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SRPEN
1.8.
Třídenními slavnostmi byla v Havířově – Prostřední Suché
oslavena hned dvě jubilea. První se týkalo 80. výročí
posvěcení základního kamene místního evangelického
kostela, druhé pak 55. výročí osamostatnění farního sboru.
V rámci oslav se konal festival pěveckých sborů a slavnostní
bohoslužba s kázáním biskupa Slezské církve evangelické
Vladislava Volného. Oslav se zúčastnila primátorka města
PaedDr. Milada Halíková.
Základní kámen nové kaple byl položen na vršku u hřbitova
v tehdejší Suché 3. srpna 1924. Nový kostelík byl dostavěn
o rok později a jeho vzorem se stal kostel v Gutech na
Třinecku. Kostel v Suché se postupně rozšiřoval a zvyšoval
kapacitu věřících. Jeho stav ovlivnilo i poddolování při těžbě
černého uhlí.
V poválečných letech bylo provedeno kovové vyztužení
budovy kostela, které slouží dodnes a je viditelné zvenčí
i uvnitř kostela. V roce 1982 bylo rozhodnuto o zacelení
trhlin v obvodovém zdivu chrámu a následně o provedení
venkovních omítek a o výměně střešní krytiny. Bylo tak
dosaženo zpevnění zdí a zabráněno možnému zbourání
chrámu. Ten na tehdejších mapách přestal existovat.
1.8.
Také v letošním roce město připravilo pro havířovské děti
ozdravné pobyty a letní tábory. Zajištěny budou rekreace na
Jadranském pobřeží a v Tatrách a na letních táborech
v České republice. Kromě pobytů organizovaných městem,
kterých se celkem zúčastní 260 dětí, pojede dalších 201
havířovských dětí na letní pobyty, které pořádají nestátní
subjekty a hradí je město. Celkem město vyčlenilo na tyto
pobyty v rozpočtu 2 miliony korun. Na zahraniční pobyty
přispěje město rodičům 40 – 100% dle jejich příjmů
a náklady na pobyty v České republice uhradí v plné výši
město. V sobotu 31. července odjela od magistrátu skupinka
42 dětí ve věku od 8 do 15 let na čtrnáctidenní ozdravný
pobyt v Liptově v Tatrách. 1. srpna odjelo 40 dětí ve věku
7 – 13 let na čtrnáctidenní reedukační tábor pro děti z málo
podnětného sociálního prostředí do Štramberku. První turnus
se uskutečnil v prvních dvou červencových týdnech
a všechny děti byly moc spokojené. 9. srpna odjede
skupinka 44 dětí na čtrnáctidenní pobyt do Chorvatska
(Biograd na Moru) a stejný počet dětí tam odjede na druhý
turnus 21. srpna.

str.č. 1/9

• Evangelická církev má
na Těšínsku dlouhou
historii. Do roku 1549
bylo téměř celé Těšínsko
evange-lické. Poté však
začalo jejich pronásledování a po smrti piastovské
kněžny Alžběty Lukrécie
bylo uzavřeno padesát
evangelických
kostelů.
Od
té doby vedli
evangelíci
snahy
za
obnovení svých farností.
Situace nebyla lepší ani
po rozpadu Rakouska –
Uherska.
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3.8.
V Galerii Maryčka v Kulturním domě Petra Bezruče
proběhla vernisáž výstavy obrazů a kreseb Drahoslavy
Džilizové. Tato ostravská malířka a kreslířka vystavuje
v našem městě podruhé. Její první výstava obsahovala také
tapisérie, protože byla uspořádána ve Výstavní síni Viléma
Wünscheho, ve které bylo více místa a mohla zahrnout více
děl autorky. V Maryčce byl ke zhlédnutí průřez tvorbou
Džilizové.

