ruce skleničku
šampaňského a v kapse pořádný valounek
zlata z blízkého potoka Eldorado, připadala
bych si jako hrdinka z červené knihovny,“ líčí
se smíchem Bára.
Každá romantika ale jednou skončí a tvrdá
realita dolehla i na naše cestovatele. „Když
jsme se nabažili a taky patřičně unavili sledováním toho vesmírného reje, naskákala
naše výprava do vypůjčeného chevroletu
a jala se zakončit velkolepou podívanou
čestným kolečkem kolem cedule s nápisem
Arctic Circle LAT 66° 33‘ N. Neujeli jsme ani pět
metrů a píchli kolo. Vystřízlivění ze sladkého
slunovratu bylo rychlé a trochu kruté.“
Cesta k nejbližší benzinové pumpě s ospalým
automechanikem ve dvě hodiny ráno tak
zakončila nevšední den u polárního kruhu.
I když o dni by se dalo hovořit jen stěží, vždyť
vlastně ani nezačal, ani neskončil. Trval přesně
24 hodin. A celou dobu byl krásně slunečný.

-k
Foto: B. Míková

Polární kruh si nelze nevyfotit.

Bar na konci světa je hranicí mezi Kanadou a Aljaškou.

S ostravským publikem tedy máte zkušenosti. Jak přijalo fakt, že představení bude
v polštině? Nebyl to pro ně handicap?
Určitě ne. Naše jazyky jsou si velice blízké
a zvláště ve vašem regionu je to znát. Na
škodu by to bylo spíše v opačném případě.

někdy mám pocit, že mi odeberou diplom
Jak to myslíte?
No, kdybychom hráli česky, na představení
se to odrazí. Nebude tam tolik emocí a spontánnosti. A diváci přijdou o ten úžasný dojem.
Před časem jsem hovořil na jedné konferenci
v Barceloně s Liv Ulmanovou, a postěžoval si, že
v cizím jazyce je pro mne daleko těžší vyjádřit
pocity. Odpověděla mi, že ji celý život mrzí říkat
miluji tě švédsky a ne v mateřské norštině.
Hrajete ale i v zahraničních filmech.
To ano. Hrát v cizí koprodukci má rozhodně
své výhody. Nemám tak svazující pocit zodpovědnosti. Jsem jen velmi poslušný herec.
A zase jeden paradox, právě to mne dostalo
k režírování a psaní scénářů. Prostě mi v té
jedné roli začalo být úzko.
Co tedy preferujete? Scenáristiku, režírování,
herectví nebo pedagogickou činnost?
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Každá
z těch činností je jiná. Podstatné je, že jsou
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tvůrčí. Jaká bude moje role, se rozhodnu podle
toho, co mne inspiruje. Někdy si řeknu − skvělý
námět na scénář k divadelní hře, jindy zase, to
je perfektní téma pro film, anebo to je pro televizi. Film mě více zajímá autorsky, to znamená
napsat, natočit, popřípadě zahrát. Jsem tam
sám za sebe, jde často o osobní témata, jsem to
já, koho hraju. U divadelního herectví je to jiné,
například v Richardovi III. byli diváci svědky mé
transformace. Moje postava pochází úplně z jiné
doby, a čím je mi vzdálenější, tím to mám radši.
V jaké roli vás znají vaši studenti?
Před nimi nehraju. Musím být opravdový
a velmi zodpovědný. Je to jedna z nejužitečnějších věcí, které jsem kdy v životě dělal. Studenti mě berou vážně. Všechno, co zazní na
mých přednáškách, je pro ně bernou mincí.
Tak jim nesmím lhát nebo je zklamat. Vyžaduje to maximální nasazení, pokoru a opravdovost. Bohužel, případný neúspěch pocítím
až po letech.

