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Odejděte, škody už jste nadělali dost!

Město se ke sportu nestaví
zády, ba naopak. Přesněji řeče-
no, povyšuje sport masový 
a hlavně aktivní pohyb dětí
nad vše ostatní. Přípěvky, kaž-
doročně směřující do oddílů 
a klubů, nejsou malé, přesto
ani zdaleka nepokrývají kom-
plexní činnost subjektů, často
ani zcela nefinancují mládež.
A ani to není cílem. Město je
partner, ne živitel, a tak by to
mělo i nadále zůstat.

Bohužel přítomnost poten-
cionálně významných strate-
gických partnerů na území
města ještě neznamená, že by
v Bohumíně vznikl ekonomic-
ky silný klub, který by díky
svým sportovním výsledkům
plnil pravidelně stránky no-
vin, nebo snad dokonce lákal 

Je sport podporován v Bohumíně dost nebo málo? Tahle 
otázka je přetřásána velice často. Zástupci většiny sportovních
subjektů a klubů by si asi dokázali představit ještě výraznější
podporu ze strany radnice, odpůrci by však zase přesně opač-
ným způsobem příliv financí do sportu přiškrtili. Jak lze tedy
na úvodní otázku odpovědět?

Chybí městu sportovní výkladní skříň?

k přenosům televizi. Že to ne-
ní důležité? 

Ruku na srdce, řada lidí v re-
publice právě podle zájmu mé-
dií soudí, jak se města ke spor-
tu chovají.
Basketbal pro-
slavil Nový Ji-
čín, házená zase Zubří i Karvi-
nou, díky futsalu se ví i o spor-
tování v Jistebníku, volej-
balistky dělaly reklamu Fren-
štátu. 

Se sportem přicházím neu-
stále do styku také díky své
profesi. Velice často a i dost
obtížně mimo území města vy-
vracím názory, že v Bohumíně
radnice zřejmě na sportovce
moc nemyslí, když se o žád-
ném jednotlivci nebo klubu 
z našeho města obecně neví.

Vím, že mi te� mohou spí-
lat zástupci vzpírání nebo ku-
lečníku, kteří patří k absolutní
špičce a můžeme před jejich 
uměním jen smeknout. Ale 
i oni si musejí přiznat, že se
nejedná o odvětví, která jsou
schopna mediálně prodat své
partnery, nebo by snad lákala
do ochozů houfy fandů. Sou-
těže v kulečníku se hrají v ko-
morním prostředí, vzpěračská

liga mužů čítá
tři kola...

Od roku
1995, kdy se ze druhé celostát-
ní ligy odhlásil místní fotbalo-
vý klub, se toho už o bohu-
mínském sportu za hranicemi
města zas až tolik neví. Je to
asi škoda, protože sportoviště
se stále zvelebují, což lze jasně
dokázat. V následujícím výčtu
pak zcela úmyslně opomíjím 
aquacentrum, nebo� spíše než
o sportoviště jde o volnočaso-
vý areál.

Atleti však mohou využívat
ovál u ZŠ na ulici Čs. armády,

zimní stadion se dočkal pří-

stavby šaten, v plánu je i vy-

lepšování fotbalového areálu

za parkem a konkrétní kontu-

ry doznává i stavba sportovní

haly, jejíž absence zase omezu-

je v kvalitnější přípravě vyzna-

vače sálových sportů.

Který ze sportovních sub-

jektů pochopil, že doba padání

financí do klína z nebe už

skončila, ten i díky městu ne-

strádá. A pokud se povede do-

budovat zmíněné areály, pak

třeba přijde na řadu i debata 

o tom, zda některý sport bude

»výkladní skříní« města. Roz-

hodování by bylo určitě složité

a pro někoho bolestné, přesto

by si jednou v budoucnu měs-

to svůj sportující reklamní štít

určitě zasloužilo. Zatím však

čas nedozrál.

Igor BRUZL,
předseda komise sportu 

a člen rady města
zvolený za ČSSD
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(Dokončení z minulého čísla)
Po skončení demonstrace se

vydal tisícihlavý průvod na
Pražský hrad s transparenty 
a hesly:

Válku válce;
Stop USA v ob-
kličování Ruska a přípravě na
poslední bitvu; S USA na věč-
né časy; Odejděte, škody jste
už nadělali dost; Radar na
hrad; Když nám pořád lžete, 
z politiky odejděte; Hanba
Havlovi; Špína, hnus, kapita-
lismus; Džordži Buši, máš čer-
nou duši; Neškodí nám jarní
vánek, ale Mirek Topolánek,
na radar chce ódy pěti, odne-
sou to naše děti; Když na hra-
dě máme Vendu, chceme roz-
hodnout v referendu.

Jako tisíce lidí, kteří přijeli do Prahy ze všech koutů republi-
ky v sobotu 26. května, i já jsem se zúčastnil na sluncem roz-
páleném Václavském náměstí demonstrace odpůrců proti zá-
kladnám USA na území České republiky.

Po příchodu na Pražský hrad
vzkazuje mluvčí iniciativy »NE
základnám« Jan Tamáš u Ma-
sarykovy sochy Václavu Klau-

sovi jménem
tisíců lidí, aby
se zřetelně po-

stavil za touhu občanů této ze-
mě, která se ocitá na osudové
hraně, jako již víckrát ve svých
dějinách. Právě nyní se ukáže,
zda Klaus je či není opravdu
formátem velkého státníka.
»Ten okamžik pro vás nyní nad-
chází. Bu�te velkým prezidentem
a postavte se proti základně. Bu-
dete v tom mít naši podporu.«

Chlap jako hora zařval: »Vaš-
ku, nebu� srab!« a držel v ruce
na kusu papíru nápis »Lepší je
zemřít přirozenou smrtí.«

Jiří STRNAD 
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Byl jsem v Praze na demonstraci

Příspěvky politických stran nejsou redigovány

Pozvánka na DEMONSTRACI
PROTI VLÁDNÍMU NÁVRHU REFORMY 
(»ŠKRTFORMY«) VEŘEJNÝCH FINANCÍ

23. června 2007 ve 13 hodin 
v Praze na Václavském náměstí.

■ Demonstraci svolalo celostátní shromáždění zástupců 
odborových organizací 19. května 2007.

■ Reforma je nové přerozdělení majetku ve prospěch 
majetnějších vrstev.

■ Reformu zaplatí naprostá většina z nás zdražením 
potravin, základních potřeb, snížením sociálních dávek 
a poplatky u lékaře.

■ Reforma postihne především zaměstnance s nízkými 
a průměrnými výdělky, zaměstnance veřejné správy 
a služeb, učitele, rodiny s dětmi a důchodce.

■ Reforma je pláštíkem pro to, co má být utajeno, 
v sázce jsou nevratné kroky - privatizace veřejných služeb,
zdravotnictví, školství, veřejné dopravy, pošty, energie.

■ Odbory jsou zastáncem takové reformy, na které se 
budou spravedlivě podílet všichni podle svých příjmových
a majetkových podmínek.

PŘIJĎTE VEŘEJNĚ VYJÁDŘIT, 
ŽE NESPRAVEDLIVOU REFORMU NECHCETE!


