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ODS nelze závidět budoucí »spolupráci«
s TOP 09 a zejména s neznámými Věcmi
veřejnými. Jejich voliči pochopí, že se zmý-
lili jako minule se Stranou zelených a opět
se vrátí ke standardním stranám, tedy 
i k ČSSD, která tak uspěje v příštích vol-
bách. Ale nám přece nejde sobecky jen 
o úspěch v příštích volbách, ale o to, aby se
lidem nyní nežilo hůř! Některé kroky bu-
doucí vlády již nemusí být vratné. Občané
však rozhodli, jak rozhodli. A to i ti, kteří
znechuceni politikou posledních let zůstali
doma. I ti, kteří hledali změnu a jejich hlasy
propadly třeba u Bobošíkové, Zemana či 
u lidovců. Škoda těch hlasů. 

Domnívám se, že se již při vyjednávání 
o vládě ukáže, že o programy až tak nepů-
jde. Zejména naivně populistické sliby Věcí
veřejných padnou pod stůl. Ono je krásné
psát program pro volby ve 25 letech a bez ži-
votních zkušeností, ale realita bude asi jiná.
Po »programu« přijdou na řadu minister-

ské šarvátky. Do podzimních voleb se ještě
asi nic nestane, dokonce i úspory v rozpočtu
a snižování deficitu raději nechají na Fišero-
vě vládě, aby se lidé nezlobili na ně. Ale pak
to asi přijde. Dříve než se koalice rozhádá 
a ukáže, že žádnou změnou není, tak o něco
připraví mnoho vrstev obyvatelstva. Stu-
denti, kteří přemluvili bábu, již organizují
protest proti avizovanému školnému. Ono
přece ani dnes není bezplatné a rodiče se
musí hodně ohánět, aby jejich děti mohly
studovat třeba v jiných městech s ubytová-
ním, stravou a učebnicemi. Důchodovou
reformu začneme kupodivu snížením výbě-
ru pojistného. Člověk by čekal, že když chy-
bí, musí se pojistné zvýšit. Ne, snížíme ho 
a výpadek zaplníme zvýšením cen potravin,
vodného apod. pro všechny, včetně důchod-
ců. Zajímavé návrhy, aby soukromé důcho-

dové fondy měly s čím hospodařit. Zaměst-
nanosti prý nejlépe prospěje výpově� bez
udání důvodu. Na tom se koalice shodla. Jsem
si ale jist, že se nedohodne na proklamova-
ném boji s korupcí. Uvidíme, že úmysly mě-
li, ale ono to z nějakých důvodů nakonec
nepůjde. Jsem také zvědav, jestli se postaví
na stranu loterijních společností po bok
prezidenta nebo na stranu obcí, které již
dlouho usilují o regulaci hazardu. Uvidíme…

Chci však především slíbit, že a� již to
»nahoře« dopadne jakkoliv, v Bohumíně
bude ČSSD dál tou slušnou stranou, která
preferuje spolupráci s ostatními stranami
v zastupitelstvu ku prospěchu občanů.
Dál se budeme snažit plnit naše sliby a po-
kračovat ve zlepšování života ve městě. I to
nynější rozkopání jednou skončí a dočká-
me se cyklostezky, ukončení stavby dálni-
ce, nových chodníků a levnějšího tepla.

Na podzim budou komunální volby.
Místní organizace má již schválen tým, se
kterým před vás předstoupí. Vysoká důvě-
ra, kterou v Bohumíně ČSSD dostala ve
volbách do poslanecké sněmovny, je i oce-
něním naší práce a příslibem do budouc-
na. Děkujeme za to všem Bohumíňákům.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

A� to »nahoře« dopadne jakkoliv, u nás budeme
dál preferovat spolupráci ku prospěchu občanů

