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Moravskoslezský kraj Ostrava DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/OstravaDnes

MALÁ MORÁVKA Domodré barvy
se o víkendu zahalí Malá Morávka
a Karlov pod Pradědemna Bruntál-
sku.
Obce obsadí několik tisíc jedlíků,

kteří do Jeseníků zamíří na tradiční
borůvkové hody. Pokrmy s oblíbe-
ným lesním ovocem jim nabídne
třináct podniků.
Na přípravu akce padnou tisíce li-

trů borůvek, lidé je budou moci
ochutnat v dezertech i hlavních
chodech, zbarví i různé nápoje.
Borůvkové hody mají v této jese-

nické rekreační oblasti dlouhole-
tou tradici, letos budou posedm-
nácté. „Očekáváme, že v průběhu
víkendu akci navštíví až šest tisíc
jedlíků. Letošním nováčkem je re-
staurace NaHvězdě, odkud jemož-
né vyjet na Praděd, kde ve vysílači
sídlí nejvýše položená tuzemská re-

staurace. Také ona nabídne ná-
vštěvníkům jídla s borůvkami.
Mezi restauracemi bude každou ho-
dinu jezdit bezplatný autobus,“
uvedl za pořadatele Boris Keka.
Mezi nabízenými pokrmy budou

i letos vévodit především borůvko-
vé knedlíky. Modré plody ozdobí
také palačinky či lívance, jedna z re-
staurací nabídne i borůvkovou piz-
zu.
V jídelních lístcích se nadcházejí-

cí víkend objeví také například me-
dailonky z vepřové panenky s bo-
růvkovým přelivem či kuřecí steak
s borůvkovým žahourem, jinde
zase nabídnou pečené kachní prso
s borůvkovou omáčkou či vepřo-
vou panenku s rozmarýnovými
bramborami a borůvkovým přeli-
vem.
Na připravované speciality pad-

nou především místní plody z vyš-
ších partií hor.
Borůvky z domácích zdrojů ale

na hody podle pořadatelů málo-
kdy stačí, doplňují je tedy další ná-
kupy včetně dovozu z Polska.
Kromě speciální autobusové lin-

ky mohou lidé do Malé Morávky
přijet rovněž historickým vlakem,
který z nádraží Ostrava-střed vy-
praví v sobotu Slezský železniční
spolek. (ČTK)

S
pisovatel Ondřej Neff je po-
važován za velkou novinář-
skou osobnost. Nedávno
dopsal knižní novinku Bar-
bora a zlatý robot a vyrazil

do Bílovce na Novojičínsku namíst-
ní pověstný sraz příznivců sci-fi Par-
con.
Bílovecký zámek mu připomenul

dobu, kdy na začátku 90. let
v Ostravě zakládal redakci Mladé
fronty DNES amělmožnost dělat re-
portáže, například o návštěvě prů-
myslového magnáta Rothschilda.
„Ostravu mám v sobě silně zapsa-

nou, a to už z toho důvodu, že jsem
tady po sametové revoluci zakládal
pobočku Mladé fronty. Dával jsem
dohromady celý tým obnovené re-
dakce, která byla po revoluci roz-
puštěna. Byl to zajímavý úkol. Nabí-
ral jsem nové tváře, z původních re-
daktorů nakonec nezůstal ani je-
den,“ popisuje tehdejší dobu.
Zdůrazňuje, že ho štvala jedna

věc – pragocentrismus. „Oblast se-
verní Moravy a Slezska je přece sa-
mostatná oblast, specifická svým
myšlením, jazykem, kulturou a ži-
votem. Je to takový stát ve státě.
Pražáci to tehdy pořád nechtěli po-
chopit,“ vypráví.

„Vnímali mne jako zkušeného,
ale já byl ucho“
Vzpomněl si při tom i na jednu z vý-
znamných místních událostí. „Na-
příklad když se zakládala Slezská
univerzita v Opavě, což byla opráv-
něně obrovská událost, tak jsme
měli připravený materiál. Jenže
v Praze se ptali: Koho zajímá opav-

ská univerzita? Tak jsem jim říkal:
Tady každého. Jenže oni odpovědě-
li, že je to nezajímá. Takže se pak
objevil jen jedňáček na straně osm,
zatímco jinde o univerzitě informo-
vali na hlavní stránce. Tehdy jsme
se prostě všichni učili od píky,“ kon-
statuje.
Začátky svobodné porevoluční