To se o herectví asi říct nedá. Jaký máte
vztah k divadelním a filmovým kritikům?
Musí se něčím živit. (smích) Ale teď vážně. Za
mého mládí byli kritici sice drsní, ale vždy na naší
straně. Hluboce se o naši práci zajímali. Dnes se
mnozí z nich jen předvádí. Někdy mám pocit, že
kdyby mohli, tak by mi odebrali diplom. (smích)
Vzpomínám si na jeden svůj neúspěch z mládí.
Hrál jsem roli, která byla kritikou velmi špatně
přijata. V tom představení jsem pak účinkoval
ještě 17 let, o tom kritikovi jsem už neslyšel. Začínajícím hercům proto radím: neklesejte na mysli,
počkejte, až se bouře přežene. S odstupem času
se momentální tragické neúspěchy budou zdát
jako komické příhody.
Jaká je vaše největší vášeň?
Scénář. Když ho dopisuju, vždycky jsem nostalgický. Fascinuje mne, že někdo chce vědět,
co máte v hlavě a ještě za to zaplatí. Smlouvu
na ten první mám pořád ve stole, je to jako
milostný dopis. 
-sta-

Hory, jezera a slunce, které nezapadá – drsná romantika k nezaplacení

kolega Life říká, že rostou

Výborná zlatokopecká cukrárna v Dawson City

persona grata

„Její tón je natolik podmanivý, že kdo se do něj
zaposlouchá, navždy propadne jeho kouzlu,“
říká veliký ctitel a sběratel netradičních hudebních nástrojů Jan Folprecht. Nejde přitom
o vábivý hlas Sirén, které kdysi lákaly do zkázy
Odyssea a jeho druhy, ale o mnohostrunku
s plochým trupem − citeru.

za rekord má
slíbený briliant

Na letošní Zlaté tretře si zaběhla 100 metrů překážek.
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nebo sametovou stěrku na prach, která je
plochá, aby se vešla i pod struny. Každý, kdo
se rozhodne učit se na ni hrát, si musí zvolit
ladění. Mnichovské se používá na celém světě.
V Rakousku, Slovinsku a v Čechách však převládá ladění vídeňské,“ dodává J. Folprecht.
Výuku hry i pravidelné schůzky citeristů, jak si

podmanivý tón strun

Denisa Ščerbová je mladá a půvabná žena. Modeling
ji však neláká. „Nabídky jsem měla, ale nebaví mne
stát někde celý den a poslouchat, jak se tvářit, sledovat, co a kolik mohu sníst. Chci žít hlavně sportem,“
říká dvojnásobná olympionička.