Volby do poslanecké sněmovny máme za sebou. Jestli s jejich výsledky budeme spo-
kojeni, to ukáže čas. Kdybych byl sobec, tak bych jako člen ČSSD mohl říci, že volby
dopadly dobře. ČSSD je vyhrála, byť jenom o pár procent. Je tedy stále nejsilnější po-
litickou stranou s největší důvěrou voličů. Chlapským a důstojným odstoupením Jiří-
ho Paroubka by navíc mohla odpadnout jedna z často slýchaných výhrad od voličů. 

p o l i t i k a

Zlatý hattrick souborů Radost & Impuls
(Dokončení ze str. 11)
Do Kladna odjížděli všichni ve vypjaté e-

moční atmosféře. V té době Bohumín sužo-
valy povodně. Mnozí tanečníci se potýkali 
s problémy zaplavených domů. Evakuovaný
Filip Macenauer se ve čtvrtek vracel do za-
plaveného domu a velkou vodou se brodil
pro taneční kostýmy. Napětí a emoce zvyšo-
vala i skutečnost, že taneční skupinu Impuls
čekají odchody několika členů skupiny. Po
deseti až patnácti odtančených letech v Ra-
dosti a Impulsu ukončí někteří z nich svoji
taneční kariéru. Odcházejí studovat na vy-
soké školy dále od Bohumína nebo jdou za
svou profesní kariérou. A tak emoce, že ten-
to kolektiv v tomto složení jede na své »po-
slední« mistrovství, byly opravdu silné.

Impuls předvedl odborné porotě i divá-
kům tři choreografie ve třech tanečních
disciplínách Extra ligy modern, jazz a show
dance. Všechny tři ocenila porota zlatem.
Největší ocenění nejen od poroty, ale i cho-
reografů, trenérů, soutěžících a diváků
získala choreografie »A přece se točí«. Po
posledních taktech hudby, po posledním
pohybu tanečníků vypukla v kladenské
hale neskutečná salva potlesku a výkřiků.

Impuls získal za své vítězství exkluzivní
cenu. Profesionální fotograf Petr Krupička

z Prahy přijede do Bohumína nafotit s ta-
neční skupinou Impuls profesionální foto-
grafie v hodnotě 30 tisíc korun. Fotit bude
nejen tanečníky, ale s nimi i naše město. 

Dalo by se říci, že po dobře odvedené
práci přijde odpočinek. Ten se bohužel ne-
koná. Impuls se vrhá do nového projektu,
nebo� mu byla nabídnuta účast v televiz-

ním vysílání, o kterém vás budeme včas
informovat. Začíná velká práce na projek-
tu, která vyvrcholí na Letní taneční škole
v červenci v Komorní Lhotce. 

Vedení souboru by tímto chtělo poděko-
vat všem tanečníkům za vzornou přípravu
a skvělé taneční výkony a celému realizač-
nímu týmu, který přispěl k úspěchu a zla-
tému hattricku taneční skupiny Impuls.
Lence Krčové, hlavní choreografce a autor-
ce námětu, Petře Kolibačové za organizaci
a realizaci, Jirkovi Truclovi, trenérce a spo-
luautorce choreografie Adéle Judasové,
švadleně kostýmů Miladě Pavelkové, ředi-
telství Základní školy na ulici Čs. armády,
kde TS Impuls trénuje, obětavé paní Mor-
cinkové, obětavému týmu rodičů za výro-
bu rekvizit, manželům Szmekovým, Raj-
noškovým, Dendisovým, Cvinerovým, pa-
nu Macenauerovi, paní Ciché, Skalkové,
Wybraniecové a Górniokové.

Ti z vás, kdo by chtěli zhlédnout chore-
ografii »A přece se točí«, máte šanci v so-
botu 26. června v 17 hodin v hale ČEZ
Arény Ostrava. V tento den bude slav-
nostní finále Mistrovství světa disko 
a street dance a naše choreografie bude
tento galavečer slavnostně zahajovat.

Petra KOLIBAČOVÁ 

Foto: archiv tanečního souboru


