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

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Malé
strany a sdružení ve volbách mno-
hokrát neuspěly, ale nevzdávají se.
Stále věří v překonání pětiprocent-
ní hranice, která znamená vstup do
Poslanecké sněmovny. Určitě však
počítají s volebním ziskem vyšším
než procento a půl, který zaručí
proplacení volebních nákladů,
tedy stokorunu za každý hlas.
Většina stran se skromnějšími am-

bicemi už tak má do podzimních
poslaneckých voleb hotové kandi-
dátky, MFDNES po nedávném zma-
pování velkých stran proto oslovila
i představitele menších uskupení.

Piráti: žádné překvapení,
jedničkou Černohorský
Lídrem Pirátů se stal Lukáš Černo-
horský z Ostravy, 32letý projektový
manažer. Není to žádné překvape-

ní, stejnou jedničku měli Piráti už
loni v krajských volbách a při po-
sledním výběru poslanců před čtyř-
mi roky.
„Nyní jsem se rozhodoval hlavně

kvůli času, protože pokud nejste
profesionálním politikem, tak dělat
volební kampaň při práci není jed-
noduché,“ řekl Černohorský, který
v minulosti zhruba rok a tři čtvrtě
vedl dokonce celou stranu Pirátů.
„To byla také neplacená funkce,

i když jsem si připadal, jako kdy-
bych měl dva hlavní pracovní po-
měry,“ reagoval na dotaz, jestli pro
něj bylo šéfování strany politickou
školou.
Ačkoliv se volební výsledky Pirá-

tů v Moravskoslezském kraji pohy-
bují nejčastěji do tří procent, Černo-
horský pět procent nepovažuje na
nereálnou metu. „Musíme se do-
stat do novin a televizí, to je zásad-
ní, sociální sítě jsou u nás samozřej-
mostí.“
Piráti žehrají na to, že jejich nej-

většími sympatizanty jsou mladí

lidé, kteří k volbám příliš nechodí.
„Pak ale o nich rozhodují starší voli-
či. Mladí by sami měli tvořit svou
budoucnost, pak budeme mít více
šancí,“ vysvětlil Černohorský.
Dvojkou Pirátů se stal ostravský

programátor Ondřej Polanský
a trojkou příborský IT specialista
Jiří Demel.

SSO: o lídru Kleinovi
rozhodly primárky
Straníci a příznivci Strany svobod-
ných občanů (SSO) v primárním
vnitrostranickém hlasování poslali
na první místo kandidátky generál-
ního ředitele společnosti Czech
Print Center Radomíra Kleina.
Padesátiletýmístopředseda Osad-

ního výboru Veselí u Oder na Novo-
jičínsku vedl SSO už loni v kraj-
ských volbách, přičemž strana se
ledva dostala přes procento hlasů.
Klein nyní s rodinou pobývá na za-

hraniční dovolené, proto se k voleb-
ním vyhlídkám vyjádřil mluvčí SSO
Martin Rumler.

„To byly jen minulé volby nebo
nějaké průzkumy. Jednoznačně
chceme přejít pět procent,“ uvedl.
Rumler dodal, že voliči by měli

přivítat hlavně navrhované daňové
změny přinášející jak živnostní-
kům, tak i zaměstnancůmnavíc tisí-
ce korun ročně. „Na to by lidé na
Ostravsku s tamními ekonomický-
mi problémy mohli hodně slyšet,“
poznamenal mluvčí strany.
Na druhou příčku kandidátky

straníci zvolili jednatele ostravské
soukromé společnosti Jiřího Zaple-
tala a na třetí místo pak majitele IT
firmy Vítězslava Stanovského z Kr-
nova.

Zelení: jasno bude
do dvou týdnů
Strana zelených už sice také zná líd-
ra kandidátky, ale zatím ho nezve-
řejní. „Od prvních dvou kandidátů
ještě nemáme písemný souhlas, tak
prosím vyčkejte. Hotovo bude tak
do dvou týdnů,“ vysvětlil krajský
místopředseda Zelených Pavel Ka-

dlec. Na třetímmístě kandidátky by
měl figurovat místostarosta Nové-
ho Jičína Ondřej Syrovátka. „Naším
cílem je pět procent a více,“ pozna-
menal Kadlec.
MFDNES opakovaně zaslala e-mai-

lové dotazy také na několik adres
Úsvitu a Straně přímé demokracie.
Dosud však nepřišla žádná reakce.