7.8.
Ani šedesát let od životické tragédie lidé nezapomínají
a každý rok se scházejí u památníku, aby položením kytic
a věnců vzdali poctu šestatřiceti zavražděným mužům. Na
pietním aktu u památníku v Životicích uctili jejich památku
příbuzní, spoluobčané, zástupci radnic, různých organizací
a spolků. Havířovským Životicím se často říká slezské
Lidice. Německé gestapo za druhé světové války provedlo
v tehdy samostatné obci brutální útok proti civilnímu
obyvatelstvu a 6. srpna 1944 tam postřílelo šestatřicet mužů
přímo z obce a jejího okolí. Brali každého, kdo se
neprokázal německým občanstvím. Pietní akt pořádalo
statutární město Havířov spolu s Muzeem Těšínska,
Městským kulturním střediskem, Českým svazem bojovníků
za svobodu a hlavním výborem PZKO. Jeho součástí bylo
kladení věnců a kytic, úvodní projev primátorky Havířova
PaedDr. Milady Halíkové, vzpomínka náměstka primátorky
PaedDr. Svatopluka Nováka a vystoupení souboru Cantate
a polského pěveckého sboru PZKO.
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•

12.8.
Novou zbraň dnes použili havířovští strážníci, vůbec poprvé
měřili rychlost aut laserovým paprskem. Očekávaným
efektem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Město uvolnilo ze svého rozpočtu půl milionu korun na
nákup radaru a programového vybavení, a tyto peníze byly
čerpány z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob
a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě. Podle
ředitele městské policie budou strážníci monitorovat
dopravu ve vybraných problémových úsecích. Radar je
přístroj do jedné ruky a jeho součástí je digitální fotoaparát.
Současně zadokumentuje rychlost vozidla, jeho registrační
značku i obličej řidiče. Bez postihu tak budou zřejmě unikat
jen motocyklisté, kteří nemají na svých strojích značky
vpředu a obličej jim kryje přilba.
12.8.
Další lidské životy si vyžádala těžba černého uhlí v podzemí
dolů na Karvinsku. Dva havíři zahynuli v nejhlubším patře
šachty Doubrava. Čtyřiatřicetiletý J.R. z Havířova a jeho
o rok starší předák M.F. z Karviné se na noční směně po
výpadku elektrického proudu a zastavení provozu
ventilátorů udusili z nedostatku kyslíku v prostorech, ve
kterých v té době byl přístup zakázán.
22.8.
Značnou škodu utrpěli rybáři, kteří obhospodařují rybník
Pašůvka v Havířově – Prostřední Suché. Dva tisíce kaprů
uhynulo v důsledku nedostatku kyslíku ve vodě. Zavinilo to
dlouhodobě teplé počasí, při kterém se výrazně snížil přítok
vody do rybníka. Škoda, kterou úhyn kaprů způsobil, byla
odhadnuta na přibližně šedesát tisíc korun.
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Strážníci městských
policií zatím nemohou za
překročení
rychlosti
udělovat pokuty na místě,
a tak budou zjištěné
dopravní přestupky předávány k řešení odboru
vnitřních věcí Magistrátu
města.

•

Právě tato šachta patří
mezi nejvíce rizikové.
Nebezpečí hrozí zejména
při nečekaných otřesech,
které vyvolává pnutí
poddolovaného nadloží.
Tentokrát
k žádnému
otřesu ale nedošlo.

•

Schopných havířů
v hornictví
je
stále
nedostatek
a
proti
najímání Poláků nebo
Slováků proto nemají nic
ani odbory, které se snaží
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28.8.
Polští horníci v českém podzemí jsou trnem v oku mladým
radikálům z našeho města. Neonacisté už dříve vylepili po
městě několik plakátů, ve kterých veřejnost seznamují se
svým postojem, a tyto letáky měly být jen začátkem v jejich
počínání. Vyvrcholením protestu měla být demonstrace,
kterou chtěli upozornit na katastrofální nezaměstnanost
v regionu, a byla plánovaná na sobotu 28. srpna. Magistrát ji
ale oficiálně zakázal s tím, že právo na práci má každý bez
rozdílu původu, státní příslušnosti nebo náboženství.

všem
zajistit
rovné
pracovně
–
sociální
podmínky.

• V posledním prázdninovém týdnu byl zahájen již čtvrtý
ročník sympozia dřevěných plastik v prostorách havířovské
ZUŠ Bohuslava Martinů. Účastnil se ho zkušený karvinský
sochař Walter Taszek a zlínský mladý výtvarník Pavel
Hošek. Díla se stala součástí školní zahrady, a ta by se měla
stát příkladem toho, jak mají být řešeny prostory
v městských parcích. Společně s umělci se do tvůrčí činnosti
zapojili s příchodem nového školního roku i žáci školy, což
je hlavním záměrem této akce. Žáci se mohli nejen přiučit,
ale také si vše vyzkoušet v praxi.