novinařiny podle Ondřeje Neffa ne-
byly lehké a provázely je časté zmat-
ky.
„Do Mladé fronty jsem nastoupil

v březnu 1990, všichni mě vnímali
jako zkušeného novináře, ale já byl
v podstatě ucho. Nikdy předtím
jsem v deníku nedělal. Sice jsemdě-
lal grafiku novin, ale nepsal jsem je.
Z tehdejších kolegů si pamatuju na
Petra Žižku, Scarlett Wilkovou, Iva-

nu Leskovou, ale třeba fotografa
jsme ještě neměli,“ popisuje chod
první porevoluční redakce.
Často se například stávalo, že

jeho práce závisela na logickém
úsudku.
„Například si vzpomínám, jak do

kraje přiletěl na návštěvu Ro-
thschild. Byla to velká událost, kdy
se očekávalo, jak se přijede podívat
do hutí. Přiletěl speciálem do Moš-
nova, všechno bylo obšancované

amy čuměli někde přes plot. Načež
nastala chvíle, kdy se kolegové do-
hadovali, který to ten Rothschild
vlastně je. Vylezlo patnáct chlapů.
Tak jim říkám: Podívejte, určitě je
to ten, co má ten ošoupaný kabát
a odřenou aktovku, protože nikdo
jiný by si vedle Rothschilda takový
šunt nedovolil nosit,“ popisuje
Neff.
Ukázalo se, že jeho odhad byl

správný. „Za Rothschildem jsme
pak jeli do hutí a potěšilomě, jak jej
přijali v rudém koutku, který evi-
dentně ještě před nedávnem byl
plný kladiv, srpů a budovatelských
úspěchů železáren.“

Kauza topné oleje
i spolupráce s televizí
V paměti mu utkvěla i známá soud-
ní kauza s topnými oleji. „Velmi
záhy jsem se sblížil s ostravskými
veličinami, mimo jiné s hlavním
prokurátorem. Tehdy mě zasvěco-
val do celého podvodu s topnými
oleji. Byl jsem zvědav, kdy na pa-
chatele skočí, když všechno už
vědí. Trvalo jim to asi osm let. Pro
mě to byla velká škola. Trvala sice
jen půl roku, ale stála za to,“ dodá-
vá Neff k ostravské etapě.
Ostravu ovšem znal už dříve,

vždyť spolupracoval s místním tele-
vizním studiem.
„Byla tady prima redakce nauč-

ných pořadů a já spolupracoval na

vědě a technice pro mládež. Jeden
scénář napsal Vladimír Železný,
pozdější ředitel TV Nova, já praco-
val na jiných.“
Jeden díl byl o jaderné energeti-

ce. Jenže najednou se Neff dozvě-
děl o havárii v Černobylu.
„Šel jsem za dramaturgem

a říkám mu, že vzhledem k Černo-
bylu bychom scénář měli předělat
a snímek přetočit. Že bychom naše-
mu optimismu měli trochu ubrat.
Onmi odpověděl, že jsem blbej. Díl
se prý vysílá až na podzim, to už se
na nějaký Černobyl zapomene. Což
byla typická reakce pro tehdejší
dobu. Samozřejmě nakonec díl zru-
šili a šel pod stůl,“ vysvětluje Neff.
Ostravumá rád, bydlí v ní jeho ka-

marádi. Její proměnu vnímá v kon-
textu celé doby.
„Změnila se nejen Ostrava, pri-

márně se změnila celá naše republi-
ka. Vždycky, když někam přijedu,
všechno kolem svítí. Třeba teď v Bí-
lovci. Tak si říkám, jak to v něm asi
vypadalo před čtyřiceti lety? Ostra-
va je to, co si dnes zaslouží, tedy
živé velkoměsto. Nikdy pro mě ne-
byla ušlápnutá,“ prozrazuje.
Ostravu pak srovnává s Liber-

cem. „Vždy měl v sobě kulturní jis-
kru – a Ostrava pro mě byla také ta-
kové město s jiskrou. I za minulého
režimu. Dnes je jenom v jiné rovi-
ně, jako evropské město,“ dodává
známý novinář a spisovatel.