S přítelem Lukášem Rosolem

žolík

Úspěšná skokanka do dálky a vícebojařka je ve dvaadvaceti letech juniorskou mistryní světa i Evropy. První seniorskou
medaili získala loni na halovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Odvezla si bronz. Evropský šampionát pod širým nebem
do 22 let pro ni znamenal stříbro. Jen o kousek jí utekl další titul.
V anketě Atlet roku 2007 obsadila šestou příčku. Hned za Barborou Špotákovou, Romanem Šebrlem, Kateřinou Baďurovou,
Nikol Brejchovou a Tomášem Janků. Jedna celebrita vedle druhé!
„Od malička jsem byla neposedná, hrála tenis, chodila na tanec. V šesté
třídě po závodech ve škole poradila učitelka tělocviku mamce, že bych
mohla být dobrá v atletice. Tak mne ještě se dvěma kamarádkami přihlásila do atletického oddílu. Ve čtrnácti si mě na letním soustředění
vyhlídl Aleš Duda. Trénuji s ním dodneška,“ vzpomíná sympatická
reprezentantka. Dostala se do skupiny, do níž patří skokan do výšky
Jaroslav Bába, ale i vynikající sedmibojařky Kateřina Cachová a Nikol
Ogrodníková.
Na olympiádu se poprvé kvalifikovala v roce 2004 a nechyběla ani na
té letošní. „V Číně jsem moc chtěla překonat český rekord v sedmiboji.
Všechny závody potvrzovaly, že na to mám. Těsně před odjezdem jsem
sice cítila, že mne pobolívá koleno, ale nevěnovala jsem tomu zvláštní
pozornost. No a v Pekingu mne pak noha zradila tak, že jsem sedmiboj nedokončila. Doufala jsem, že se mi alespoň podaří dálka. Skočila
jsem však jen 646 centimetrů a skončila jednadvacátá,“ říká smutně.
Ale hned v zápětí dodává, že toto umístění nepovažuje za neúspěch.
„Podle tabulek jsem totiž letos v dálce na světě třicátá čtvrtá.“
Dnes má ale jiné starosti. Spát jí nedává maturita. „Už mi k ní zbývá
opravdu jen kousek. Ale při tréninku a závodech se do učení nechce.
Zkoušku z dospělosti bych snad mohla zvládnout příští rok na jaře. Teď
jsem šťastná, že mohu být několik dnů s přítelem. Lukáš hraje tenis
a jezdí na závody do zahraničí, takže spolu nebýváme, jak bychom
chtěli,“ přiznává D. Ščerbová. O založení rodiny zatím v žádném případě
neuvažuje. Určitě by chtěla závodit na olympijských hrách v Londýně
v roce 2012. „Bylo by super, kdybych pak stihla ještě jedny. To mi už ale
bude třicet. Nechám to osudu,“ krčí rameny.
Jejím cílem je získat olympijskou medaili a je jí jedno, jestli bude zlatá,
stříbrná nebo bronzová. „Zaměřím se na úplně každý závod. Hlavně se
musím zbavit výkyvů ve výkonnosti. Láká mne letitý český rekord Jarmily Strejčkové, od něhož mě dělí jen devět centimetrů. K tomu mám
motivaci jako hrom − pokud skočím 693 centimetry, koupí mi trenér
briliant. Jeho osobák je totiž o centimetr kratší,“ zasnila se dálkařka.
Trenér Aleš Duda má se všestranně talentovanou svěřenkyní své plány.
Když ji viděl ve Valencii běžet ve štafetě čtvrtku, rozhodl se požádat
olympioničku a bývalou vynikající běžkyni na 400 metrů Táňu Netoličkovou-Kocembovou o tréninkové deníky a těmi se inspirovat. „Určitě
mě čekají perné chvilky. Její příprava byla mnohem tvrdší. Už na podzimním soustředění ve Vysokých Tatrách nás čeká jedna z oblíbených
trenérových metod – běh po schodech na skokanské můstky. Snad při
tom nevyplivnu plíce,“ směje se atletka.
Talent není všechno a bez tvrdé dřiny se úspěchy nedostavují. Denisa
je podle čínského horoskopu narozena ve znamení tygra. Bojovnost jí
určitě nechybí a při troše štěstí už za čtyři roky může stát na olympijských
stupních vítězů. Medaile by jí na půvabu jistě přidala.
-ta-

Dnešní drnkací koncertní citera vznikla v první
polovině 19. století na území Rakousko-Uherské monarchie a Bavorska z lidového trsacího
nástroje, který byl rozšířen na většině světadílů.
Všude měl svůj originální tvar i název. V českých zemích se mu říkalo kobza, v Německu
šajholt, v dalších státech ho znají pod označením hummel, langspil, kantele, langleik nebo
fidla.
Podle J. Folprechta je citera ideální pro domácí
muzicírování. Hraje se na ni vsedě u speciálního rezonančního stolu. Prstýnkem na palci
pravé ruky se drnká melodie na hmatníkových
strunách ovládaných levou rukou. Prsty druhé
ruky hrají současně doprovod. „Nezbytným
doplňkem je úložný kufřík s místem na ladicí
klíč, náhradní struny, popřípadě i na štěteček

její milovníci říkají, nabízí v Českém citerovém
kulturním centru na Masarykově náměstí
v Ostravě.
Pokud se však bude někomu zdát hra na
mnoho strun nad jeho síly, může navštívit
některý z koncertů, seminářů nebo si jen
tak prohlédnout sbírku sto dvaceti nástrojů.
Výstava přibližuje zrod klasické koncertní
citery, kterou zhotovil ve Vídni Anton Kiendl
kolem roku 1850. Hlavní část sbírky tvoří
hudební nástroje z dílen na území Čech,
Moravy a Slezska.
K unikátům, nad kterými žasnou i odborníci,
patří citerové harmonium z Ostravy. „Jeho
původní majitelé si mysleli, že je to starý šicí
stroj. Dlouhá léta jim ležel ladem na půdě.
Restaurátor Jan Kostera ke svému velkému

