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Čatyr Dag 2010 (3)
Seriál vyprávění speleologů o zážitcích 

z letošní cesty na Krym píše Josef Wagner

Je čtvrtek a končí naše půso-
bení na platu Čatyr Dag. Dnes
vše balíme a přejíždíme na po-
břeží Černého moře na zá-
kladnu našich krymských přá-
tel. Cestou podél pobřeží Čer-
ného moře však nemůžeme
minout Massandru a Vlaštov-
čí hnízdo. V Massandře jsou
snad neslavnější vinné sklepy
Krymu, a samozřejmě být zde
a neokoštovat vína, to ani ne-
jde. Proto si objednáváme ex-
kurzi do carských sklepů i ce-
lého závodu, spojenou pocho-
pitelně s degustací vín. Absol-
vujeme prohlídku sklepů, kde
jsou uloženy láhve s víny ohrom-
né ceny už z poloviny osmnác-
tého století. Například láhev
vína z roku 1948 zde stojí oko-

lo 10 000 Kč. Nám nabídli osm
druhů, od skvělých suchých
vín po portvejny, což jsou sil-
ná vína s obsahem alkoholu o-
kolo 17 %. Jen v tomto závodě
se vyrábí více než padesát dru-
hů vín, všechna z hroznů, kte-
ré zrají na jižních svazích
Krymských hor nad mořem. Je
až s podivem, že se u nás tato
skvělá vína neprodávají.

Cestou ještě nemůžeme mi-
nout symbol Krymu »Vlaštov-
čí hnízdo«, zámeček stojící na
skále vypínající se přímo nad
hladinou Černého moře. Pů-
vodně zde stál klášter a pozdě-
ji gotický zámeček, který byl
přebudován po roce 1917 na
restauraci, která jako velmi
exkluzívní funguje dodnes. 

Příští den vyrážíme na ex-
kurzi historických skalních
měst v okolí Bachčisaraje. Na-
šim průvodcem je dřevorubec
Saňa, který byl ještě nedávno
plukovníkem a pilotem v ar-
mádě, ale jak říká, je třeba ži-
vit rodinu, a tak nyní kácí lesy.
Saňa nás za svým gruzovikem
vedl mezi vápencové stolové

hory, kde původní obyvatelé
Krymu ve skalních stěnách
vyhloubili řadu zajímavých,
bizardních skalních měst. Pod
horou Tepe Kermen se s námi
rozloučil, a zatímco my začíná-
me výstup na tuto horu, on
pokračoval do lesa kácet stro-
my.

(Pokračování příště)

Původní obyvatelé stolové hory Eski Kermen si v podzemí vyhloubili i své
chrámy. Foto: Josef Wagner

Vždy, když v průběhu voleb-
ního období vyhodnocujeme
plnění cílů svého programu,
uvažujeme o tom, co ještě mů-
žeme pro Bohumín udělat, co
je třeba zlepšit. 60 konkrét-
ních závazků, které jsme se za-
vázali splnit
během násle-
dujících čtyř
let, jste dostali všichni do
svých domovů a můžete kon-
trolovat jejich plnění. Vynika-
jící volební výsledek nám 
umožňuje pracovat bez ome-
zení, vyplývajícího z případ-
ných koalic. Nemáme se na
koho vymlouvat.

Už po několikáté máme
možnost plynule navázat na
připravené projekty, okamžik
voleb nepřináší žádný zásadní
zvrat.

V předvolební kampani naši
političtí soupeři volali po změ-
ně. Nejsme proti změnám, ale
nesmí to být změny k horšímu.
Většinová podpora, kterou

občané opakovaně dávají prá-
vě našemu programu, svědčí 
o tom, že jsou se směřováním
města v našem pojetí spokoje-
ni. Budeme i nadále rozvíjet
Bohumín tak, aby se v něm
všem dobře žilo. Dále budeme

dobře hospo-
dařit a snažit
se získávat do-

tace, abychom na naše záměry
měli dostatek financí. Víme,
že jedině tak přesvědčíme naše
občany, že zvolili dobře.

Samozřejmě si nemyslíme,
že jen my máme dobré nápady,
že máme patent na rozum.
Proto vítáme každý dobrý ná-
mět a připomínku od ostatních
stran v zastupitelstvu i od těch,
které se tam nedostaly. Rádi
přijmeme a posoudíme podně-
ty od všech občanů. Nadále se
s vámi, občany města, budeme
radit a budeme vás informovat
o připravovaných změnách.

Josef PLÁŠIL, 
předseda MO ČSSD

Čeká nás hodně práce 
Ve středu 10. listopadu zasedalo ustavující zastupitelstvo

Bohumína, které zvolilo starostu, místostarosty a radu města.
Díky velké podpoře vás voličů může sociální demokracie 
v Bohumíně opět, tak jako v uplynulých dvou volebních ob-
dobích, plně realizovat svůj program.

p o l i t i k a

TOP09: Budeme se podílet 
na řízení veřejných záležitostí

Nebudeme tedy mít rozho-
dovací pravomoci, ale získali
jsme možnost alespoň částeč-
ně se podílet
na řízení veřej-
ných záležitos-
tí. Stejně důležité je to, že bu-
deme moci uplatňovat náš
program, by� silou jednoho
hlasu. Víme, že jeden hlas ne-
stačí, a proto jsme připraveni
ke spolupráci. 

Volební výsledek považuje
místní organizace za významný
úspěch. Jsme strana ve městě
nejmladší a přesto jsme oslovili
řadu spoluobčanů. Vážíme si
vaší podpory. Je to pro nás sig-
nál, že pravicová politika je ur-
čité části občanů Bohumína
blízká. Pro nás z toho plyne, že
v nadcházejících čtyřech letech
budeme ze všech sil pracovat
tak, abychom dokázali ve vol-

bách příštích opět uspět. Naší
snahou bude na základě našich
pracovních výsledků oslovit

ještě větší část
občanů našeho
města.

Vážení spoluobčané, děku-
jeme všem našim voličům za
účast ve volbách. Důležitý byl
pro nás každý váš hlas. Je to
pro nás závazek do budoucna.
Budeme pracovat tak, abyste
neměli pochyby o vaší správné
volbě a po čtyřech letech jsme
se znovu se ctí mohli ucházet 
o vaši přízeň. Naší prioritou
zůstane naplňování motta Tra-
dice - Odpovědnost - Prosperi-
ta, a to vždy zdvořile a slušně.

Dovolte nám blahopřát vítě-
zům voleb a popřát jim mnoho
zdaru v jejich práci.    

Tomáš FODOR, 
MO TOP 09 Bohumín

p o l i t i k a

Vážení  spoluobčané,
Do komunálních voleb jsme vstupovali s heslem: »Budoucí

prosperita Bohumína je pro nás víc, než si myslíte.« Ukázalo
se, že TOP 09 voliče zaujala a propracovala se do zastupitel-
stva města. Díky vaší podpoře a důvěře budeme mít možnost
účastnit se jeho jednání. Ve volbách jsme získali 5,55 % všech
platných hlasů a tomu odpovídá jeden mandát.