SPORT
1.8.
Na havířovském zimním stadionu skončila Letní hokejová
škola, setkání mladých hokejových nadějí. Letos se
uskutečnil již její devátý ročník, v Havířově se konala
potřetí. Do Letní hokejové školy se zapojilo sto dvacet
hokejových mládežníků z celé Moravy a Slezska. Každý den
absolvovali čtyři tréninkové hodiny, z toho dvě na ledě a dvě
na suchu. Škola si získala své příznivce i za hranicemi naší
vlasti. Dokladem toho je, že se jí účastnilo několik Slováků,
dva Bělorusové a jeden Rus.
14.8.
Celkem pět soutěží čekalo na závodníky v parkurovém
skákání, které uspořádal Jezdecký klub Zámecký dvůr
Havířov. Dobrých umístění dosáhlo hned několik jezdců
pořádajícího oddílu. Těchto závodů se zúčastnili jezdci
dvaceti oddílů z nejbližšího okolí s padesáti koňmi. Výška
překážek byla podle obtížnosti parkuru od 50 cm do 140
cm. Divácky nejzajímavější byla dráha s překážkami o výšce
100 cm. Z pořádajícího oddílu se umístily jezdkyně
Veronika Gawlasová, 2. místo v parkuru 50-60cm a Jana
Sandriová, 2. místo v hlavní soutěži, parkuru ZL s výškou
překážek 110 cm.
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•••
Problémy kolem fotbalového stadionu indiánů
pokračují. Po nátlaku
nových
vlastníků
si
fotbalový klub našel
s pomocí města nové
prostory a za pomoci
svých
členů
se
vystěhoval. Když bylo
vše
hotovo,
zavolal
výboru ředitel firmy
Remoné export Luděk
Lukašík, že fotbalisté
mohou na stadionu zůstat
minimálně do září, kdy
zasedne městské zastupitelstvo, které se vyjádří
k otázce odprodeje. Klub
indiánů se tedy stěhoval
zpátky, ale už jen
s omezeným počtem věcí,
protože vše je pouze
podmínečné a vlastník je
může kdykoliv vyhnat.
Výbor Baníku Havířov se
rozhodl hledat jistotu,
a proto budou muži hrát
mistrovská utkání na
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•

Po vynikajících výkonech v uplynulé sezóně chtějí
karatisté Baníku nejen zopakovat dosažené výsledky, ale
posunout laťku ještě o něco výš.
Karatisté Baníku Havířov mají za sebou jednu
z nejúspěšnějších sezón. Výborně si vedli zejména na
republikových šampionátech a v lize karate. Z mistrovství
České republiky seniorů v Neratovicích přivezli hned pět
zlatých a tři stříbrné medaile. Přebornický titul vybojovali
Jiří Junek, Ondřej Fiala, Richard Pail a Jan Tuček. Posledně
jmenovaný vystoupil na nejvyšší příčku i v kategorii bez
rozdílu hmotnosti. Stříbrnými se stali Josef Bělica, Richard
Pail a Michal Chmelař. I ligová soutěž byla v režii našich
sportovců. Zvítězili v kategorii žáků, dorostu a družstvo
mužů získalo mistrovský titul již poosmé. Pozoruhodné
bylo, že v průběhu soutěže neztratili jediný bod. Baníkovci
si vedli výborně na turnaji Česko-Slovenská Interliga 2004
v Kopřivnici. Své umění a bojovnost korunovali dvěma
zlatými a jednou stříbrnou medailí.

21.-22.8.
Velká cena Havířova ve stolním tenise skončila úspěchem
polského tenisty Marcina Kusinského, který ve finále nedal
šanci domácímu Radku Mrkvičkovi. Na startu se sešlo
87 dospělých a 146 juniorů. Ve čtyřhře si vítězství zajistil
domácí pás Čihák, Šereda. Mezi ženami prokázala nejlepší
formu nová posila Břeclavi, slovenská reprezentantka
Zuzana Poliačková, bývalá hráčka Startu Horní Suchá. Mezi
juniory se dostal z domácích tenistů nejdále Andrej Grossu,
který ztroskotal až ve finále na raketě Antonína Schwarzera.

travnatém
hřišti
u městské sportovní haly
a
přesune
se
tam
i přípravka. Havířovská
radnice zakoupila nové
branky, podílela se na
úpravě šaten a dojde i na
úpravu střídaček.