Gaelforce
dance





překvapení zjistil, že jde o harmonium. Signatura výrobce se nikdy nenašla. Je to velká
škoda,“ vypráví příběh neobyčejného exponátu
jeho současný majitel. V naprosto originálním soukromém muzeu, které letos slaví páté
výročí, je shromážděna také odborná literatura,
šest tisíc notových partitur, doklady o činnosti
různých citerových spolků i oblíbenosti tohoto
nástroje ještě v první polovině 20. století.  -tawww.citerarium.cz

 třicet vynikajících tanečníků
a stepařů, čtyři hudebníci
a jedna zpěvačka
 moderní popové prvky, klasický
balet, ale především skvělé ukázky
stepařského umění v doprovodu
melodické a živelné irské hudby
 temperamentní provedení nepostrádá
lehkost, pohodu a mimořádně zdařilou
hru světel, která mění divadelní
představení ve velkou a pestrobarevnou
podívanou
Gaelforce Dance vystoupí:
4. listopadu	Kongresové centrum
Praha
11. listopadu Hala Rondo Brno
12. listopadu ČEZ Aréna Ostrava

Cena vstupenek:
550 Kč, 700 Kč, 900 Kč, 1 150 Kč, 1 350 Kč  

Ta neční a hudební show

Prodej:
www.ticketpro.cz | www.ticketportal.cz
www.ticket-art.cz | www.ticketstream.cz

zdarma v Ostravském informačním centru na Nádražní ulici. Koncert začíná v 18
hodin.
www.asociacetrigon.eu
Europe in Ostrava
The festive musical night “We understand
each other”, which makes a part of the
16th year of the European Disabled
People’s Days, will take place on the 8th
of October in the Ostrava’s Community
House. There will be performances by
the Trigon band from Ostrava, Arcane
from Brittany, Dolphins from Modena,
the School of Arts of the Conservatory,
and by the popular singer Bára Basiková.
The Crystal Stone 2008 award will be
presented during that night. Entry
tickets, free of charge, are available in the
Ostrava Information Centre in Nádražní
St. The concert will start at 6 p.m.

svatováclavský festival
Koncerty pátého ročníku Svatováclavského hudebního festivalu se uskuteční
od 28. září do 28. října v chrámech,
kostelech i kaplích Moravskoslezského
kraje. Mezi účinkujícími budou Janáčkova filharmonie Ostrava, vokální soubor ADASH, Musici boemi nebo Pavel
Haas Quartet. Festival bude zakončen
koncertem v Katedrále Božského Spasitele. Na programu je Německé Requiem
J. Brahmse. Součástí je výstava Historie
Svatováclavského hudebního festivalu
ve fotografiích Ivana Korče. Zájemci si
ji mohou prohlédnout v Galerii Thálie
v Divadle A. Dvořáka do 15. října.
www.shf.cz
saint Wenceslas Festival
Concerts of the fifth year of the Saint
Wenceslas Musical Festival will be
performed in cathedrals, churches and
chapels of the Moravian-Silesian region
between the 28th of September and
the 28th of October. The performers
will include, for example, the Janáček
Philharmonic Orchestra Ostrava, the
vocal chorus ADASH, Musici boemi,
and Pavel Haas Quartet. The festival
will end with the concert performed in
the Cathedral of the God Saviour. The
programme lists the German Requiem
by J. Brahms. The exhibition History of
the Saint Wenceslas Musical Festival on
photographs by Ivan Korč makes also
a part of the festival. People, who wish
to see the exhibition, should visit the
Gallery Thália in the A. Dvořák Theatre
before the 15th of October.
Evropa v Ostravě
Slavnostní hudební večer Rozumíme si,
který je součástí šestnáctého ročníku
Evropských dnů handicapu, se bude
konat 8. října v Domě kultury města
Ostravy. Vystoupí skupiny Trigon band
z Ostravy, Arcane z Bretaně, Delfini
z Modeny, Múzická škola umění při
Lidové konzervatoři a populární zpěvačka Bára Basiková. V rámci večera
bude předáno ocenění Křišťálový kamínek 2008. Vstupenky jsou k dispozici

