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JIHLAVA Komu vlastně patří jihlav-
ské náměstí? Co na něm lze a nelze
dělat? Tyto provokativní otázky si
položila skupina lidí, kteří se v Jihla-
vě zajímají o veřejný prostor.
Na dřevěném pódiu u morového

sloupu na náměstí si postavili stany
a dva dny a dvě noci zde kempovali.
V noci si na grilovacím stojanu u pó-
dia rozdělali oheň, ve dne třeba hrá-
li karty a pozorovali reakce okolí.
„Proti čemu tady protestujete?“

přišel k pódiu včera před poled-
nem, krátce před koncem happe-
ningu, usmívající se prošedivělý

muž. „Neprotestujeme proti niče-
mu. Chceme podnítit diskusi o sta-
vu, využití a budoucnosti náměstí
a také si vyzkoušet, jaké je strávit
zde celé dva dny. Máme spoustu
drobných postřehů, sepíšeme je
a zveřejníme,“ vysvětlila Michaela
Pacherová, iniciátorka akce s ná-
zvem Kempování na náměstí.
Ta podle ní vyvolala řadu témat

k přemýšlení. „Na magistrátu si ne-
věděli rady s naší žádostí o povolení
stanování na pódiu. Musela jsem vy-
světlit, že je to happening pod hla-
vičkou Oblastní galerie Vysočiny,

tedy umělecká akce – a toto dřevě-
né podiu je pro umělecké akce urče-
né. Náměstí by mělo sloužit nám
všem. Patří městu aměsto jsem pře-
ce i já jako občan. Jenže mně jako
občanovi náměstí tak úplně nepat-
ří. Jak to tedy je?“
Když performeři začali na pódiu

stavět stany, byli během pěti minut
na místě strážníci. Po vysvětlení, že
akce je povolena, zase odešli. „Pak
vadilo, že jsme si pověsili mezi stro-
my houpací síť, protože na stromy
nemáme povolen zábor. Tak jsme ji
museli sundat,“ popsala Pacherová.

Společně s ostatními poznala také
noční život v centru, které až do
rána křižují skupiny opilců. „Na
druhou stranu na náměstí už skoro
nikdo nebydlí. Svítilo se snad jen ve
dvou okolních domech,“ konstato-
vala iniciátorka akce.
Na nezvyklé kempování navazuje

performance Jihlavská pupeční šňů-
ra. „Cílem je upozornit, že Jihlava je
už dlouho město nás, co v něm žije-
me. Vymlouvat se, že ji necítíme
jako své město a její problémy se
nás netýkají, dávno nemá cenu,“
míní Pacherová. — Tomáš Blažek

Stany si postavili přímo u morového sloupu

„Pan Faltýnek byl ná-
vrh od pana Babiše.
Existují ale ještě
další dva návrhy.“
Josef Kott, krajský předseda ANO

VYSOČINA Strana práv občanů
(SPO) je jednou z posledních stran,
která si ještě na Vysočině nezvolila
svého lídra do letošních voleb. Při-
tom už příští týden přijede do kraje
na oficiální návštěvu prezident Mi-
loš Zeman. S jeho jménem byla stra-
na v začátcích spojena. SPO dodnes
prezidenta silně podporuje.
Lídrem na Vysočině by se mohl

stát šéf strany Jan Veleba. „Uvažuje-
me o něm,“ uvedl Emil Dračka, kraj-
ský místopředseda SPO.
Veleba už ale dříve uvedl, že by se

jako senátor nechtěl ucházet o mís-
to v Poslanecké sněmovně. Podle
informací MF DNES ho však kolego-
vé z kraje považují za nejvhodnější-
ho kandidáta. A přesvědčují ho,
aby svůj postoj změnil.
Zatím je jisté, že Strana práv obča-

nů půjde tentokrát do voleb samo-
statně. V těchminulých kandidova-
la spolu s SPD Tomia Okamury. (rl)

Ministr financí a posla-
nec Ivan Pilný odstou-
pil z osobních důvodů
z čela kandidátky hnu-
tí ANO na Vysočině.
Nahradí ho zřejmě šéf
poslanců hnutí Jaro-
slav Faltýnek. Překot-
nou změnu vysvětluje
v rozhovoru krajský
šéf hnutí ANO a posla-
nec Josef Kott.

