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»Zvolte Opravdu Dobrého Starostu!«, vyzý-
vala ODS ve své předvolební kampani. A ejhle,
občané poslechli a ve volbách dali více než 63
procent hlasů ČSSD, potažmo jejímu lídrovi
Petru Víchovi.

Voliči už ale moc neslyšeli na výzvu ke »společ-
nému velkému úklidu na radnici, kde vládne neutě-
šený stav«, a tudíž je třeba  dát »důvěru a šanci 
novým nápadům, svěží energii a neokoukaným tvá-
řím«. Jinak by ODS dostala urči-
tě víc než 13,5 procenta hlasů.

V předvolebním boji jsme sice
už zvyklí na ledacos, ale některé »podpásovky«
byly opravdu přes čáru. Třeba když pan Maryš-
ka ve svatém zápalu pro věc a Bohumín, který
má údajně navíc (jen jsem nepochopila co, nebo
koho má navíc) poukazoval na jakési temné
spolčení ve věci tepla z Dětmarovic. V této sou-
vislosti prý není náhoda, že »stávající starosta ani
tři místostarostové už své funkce obhajovat nechtě-
jí...« Když už jsme u souvislostí - mně vadí nejvíc
to, že ze mne někdo dělá blbce, který neumí do
pěti napočítat. Starosta Vícha svou funkci ob-

hajoval už popáté a se ctí obhájil. A místostaros-
tové jsou už zkrátka v důchodovém věku, tudíž
opravdu »funkce obhajovat nechtějí«. 

Myslím, že pan Maryška svou kampaň trochu
přepálil, že svými výpady spoustu lidí naštval. 
A tak pro ČSSD možná hlasovali i ti, kteří sice
»oranžovou nemusí«, ale vidí, slyší a srovnávají.
Slyšela jsem na to téma ledacos. Byli u nás na ná-
vštěvě známí, rodáci z Bohumína, te� žijí 

v Hradci. Doslova zírali, jak se
Bohumín mění a co všechno tu
máme. A pak si přečetli Oko 
s jedním z mnoha »slohových cvi-

čení« pana Maryšky a byli za »svůj« Bohumín do-
cela rozhořčení - prý jak může někdo tak lhát?! 

Ale dobrá zpráva je, že te� bude chvilku po-
koj, »svěží energie a neokoukané tváře« z ODS
se projeví zase až před příštími volbami. Můžu
říct, že jsem ráda, že to u nás v Bohumíně do-
padlo, jak to dopadlo. A možná vím i proč. Mrk-
něte pro zajímavost na www.cssd-bohumin.cz 
- v záhlaví stránek najdete odpově�: Nelžeme,
nekrademe a sliby plníme! Proto nám lidé věří 
a dávají svůj hlas... Mirka HRBÁČOVÁ

Páně Maryškova předvolební kampaň
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z letošní cesty na Krym píše Josef Wagner

Příští dny nás čeká jeskyně
Komar, kterou jsme objevili
loni, a od které si slibujeme
nové objevy. A tak balíme lo-
paty, kbelíky, kladiva a míříme
do středu plata. Nejdříve mu-
síme odkopat vstup do Koma-
ru, který jsme loni důkladně
zamaskovali a zavalili balvany.
Tady na platu byla ve všech
známých jeskyních krápníko-
vá výzdoba vandaly vylámána
a mnohdy použita na výrobu
suvenýrů. A v Komaru je vý-
zdoba velmi zajímavá a uni-
kátní, proto o jejím objevu za-
tím ví jen naši krymští přátelé.

A v jeskyni se nic nezměnilo.
Opět nás přivítaly tisíce pako-
márů, kteří pokrývali celé plo-
chy v různých částech jeskyně.
Jen po vydatných deštích je 
v podzemí vše rozbahněno. Ku-
ba s Honzou se spouští těsným
průlezem až na dno jeskyně 
a začínají zde kopat. Ostatní
zatím zkoušejí vyklidit hlině-
nou ucpávku na dně vstupního

domu. Hliněné sedimenty zde
zakrývají krápníky rostoucí ze
stropu, a tak je naděje, že úklon-
ná jeskyní chodba má pokračo-
vání do dalších prostor. Jen je
otázkou, jak hluboko budeme
muset kopat, abychom překo-
nali vrstvy hlíny a kamenů.

Postupně se prokopáváme
ke skalní stěně a pak hlouběji
podél ní. Vykopanou hlínou za-
plňujeme slepé části jeskyn-
ních prostor. Příští dny v ko-
pání pokračujeme. Po hodi-
nách kopání, kdy postupně
vykopanou hlínou a kameny
zaplňujeme všechny volné pro-
story jeskyně, narážíme na vol-
nější kamenné bloky a dutiny
mezi nimi. Vykopaná šachta 
v hlíně je již natolik hluboká,
že hrozí sesuv sedimentů, a tak
při pokračování bude nutno
šachtu vydřevit. 

Po návratu do tábora se do-
zvídáme smutnou zprávu. Na
zhoubnou nemoc zemřel náš
starý přítel a jeskyňář Žeňa

Umaněc. Upravujeme náš pro-
gram na příští dny.

Příští den začínáme hlavní
akci výpravy, sestup do jesky-
ně Emine Bojir Chasar Niž-
nyj. Balíme lana, nýty, vrtačku
a ráno sestupujeme k otvoru
vedoucímu do míst, kde jsme
byli naposledy před šesti lety 
a kam od té doby Saša, náš
přítel a dnes majitel kousku
plata, kde se jeskyně nachází,
nikoho nepustil. Jsme oprav-
du jediní na této planetě, ko-
mu je umožněno v tomto uni-
kátním jeskynním pokladu
pracovat. Prvním úkolem je
nově a opravdu bezpečně vy-
strojit propasti této jeskyně

skobami, expanzními nýty pro
zavěšení lan. Postupně osazuje-
me lany všechny propasti i tra-
verzy a  začínáme podrobnou
prohlídku horních částí jesky-
ně. Sašova klimatoložka při jed-
né z kontrol nad jeskyní uslyše-
la z hlubin silný rachot, připo-
mínající valící se skalní bloky.
Proto nyní podrobně prolézá-
me všechny prostory podzem-
ních dómů a kontrolujeme je-
jich stav. Nikde nenacházíme
spadlé ani uvolněné bloky či
balvany. A to by znamenalo, že
jsou zde jeskynní prostory, kte-
ré dosud neznáme.

Bereme vaky a pytle a jdeme
uklízet odpadky po předchozích
expedicích. Po našem osmiden-
ním táboře v Bivakovém domě
v roce 1981 zde zbyla hromada
použitého karbidu a po dalších
výpravách konzervy, plasty či
dráty. Plníme vaky odpadky a po-
stupně vše vytahujeme a vyná-
šíme na povrch. Příští den se-
stupujeme do Nižneho opět.
Tentokráte do nejspodnějších
pater se stejnými cíli. Vyčistit
jeskyni a zkontrolovat, jestli zde
nedošlo ke zřícení skalních blo-
ků. Vše nacházíme ve stejném
stavu, jako když jsme jeskyni 
opouštěli před šesti lety. Plníme
opět vaky odpadky, fotografuje-
me místa, která jsme v minulos-
ti nestihli, a k večeru vystupu-
jeme na povrch.

(Pokračování příště)