výtvarné skvosty
Bohatství sbírek italského a nizozemského umění z období začátku 16. až
konce 18. století, středoevropského
malířství 19. a 20. století a zejména ruského malířství dokumentuje nová expozice Skvosty Evropského umění Galerie
výtvarného umění. Vernisáž bude 7. října
v 17 hodin. K vidění budou díla Fettiho,
Aachena, Kupelwiesera, Eggera-Lienze,
Klimta, Domingueze, Repina, Šiškina,
Maljavina, Clavého, Troyona a dalších.
Výstava v Domě umění potrvá do 15.
listopadu.
www.gvuostrava.cz
treasures of the creative arts
The richness of collections of Italian
and Dutch art from the period between
the beginning of the 16th and the end
of the 18th century and of the Central
European paintings of the 19th and the
20th centuries, especially the Russian
paintings, is documented in the new
exhibition Treasures of the European Art
in the Gallery of the Creative Arts. The
opening will take place on the 7th of
October at 5 p.m. Visitors will see there
works by Fetti, Aachen, Kupelwieser,
Egger-Lienz, Klimt, Dominguez, Repin,
Shishkin, Malyavin, Clavé, Troyon, and
others. The exhibition in the House of
Arts will stay opened until the 15th of
November.
král ledové arény
Olympijský vítěz a trojnásobný mistr
světa v krasobruslení Jevgenij Pljuščenko se představí v show Králové
ledové arény. Návštěvníkům předvede
svou nejsledovanější exhibici Sex bomb.
Vystoupení bude doplněno o unikátní
číslo Laserman Vladimíra Savenkova.
Jedinečná podívaná začne v ČEZ Aréně
8. října v 19 hodin.
www.arena-vitkovice.cz
the King of the Ice Arena
The winner of the Olympic Games and
the triple ice-skating World Champion
Evgeni Plushenko will perform in the
show Kings of the Ice Arena. He will
perform his most famous show “Sex
bomb” for the visitors. The show will
be supplemented with the unique

performance Laserman by Vladimír
Savenkov. The magnificent show will
start in the CEZ Arena on the 8th of
October at 7 p.m.
Elán 2008
Slovenská kapela Elán s frontmanem Jožo Rážem vystoupí v ČEZ ARÉNĚ
11. října. Na koncertě skupiny, která letos
slaví třicet let od svého založení, zazní
nejnovější hity, ale chybět nebudou ani
šlágry Tuláci v podchodoch, Kaskadér
nebo Láska moja. Začátek je v 19 hodin.
www.arena-vitkovice.cz
Elán 2008
The Slovak band Elán, with the front man
Jožo Ráž, will perform in the CEZ ARENA
on the 11th of October. The concert of
the band, which celebrates its thirtieth
anniversary of existence this year, will
present the newest hits, but the hits
like Tuláci v podchodoch (Tramps in
underpasses), Kaskadér (Stuntman) or
Láska moja (My love) will not be missing
either. The show will start at 7 p.m.
hradní hodokvas
Dvoudenní kulturní akce spojená s jarmarkem zaměřeným na jídlo, pití a tradiční řemesla se bude konat 11. a 12.
října vždy od 10 hodin na Slezskoostravském hradě. Pro návštěvníky jsou
připraveny soutěže v pojídání párků,
pití piva, v páce, šplhu na strom hojnosti
a nezbytné rytířské klání. Na programu
jsou lidové tance i divadlo. Příchozí se
mohou rovněž zúčastnit hodokvasní tančírny aneb hradní diskotéky.
www.slezskoostravskyhrad.cz
the Castle Feast
The two-day cultural event featuring
a fair focussing mostly on food, drinks
and traditional crafts will be organised
in the area of the Silesian Ostrava Castle
on the 11th and 12th of October, always
from 10 a.m. There will be competitions
in the consumption of sausages and
beer drinking as well as some sport
tournaments, like tree climbing, and
knightly jousts prepared for visitors. The
programme will include popular dancing
and theatre. Visitors coming on Saturday
night will have the chance to participate
in the feast dances or in the Castle Disco.
osidla smrti
Národní divadlo moravskoslezské na
18. října připravilo premiéru inscenace
amerického dramatika a romanopisce
I. Levina. Divadelní hra s názvem Osidla
smrti je napínavým příběhem, který
kombinuje prvky thrilleru a komedie.
Představení začíná v 19 hodin v Divadle
Antonína Dvořáka.
www.ndm.cz
deathtrap
The National Moravian-Silesian Theatre
has prepared the premiere of the theatre
piece by the American novelist I. Levin
for the 18th of October. The piece
called Deathtrap is a suspenseful story
combining thriller and comedy. The
performance will start in the Antonín
Dvořák Theatre at 7 p.m.