Bronz na
v Aténách.

olympiádě

22.8.
První atletickou medaili pro českou výpravu vybojoval na
olympijských hrách v Aténách ve skoku do výšky
devatenáctiletý Jaroslav Bába. Téměř dvoumetrový
sportovec z našeho města prožil životní závod, v němž
riskoval jako zkušený návštěvník kasina. Po dvou
neúspěšných pokusech na výšce 232 cm další vynechal
a nastoupil na výšce 234 cm. Skočil, vyrovnal si svůj osobní
rekord a získal bronzovou olympijskou medaili.
25.8.
Jediný vzpěrač hájil české barvy na olympijských hrách
v Aténách,
jednadvacetiletý
Tomáš
Matykiewicz
z Albrechtic, vzpěrač SKV Havířov. V kategorii do 105
kilogramů vzepřel ve dvojboji 392,5 kilogramu a skončil na
krásném čtrnáctém místě.

•

Vodní lyžařce Petře Kocurové, přibyly do sbírky další
medaile. Na mezinárodních závodech v rakouském Astenu
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•••
Ovocnářské
sady
v Životicích už nečelí jen
nájezdům zlodějů jablek,
ale letos na ně zaútočili
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vyhrála nejdříve figurální jízdu a ve slalomu skončila třetí.
To znamenalo v celkovém součtu vítězství v kombinaci.
Ihned po návratu do vlasti se jako juniorka zúčastnila
mistrovství republiky ve figurální jízdě za člunem žen
v Pardubicích a vybojovala bronzovou medaili.

• Tradiční letní turnaj šachistů

O přebor města Havířova
a Pohárová soutěž mládeže přinesly velice zajímavé
a napínavé souboje. Šestatřicet hráčů z dvanácti oddílů
zasedlo za šachovnice na pátém ročníku otevřeného turnaje,
který je zároveň i okresním přeborem. Současně deset
mladých šachistů do osmnácti let soutěžilo podruhé O pohár
města Havířova. Turnaj se hrál švýcarským systémem na
devět kol, v pohárové soutěži se utkal každý s každým.
Šachovým přeborníkem města a okresu po devítidenním
maratonu se stal Jaroslav Olšar z Jäkl Karviná. Druhý
skončil domácí Martin Sekáč a na pátém místě Marcel
řezníček ze Slavia Havířov. V soutěži mládeže získal pohár
města Favorizovaný Martin Sieber z Orlové a na pátém až
šestém místě se společně umístili Tomáš Pavlíček ze Slavia
Havířov a Michal Wertheim ze Slovanu Havířov.

Srpnové zajímavosti:
• Havířovská radnice připravuje zbrusu novou obrazovou
publikaci v nákladu tří tisíc kusů, která již od září bude
sloužit jako prezentace města při nejrůznějších
příležitostech. Kniha fotografií je součástí kolekce
propagačních materiálů města a autorsky se na ní podíleli
fotografové Josef Talaš a Aleš Milerský. Jde o umělecky
zpracované aktuální fotografie, které vypovídají o současné
podobě města. Po této obrazové publikaci připravuje radnice
knihu, která vyjde příští rok k 50. výročí založení města
a nahradí knihu, která vznikla před pěti lety. V brzké době
bude mít město CD, na kterém budou také videozáběry.

•

Slib věrnosti 4. srpna složilo do rukou prezidenta
Václava Klause všech sedmnáct ministrů nové vlády
a kabinet Stanislava Grosse se může ujmout vlády. Nový
tým je opět složen z ministrů ČSSD, KDU-ČSL a Unie
svobody-DEU. Václav Klaus si při slavnostním ceremoniálu
neodpustil rýpnutí, že v nové koalici je příliš mnoho starých
tváří. Grossova sestava převzala správu země od vlády, která
padla na konci června po demisi premiéra Špidly kvůli
nespokojenosti ČSSD po prohraných evropských volbách.
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i sběrači kovového šrotu.
Ti
kradou
ocelové
pozinkované trubky, ke
kterým jsou přivázány
ovocné stromky. Tak
neznámý
pachatel
postupně vytrhal 411
trubek, tím polámal 327
ovocných
stromků.
Majitelé sadů odhadli
způsobenou škodu na
stromcích na 65 400
korun a na ukradených
trubkách na dalších 88
400 korun. Každoročně
musí sadaři opravovat
kilometr plotu. Podpěry
jabloní byly letos kradeny
dvakrát, bohužel byly
vždy zničeny i stromky.
Pěstování stojí nemalé
peníze
a
nasazení
několika lidí, pokud na to
budou mít majitelé ještě
peníze a chuť. Tak je
v ohrožení
třicet
pracovních míst.