VYSOČINA Poslanec Josef Kott při-
šel do politiky z Agrofertu, přesněji
ze společnosti ZZN Pelhřimov. Spo-
jení s touto firmou nikdy úplně ne-
přestřihl, přivydělával si tam i jako
politik. Kott by se poslancem ne-
stal, kdyby nemělo ANO na Vysoči-
ně vážné potíže s kandidáty v roce
2013.

Tehdy byl zvolen z pozice lídra
Miloslav Bačiak. Jenže se kvůli zata-
jené minulosti politruka mandátu
vzdal. Stejně tak učinil i jeho ná-
hradník Jan Sobotka. Ten o posla-
neckou lavici přišel pro změnu kvů-
li zatajení dluhů. Poslancem se tak
nakonec stal Kott, který s tím už vů-
bec nepočítal.
Problémy s kandidáty ANO na Vy-

sočině ale pokračovaly dál. Hnutí
vyloučilo ze svých řad Zuzanu Šáno-
vou. Jejím kolegům se nelíbilo, jak
se chovala v předvolební kampani.

Přesto se Šánová později stala po-
slankyní jako náhradnice za Věru
Jourovou. Teď by sice dál chtěla
v ANO působit, ale kolegové z hnutí
už s ní v letošních volbách nepočíta-
jí.
Všem problémům pak nasadil ko-

runu náměstek hejtmana Josef Pav-
lík, který byl loni lídremANO v kraj-
ských volbách. Jenže v kampani
lhal o své komunistické minulosti
a dnesmá v hnutí pozastavené člen-
ství. Problémy s Pavlíkem už řešil
Kott z pozice krajského předsedy
hnutí.
A aby toho nebylo málo, nyní řeší

i situaci po odstoupení Ivana Pilné-
ho.
Rozhoduje podle něj o lídrech na

Vysočině jen Andrej Babiš? A jak
velké slovomají členové hnutí z Vy-
sočiny? Sám Kott měl být dvojkou
kandidátky hned za Pilným.

Pane poslanče Kotte, proč pan
Pilný nebude lídrem?
Jsou tamnějaké osobní důvody, kte-
ré bych nechtěl komentovat. Ne-
chám to na něm, jestli to bude chtít
blíže vysvětlit.

Vy jste se to jako krajský předse-
da ANO dozvěděl kdy?
Ta otázka byla otevřená. V úterý
při jeho návštěvě Vysočiny jsme to
chtěli uzavřít.

Takže teď v úterý vám to řekl de-
finitivně?
To nebylo jen omně a krajské orga-
nizaci, tu otázku samozřejmě řešil
s vedením ANO. Já jsem se tuto in-
formaci dozvěděl prostřednictvím
pana předsedy Babiše.

V to úterý?

Byl jsem seznámen s tím, že se tato
záležitost několik dní řeší a v úterý
padlo rozhodnutí.

A co vám pan předseda Babiš
řekl, že teď bude následovat?
V tuto chvíli je kandidátka odsou-
hlasená krajským sněmem a do
30. června by ji mělo odsouhlasit
grémium hnutí. A poté celostátní
předsednictvo.

Ale s jakým lídrem?
No to je ono! Musíme nastavit něja-
ký mechanismus, jak budeme řešit
lídra na Vysočině.

Už vás někdo požádal, abyste se
stal lídrem vy?
Neřešili jsme to konkrétně na jmé-
na, ale jsem připraven.

Pan předseda Babiš vám nazna-
čil, že by bylo dobré, abyste byl
tím lídrem vy?
Ne, ne. V této rovině to skutečně
není.

Ale vy jste jeden z těch lidí
z ANO, kteří se asi zatím v hnutí

celkem osvědčili. Oceňuje An-
drej Babiš, že jste jakousi stálicí
v kraji, kde ANOužmělo několik
průšvihů?
Dostal jsem důvěru vést tým, jenž
sestavuje kandidátku. A když se ře-
šila jména poslanců, kteří by měli
být na volitelných místech, tak
jsem cítil podporu.