V IKEA
se fantazii
meze nekladou
Zaostřeno na obývací pokoje

Zařízené obývací pokoje ostravského obchodního domu IKEA svou rozlohou
odpovídají těm v panelových domech. „Nabízíme chytré řešení pro život
v malém prostoru,“ říká Tomáš Panáček. „Chceme, aby si naši zákazníci mohli
vytvořit jasnou představu o tom, jak by jejich pokoj mohl vypadat.“ Vybrat si
mohou nábytek ve skandinávském stylu, který do bytu přináší klid, vyrovnanost
a množství světel. Mohou však zvolit také dekorativnější country styl nebo
barevný a nápaditý styl pro mladé. A samozřejmě, mohou také jednotlivé styly
různě kombinovat. Fantazii se meze nekladou!

Jedna sedačka s množstvím podob

Centrem většiny obývacích pokojů bývá sedací souprava, na níž uživatelé
kladou nejrůznější požadavky. Měla by být praktická, pohodlná, dekorativní, měla
by interiéru buď dominovat, nebo s ním vytvořit kompaktní celek… „V naší nové
kampani soustřeďujeme pozornost návštěvníků zejména na sedací soupravy
s širokou paletou možností,“ říká Tomáš Panáček. Upozorňuje na fakt, že
sedačky obchodního domu IKEA nabízejí řadu výhod. Kromě kvality výrobků
a poskytované záruky jsou ceněné především snímatelné prací potahy. Sedací
soupravy se tak dají velmi jednoduše udržovat a zákazník navíc může čas od
času podle chuti a nálady změnit tvář svého pokoje volbou potahu se zcela jiným
designem. Pozornost si zaslouží například pohovka Ektorp. Kromě desetileté

záruky a vyměnitelných potahů (vzorník je samozřejmě ihned po ruce) nabízí
i nekonečné varianty sestav − od dvojsedaček až po velké rohové soupravy. Jde
o zákazníky prověřenou a oblíbenou sedací soupravu, k níž je možné dokoupit
také pohodlné polohovací křeslo a různé doplňky, například polštáře, potahy,
závěsy, koberce.

Domov tvoří detaily

Mezi doplňky, které se výrazně přizpůsobují vývoji trhu, patří televizní stolky.
„Současným trendem jsou velké televizní obrazovky, proto IKEA přišla
s nabídkou TV stolků, které odpovídají požadavkům zákazníků – jsou větší
a mají dostatek úložného prostoru i pro další hi-fi techniku. Pokud si zákazník
nedokáže představit, jak by takový stolek u něj doma vypadal, prodavač mu to
může pomocí speciálního počítačového programu ukázat. IKEA nabízí i řadu
konferenčních stolků,“ dodává T. Panáček.

Hra barev a tvarů

Doba, kdy byly obývací pokoje laděny především do hnědých tónů, je dávno pryč.
„Proč si k zelenému koberci nepořídit například červenou sedací soupravu a do
oken dřevěné nebo hliníkové žaluzie?“ ptá se Tomáš Panáček, který poukazuje na
to, že hlavním úkolem obchodního domu IKEA je inspirovat kupující k tomu, aby
rozvinuli svou fantazii a stali se kreativními tvůrci svého bydlení. „Pokud si zákazník
není svým výběrem jistý, může se obrátit na naše prodavače, kteří jsou školeni
jako bytoví architekti. Široká škála doplňků opravdu umožňuje vytvářet nejrůznější
možnosti.“

komerční prezentace

menu

Vše pro obývací pokoj. Tak se jmenuje podzimní
kampaň ostravského obchodního domu IKEA. Pravidelný
návštěvník, který má interiér IKEA takzvaně v malíčku,
se ocitá v pozměněném prostoru s nově zařízenými
pokoji, řadou kvalitních a především variabilních sedacích
souprav a také množstvím nejrůznějších doplňků, které
domov dělají domovem. „Chceme inspirovat a ukázat,
že se lidé při sestavování svých obývacích pokojů
nemusejí bát barev ani odvážnějších kombinací,“ říká
Tomáš Panáček, vedoucí prodeje IKEA Ostrava.