•••
Sedmatřicetileté ženě se
v neděli 15.8. narodilo
v havířovské nemocnici
čtvrté dítě, ale záhy po
porodu začala rodička
silně krvácet a i přes
snahu lékařů v noci na
pondělí zemřela. Patologové z Ústavu soudního
lékařství
v Ostravě
zjistili, že bezprostřední
příčinou úmrtí sedmatřicetileté rodičky byl
krvácivý šok, ke kterému
vedlo masivní krvácení
po porodu. Jednalo se
o poruchu srážlivosti krve
a přestože ji lékaři
operovali,
bohužel
krvácení
nepřestávalo.
Pacientce bylo podáno
třicet krevních transfůzí

Kronika města Havířova

• Další statisíce korun vložilo město do lesoparků, které ho

obklopují. Na základě dohody se státní společností Lesy ČR
se havířovské lesoparky mění na odpočinkovou zónu
s moderním vybavením pro rekreační sport a děti. Montují
se nové lavičky, osvětlení, odpadkové koše, šplhací tyče,
překážkové dráhy a opravují se chodníky a běžecké stezky.
Není to levná záležitost, moderní mobiliář stojí řádově
stovky tisíc korun. Pro celé město, včetně hřišť dvorků, je
počítáno v rozpočtu pro letošní rok s částkou přesahující
jeden milion korun.

•

Vyšetřování případu, ve kterém je pracovník Městské
realitní agentury Ivan Lucák nařčen z vyžadování úplatku,
ještě stále nebylo ukončeno. V těchto dnech jej posuzuje
státní zástupce. Policejní komisař shromažďuje důkazy, má
k dispozici i zvukovou nahrávku schůzky, avšak zatím
případ není uzavřen. Na úplatkářství pamatuje zákon sazbou
až tří roků vězení.

•

Personál infekčního oddělení nemocnice čelí podezření,
že loni zavinil nedbalostí smrt desetiměsíčního Zdeňka
Fajfrlíka
z Bohumína.
Ústřední
znalecká
komise
ministerstva zdravotnictví zjistila, že lékaři infekčního
oddělení havířovské nemocnice pochybili. Uznali, že
nesprávný postup léčby měl vliv na úmrtí dítěte a případ
předali orgánům činným v trestním řízení. Policie už dřív
případ odložila, protože názory znalců se lišily.
Pětadvacetiletá matka, které tragicky zemřel manžel čtyři
měsíce před narozením syna, jej přivezla do nemocnice
s horečkou a průjmem. Ten po několika dnech zemřel po
převozu do ostravské fakultní nemocnice na otravu krve.
Matka se nespokojila se závěrem prvotního vyšetřování
policie a obrátila se na ministerstvo zdravotnictví s prosbou
o důkladné prošetření celého případu. Lékaři v havířovské
nemocnici jsou však stále přesvědčeni, že jejich vinou dítě
nezemřelo.

•

Rozsáhlé rekonstrukce se dočkalo atletické hřiště u
Městské sportovní haly. Po třech letech čekání atleti
konečně našli peníze na její uskutečnění, protože město
poskytlo Atletickému klubu Havířov dotaci v hodnotě šesti
miliónů korun. Tento příspěvek byl schválen již na zasedání
zastupitelstva 19. listopadu 2001. Podmínkou bylo získání
další dotace z jiných zdrojů než z rozpočtu města. Tato
podmínka byla splněna až letos a s přestavbou se mohlo
konečně začít. Další finance poskytl Český svaz tělesné
výchovy, který zastřešil celou akci čtyřmi miliony korun. Po
dokončení bude k dispozici plně vybavené sportoviště
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a ostatních
krevních
derivátů včetně krevní
plazmy. Během deseti
hodin resuscitační péče
stála léčba více než
milion korun. Je to první
úmrtí rodičky v havířovské nemocnici.