BARTOŠOVICE Pracovníci Záchran-
né stanice v Bartošovicích na Novoji-
čínsku se jako každý rok na jaře sta-
rají o mláďata, která jim donesli
lidé, protože si mysleli, že jsou opuš-
těná. „I když se ale tato mláďata po-
daří odchovat, jejich vracení do pří-
rody je obtížné a v řadě případů to
není možné,“ sdělil zástupce vedou-
cího stanice Jan Kašinský.
Ve stanici je aktuálně mládě jezev-

ce, několik srnčat, okolo deseti sov
kalousů nebo mladé káně lesní.
„Lidé vědí, že se na mláďata nemá
sahat, a potom se vymlouvají. Ně-
kdy jsou to až absurdní, nepravděpo-
dobné historky. Jako třeba u srnče-
te, že šli na cizí zahradu a ani neví,
kdo tam bydlí. V králíkárně bylo srn-
če, tak jim ho vzali a přinesli ho
sem,“ popsal Kašinský.
Stává se také, že lidé přinesou do

stanice vyhladovělé srnče, o které
se možná několik dní neúspěšně po-
koušeli starat sami doma. Ošetřova-
tel Martin Bělehrádek řekl, že někdy
je obtížné naučit mládě pít z lahve
a musí se krmit skoro násilím. „Roz-
hodující je prvních pár dnů, než se
dobře chytí.“

Šance na vypuštění zpět do příro-
dy je i tak u savčích mláďat malá,
zvláště pokud se jedná o kojence.
„Většinou bývá větší šance na vypuš-
tění u ptáků, protože tam lze použít
různé metody, které zabrání vazbě
na lidi. Ať už to je třeba krmení
s dlouhou pinzetou, nebo tak, že
mládě nevidí člověka a kontakt se
omezí,“ doplnil Kašinský.

Obecně se podle něj dá říct, že čím
je mládě mladší v okamžiku přijetí
a čím déle je krmeno ručněmlékem,
tak tím je jeho šance na návrat men-
ší, protože si vytvoří silnější vazbu
na lidi. To je i případ jezevčího mlá-
děte, které se nyní ve stanici nachá-

zí. Velice rychle zkrotlo, aniž se o to
ošetřovatelé snažili.
„Nemůžeme se vyhnout těsnému

kontaktu ani pachu, podle kterého
se řídí. Vytvoří si představu, že lid-
ský pach je něco normálního a často
že je normální také pach psa, proto-
že pes je ve stanici jako strážný a kaž-
dý z nás ho má i doma,“ přiblížil Ka-
šinský. Proto se podle něj také napří-
klad srna bojí, když přijde kmláděti,
kterého se lidé dotýkali. „Je to pro ni
něco špatného, bere to jako prozra-
zené, ztracené,“ říká ochránce a do-
dává, že je vždy větší riziko, když si
člověk vezme srnče domů, než když
ho nechá na místě.
Dospělá zvířata se pracovníci stani-

ce snaží vždy umístit k někomu, kdo
má oboru, nebo alespoň oplocenou
velkou zahradu. „U srnčat, malých
zajíců i u toho jezevce je problém
taky v tom, že to jsou druhy, které
jsou řazeny mezi zvěř podle zákona
o myslivosti. Kdyby se to vzalo
opravdu do důsledku, tak ten, kdo si
takové mládě přinese domů, tak se
dopustil trestného činu pytláctví, po-
kud to není tedy myslivec,“ dodal
Kašinský. (ČTK)

Touží po pěti procentech.
Menší strany nasazují lídry
V popředí kandidátek jsou zejména manažeři a IT specialisté

Mláďata mají pouze malou šanci na návrat

Ostrava

Řidič vybrzdil
jedoucí autobus
Policisté hledají svědky čtvrteční ne-
hody na Místecké ulici v Ostravě.
Pět minut před šestou večer tam
modrá fabia předjížděla autobus.
„Pětatřicetiletý řidič se měl poté za-
řadit do pravého jízdního pruhu
bezprostředně před autobus a začít
intenzivně brzdit,“ popsala policej-
ní mluvčí Gabriela Holčáková. Auto-
bus s asi patnácti cestujícími do fa-
bie narazil. Její řidič nevypovídá
a policisté vyzývají cestující linky
39 i řidiče bílé dodávky, která v oka-
mžiku střetu kolem vozidel jela,
aby se hlásili na lince 158. (žah)
Video na ostrava.idnes.cz

Ostrava

Smíření završí
sezonu i trilogii
Sobotní premiéra Smíření uzavře
v ostravské Komorní scéně Aréna
sezonu Rok divokých smíření a zá-
roveň půjde o vyvrcholení autorské
trilogie Tomáše Vůjtka, které před-
cházely díly S nadějí, i bez ní a Sly-
šení. Obě oceňované inscenace v re-
žii Ivana Krejčího se pokaždé staly
událostí sezony. Obsahově se tato
ohlasová hra se zpěvy, jak zní její
podtitul, vrací ke krvavému běsně-
ní krátce po skončení druhé světo-
vé války v pohraničí. Začátek premi-
éry bude v 18.30 hodin. (mao)

Ř íká si Birdy a první album vy-
dala už ve čtrnácti letech. Le-
tos teprve dvacetiletá britská

zpěvačka, klavíristka a skladatelka
je další z hvězd, které letos vystou-
pí na festivalu Colours of Ostrava.
Postupně získala nominace na