V seriálu Ostravské stopy vzpomíná spisovatel Ondřej Neff i na vznik redakce

„Ostrava
jeměsto
s jiskrou.
Nebyla
ušlápnutá“

S úsměvemAčkoliv spisovatel a novinář Ondřej Neff neměl snadný život amusel protrpět i rodinnou tragédii, vraž-
du své dcery, zůstává věčnýmoptimistou. Foto:MAFRA

Martin Jiroušek
spolupracovník
MF DNES

„Mezi restauracemi
bude každou hodinu
jezdit bezplatný
autobus.“
Boris Keka, spolupořadatel

Knedlíky i pizza. Malá Morávka
přichystala borůvkové hody

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Uni-
kátní akce Invaze18 se v úterý
21. srpna uskuteční v mnoha měs-
tech a obcích kraje, například
v Třinci, ve Frenštátu pod Radhoš-
těm nebo v Bílovci.
Invaze18 připomene formou papí-

rových vojáčků rozmístěných v uli-
cích události, které se odehrály
v roce 1968 a na dlouhou dobu po-
znamenaly společenský vývoj v teh-
dejším Československu.
„Aktuálně je v Moravskoslezském

kraji zapojených 61 míst. Kromě
knihoven jsou to jednotlivci z Ostra-
vy, Studénky a Kozlovic,“ uvedl za
organizátory Jan Petružela.
„Považujeme za důležité a vlastně

i nutné připomínat si zásadní roky
naší historie, což rok 1968 a vpád
vojsk Varšavské smlouvy je. Zauja-
la nás i nenásilná a kreativní forma,
se kterou přišla knihovna v Rožno-
vě pod Radhoštěm a spolek Fuja-
ré,“ popsala ředitelka třinecké
knihovny Martina Wolna.
Zapojit se mohou všichni. Stačí si

stáhnout, vystřihnout a slepit papí-
rové vojáčky, kteří jsou k dispozici
na stránkách www.invaze18.cz
a v úterý 21. srpna je rozmístit po
městě. „Vojáčky jemožné si vyzved-
nout také u nás v knihovně, kde
jsme připravili i infopanel s časo-
vou osou, která shrnuje události
roku 1968,“ upřesnila Wolna. (jag)

Profil
Ondřej Neff

● Český spisovatel science fiction
a novinář, vydavatel internetových
deníků Neviditelný pes a DigiNeff
se narodil 26. června 1945 v Pra-
ze. Jeho otcem je spisovatel Vladi-
mír Neff.
● V roce 1969 absolvoval fakultu
sociálních věd a publicistiky Univer-
zity Karlovy v Praze. Zpočátku pů-
sobil jako redaktor Českosloven-
ského rozhlasu a podílel se na vysí-
lání i v osudný den okupace Česko-
slovenska sovětskými vojsky.
● V letech 1990–1993 působil jako
šéfredaktor časopisu Ikarie a mezi
roky 1990 a 1994 byl redaktorem
deníku Mladá fronta DNES, zaklá-
dal i jeho ostravskou redakci.

Ostravsko je takový
stát ve státě. Pražáci
to pořád nechtěli
pochopit.

Rothschilda přijali
v rudém koutku, kde
nedávno bylo plno
kladiv a srpů.

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů – ASMEA, realizace: MEDIAN a STEM/MARK

Mladá fronta DNES je v Moravskoslezském kraji nejčtenějším
seriózním zpravodajským deníkem. Potvrdily to nejnovější
výsledky národního výzkumu Media projekt o čtenosti novin.
Každý den si v Moravskoslezském kraji přečte zprávy
v Mladé frontě DNES 84 000 lidí.

84 000
čtenářů

Děkujeme
Vám za přízeň

č.1

TiTul 1Q + 2Q 2018

MF DNES 84 tis.
Deník 60 tis.

Bruntál

Cyklistka srazila
malého chlapce
Sedmiletého chlapce srazila nepo-
zorná cyklistka v Bruntále. Při
jízdě z kopce po Jesenické ulici ne-
zpomalila, ani když projížděla ko-
lem skupinky chodců, a vrazila do
jednoho chlapce. „Ten utrpěl těž-
ké zranění s dobou léčení šest měsí-
ců,“ konstatoval policejní mluvčí
René Černohorský. Dechová zkouš-
ka byla u cyklistky negativní. (rku)

Bohumín

Město postaví
lezeckou stěnu
Milionové dotace schválili zastupi-
telé Bohumína v nové koncepci
sportu do roku 2023. Největší plá-
novanou sportovní investicí pro
mladé pro příští školní rok je stav-
ba lezecké stěny za 1,5 milionu ko-
run. „Chceme u nejmenších vzbu-
dit zájem o pravidelný pohyb,“
uvedla bohumínská mluvčí Jana
Končítková. (rku)

Rok 1968
připomenou
papíroví vojáčci