•••
Dominanta náměstí má
opět zpoždění. Autoři
devítimetrové
brány
s kyvadlem a vodním
proudem se potýkají
s řadou
problémů.
Zatímco stavební firmy
dokázaly své zakázky
splnit v předstihu, pražští
umělci zatím termíny jen
slibují.
Údajně
mají
problémy
s úpravou
povrchu svého díla, které
mělo být poniklováno.
Oba umělci při přebírání
staveniště tvrdili, že dílo
bude hotovo do konce
prázdnin. Umělecké dílo
za více než 5 milionů
korun je téměř posledním
prvkem, který na náměstí
a jeho okolí chybí. Oproti
plánu
byl
dokončen
i Centrální park, kde byla
provedena celková rekonstrukce zeleně, chodníků,
dětského koutku a soustřeďují se tam i umělecká díla. Jako vůbec
poslední bude v brzké
době zahájena stavba
v proluce u Labužníka.

Kronika města Havířova
s plným certifikátem. Ten umožní i pořádání mezinárodních
závodů. Umělý povrch bude pokrývat všech osm drah po
celém obvodu.

• Ani po dalších měsících trvání sporu ve věci údržby
městské zeleně mezi magistrátem a dvěma firmami, které se
o tuto zakázku ucházejí, není stále rozhodnuto. I nadále bude
proto město muset péči o veřejnou zeleň zabezpečovat pouze
v omezeném rozsahu. V současné době se čeká na právní
rozklad, který by měl definitivně určit, zda město lukrativní
zakázku opravdu zadalo chybně, či nikoliv.
•

Zároveň s generální rekonstrukcí kulturního domu bylo
opraveno i pódium. Stavaři ho v průběhu rekonstrukce sálu
rozebrali a pak ho postavili zpátky na původní nosnou
konstrukci. Ta však několik měsíců po opravě nevydržela a
v dřevěné podlaze jeviště se objevila trhlina. (To se stalo na
konci června při finále slavnostní akademie ZŠ Moravská.)
Podle znalce by k havárii mohlo dojít kdykoli dříve, pokud
by narušená část byla plně zatěžována. To však nebylo
možné, protože původně byla přední část jeviště blíže
k hledišti zešikmena. Při opravě byla šikmina zrušena, celé
pódium je rovné a účinkující se mohou pohybovat po celé
ploše jeviště, tedy začalo být zatěžováno. Chyba se stala
pravděpodobně v době původní realizace, a to buď v procesu
výstavby a nebo v procesu projektování.

• Diskuse o situaci v Technických službách Havířov začíná
být pro představitele města i veřejnost stále zajímavější. Roli
zde hraje nejen skutečnost, že se zde objevily téměř
identické problémy jako před lety v Havířovské teplárenské
společnosti, ale například i to, že město i v tomto případě
podalo v souvislosti s podezřením z falšování akcií trestní
oznámení. Bývalý ředitel TS Pavel Slíva však se spojováním
své osoby s tímto trestným činem kategoricky nesouhlasí a
tvrdí, že trestní oznámení je vykonstruované a vedení města
se z neznámých důvodů snaží dosáhnout jeho obvinění
z trestného činu. Tvrdí, že akcie jsou platné a dokonce
Komise pro cenné papíry se vyjádřila, že splňují veškeré
náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. Konkrétní
důvody svého odvolání z funkce ředitele TS nezná, pouze
byl informován, že se jedná o rozhodnutí vlastníka, tedy
města. Pavel Slíva veřejně poukazuje na neregulérnost
výběrového řízení na nového ředitele TS, na prosazování
příbuzných radního a předsedy představenstva TS Vojtěcha
Kozáka do městských organizací, či na nekompetentnost
členů představenstva TS. Zatím je ale situace spíše ve stadiu
vzájemného osočování mezi bývalým ředitelem TS Slívou
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•

Jeviště velkého sálu
Kulturního domu Petra
Bezruče se podle znalců
propadlo kvůli únavě
materiálu a stavební firma
za
havárii
nenese
odpovědnost.
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a novým vedením firmy. Zatímco však Slíva hovoří o svých
výhradách k vedení TS otevřeně, a to dokonce i mediální
cestou, druhá strana je zatím umírněnější a kritiku exředitele
TS takto výrazným způsobem neventiluje. Může to ovšem
být klid před bouří.
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