Brit Awards, Grammy a prodala
přes deset milionů nahrávek. Točí
se kolem ní producentská a sklada-
telská esa od Adele, OneRepublic
až po Florence and the Machine.
O Birdy pak dobře vědí také fanouš-
ci televizních seriálů The Vampire
Diaries a Hunger Games. V žádném
případě se však nejedná o vykalku-
lovanou kariéru, o čemž svědčí její
vystoupení na zahajovacím ceremo-
niálu londýnských paralympij-
ských her, kdy uhranula osmdesáti-
tisícový dav zpěvem skladby Bird
Gerhl od Antony and the Johnsons.
Třetí album nazvané Beatiful Lies

ji pak pomohli dotáhnout o genera-
ce starší hvězdní skladatelé a pro-
ducenti. Plachá a podle svých slov
extrovertní zpěvačka se od klavír-
ních balad vzedmula k silným hym-
nickým skladbám. „Čtrnáctiletá
holka za klavírem zkrátka dospěla
v ženu a hvězdu chytrého popu,“
lákají pořadatelé festivalu Colours
of Ostrava. (ova)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Nej-
starší a největší jilm republiky a nej-
starší lípa novojičínského okresu.
Do finále republikové soutěže Strom
roku se dostali hned dva zástupci
kraje. S deseti dalšími se utkají o po-
stup do evropského finále i peníze
na odborné ošetření.
Tomu prvnímu říkají bukowiecki

starzyk nebo také hraničář. Je totiž
nejstarším stromem široko daleko
a roste u hranice s Polskem, v nejvý-
chodnější obci republiky Bukovci.
Obec sice dostala svůj název podle
v okolí hojně rostoucích buků, míst-
ní nejstarší dřevina je však jilm hor-
ský. Stojí na prastaré jantarové a sol-
né stezce, která vedla z Uher do Pol-
ska. „Je to nejstarší a největší jilm
v České republice,“ netají pýchu sta-
rostka Monika Czepczorová. Čtyři-
cet metrů vysoký velikán na místě
roste minimálně 360 let, traduje se
však, že by mohl mít i půltisíciletí.
Obvod jeho kmene přesahuje sedm
metrů.

Lípa je stará zhruba pět set let
Druhý krajský kandidát na titul
Strom roku roste v Kojetíně, místní
části Nového Jičína. „Lípa je stará
zhruba pět set let a měla by být nej-
starší v celém okrese,“ popisujemís-
tostarosta Nového Jičína Ondřej Sy-
rovátka. Pro účast v anketě ji z dva-
nácti vytipovaných stromů vybrali
lidé v celoměstské anketě. Dobové
prameny uvádějí, že lípa prý stře-
dem prohořela, proto je částečně
dutá. V kořenech podle nich mívaly
lišky svou noru a děti prolézaly duti-
nou až do koruny.
Hlasování začíná 15. června a potr-

vá až do poloviny září. Výsledky bu-
dou známé 5. října. Vítězný strom
získá peníze na odborné arboristic-
ké ošetření a postoupí do evropské-
ho klání. „Peníze získané anketou
by chtěl okrašlovací spolek v Bukov-
ci použít k výsadbě jilmů v okolí.
Město Nový Jičín je chce použít
k ošetření dutiny v kmeni lípy,“
uvedla koordinátorka ankety Strom
roku Andrea Krůpová. „Finance na
ošetření stromu k námmíří za každý
získaný hlas. Není důležité jen vítěz-
ství,“ dodal místostarosta Nového Ji-
čína. — Žaneta Motlová

Nalezenci
Omláďata se v těchto dnech starají
pracovníci Záchranné stanice vBar-
tošovicích. Nadolním snímku jemlá-
dě jezevce, na fotografii nahoře je
jedno ze srnčat.
Foto: JaroslavOžana, ČTK

BirdyDcera klavíristky a spisovate-
le už ve dvanácti letech vyhrála sou-
těž OpenMic UK. Foto: archiv

Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

„Kdyby se to vzalo
do důsledku, tak ten,
kdo si mládě přinese
domů, se dopustil
pytláctví.“
Jan Kašinský, zástupce vedoucího

Hvězdy Colours
Birdy okouzlí
chytrým popem

Fakta
Volební lídři

ČSSD –ministr zahraničí Lubomír
Zaorálek (definitivní potvrzení kan-
didátky na začátku června)
Hnutí ANO – hejtman Ivo Vondrák
KSČM – poslanec Leo Luzar
KDU-ČSL + STAN – poslankyně
Pavla Golasowská
ODS – poslanec Zbyněk Stanjura
Piráti – projektový manažer firmy
Landis+Gyr Lukáš Černohorský
Strana svobodných občanů – ge-
nerální ředitel Czech Print Center
Radomír Klein
TOP 09 – poslanec a starosta Bola-
tic na Opavsku Herbert Pavera
Zelení – dosud není rozhodnuto

Jilm a lípa.
Mezi dvanácti
finalisty jsou dva
stromy z kraje