Nesměřuje to zase k tomu, že
vám někoho dosadí z Prahy
a rozhodnou to bez vás na Vyso-
čině?
Mimo nás to určitě nerozhodnou,
ale tato varianta je samozřejmě
také na pořadu dne.

Takže jste se v hledání lídra vrá-
tili o několik měsíců zpátky?
To ne. Kandidátka je sestavená, jen
se bude řešit lídr.

A vy opravdu nemáte pravomo-
ci rozhodnout si to sami tady na
Vysočině? Abyste si vybrali člo-
věka, který je podle vás na to nej-
vhodnější?
Ale my jsme už rozhodnutí dali
s tím, že ho musí schválit celostátní
předsednictvo.

A to rozhodnutí bylo s panemPil-
ným, který nemá s Vysočinou
nic společného?
Ano, to rozhodnutí bylo pan Pilný.

Nahradí pana Pilného na Vysoči-
ně Jaroslav Faltýnek, který také
není z tohoto kraje?
Ano, padlo jméno pana Faltýnka.
Budeme to projednávat.

Chce ho sem dosadit Andrej Ba-
biš?
Ano, pro mě to byl návrh od pana

Babiše. Ale nevím, jestli to byl ná-
vrh jen od něj, nebo z užšího gré-
mia hnutí. Existují ale ještě další
dva návrhy jmen z Vysočiny.

A ta dvě jména jsou ještě ve hře?
Ano.

Chcete je prozradit?
Ne.

Do kdy to definitivně rozhodne-
te?
Já chci věřit tomu, že to je maximál-
ně otázka hodin či dnů.

Pro vás osobně je Jaroslav Faltý-
nek akceptovatelný jako lídr?
Ano. Vnímám ho pozitivně jako sil-
ného lídra.

V politice jste vlastně krátce,
přesto už jste toho v ní zažil hod-
ně. Ještě vás politika baví?
Tam nejde o to, jestli člověka něco
na politice baví, nebo nebaví. Jsem
připraven pokračovat dál. My jsme
takoví mladí politici. Ne věkem, ale
zkušenostmi. Zkušenost jsme mož-
ná našli po dvou až třech letech.
A teď jsou připraveny věci, které by
bylo zapotřebí dotáhnout.

Čím to je, že zrovna tadynaVyso-
čině máte takové potíže s kandi-
dáty? To už snad ani není náho-
da...
Samozřejmě mi to přišlo na mysl.
Věřil jsem, že tentokrát už bude
všechno v pořádku. Pan Pilný byl
skutečně kvalitní nominant. Osob-
němě tomrzí, ale akceptuji, co pan
Pilný sdělil. Z lidského hlediska si
myslím, že to je asi z jeho strany to
nejlepší rozhodnutí, které mohl
udělat.

Radek Laudin
redaktor
MF DNES

Nezvyklý táborUmorového sloupu v centru Jihlavy po dva dny a dvě noci tábořili účastníci happeningu Kempování na náměstí. Foto: TomášBlažek, MAFRA

Výběr z kultury Kam do divadla nebo na koncert

Divadlo

Bystřice nad Pernštejnem
Amfiteátr
24. 6. Rozpaky zubaře Svatopluka Nová-
ka .................................................... 20.00

Kulturní dům
25. 6. Fišpánská jablíčka ................ 18.00

Havlíčkův Brod
KDOstrov
22. 6. Země pokladů ...................... 18.00

Chotěboř
Kino
22. 6. Falešná kočička ................... 18.30

Jihlava
Horácké divadlo
22., 23., 24. a 27. 6. Hra snů ........... 19.00
28. 6. Vrátila se jednou v noci ........ 19.00

Parkán u Brány Matky Boží
28. 6. Benátky pod sněhem ........... 19.00

Nové Město na Moravě
Kulturní dům
23. 6. Don Quichot a Sancho Panza

........................................................ 20.00

Pacov
Sokolovna
28. 6. Muzikál Pinocchio ................ 18.00

Výstavy

Jihlava
Royal Family
Do 30. 6. LaPapula – obrazy zvířat

Oblastní galerie Vysočiny
Do 27. 8. Rudolf Kremlička

Kamenice nad Lipou
Městská knihovna
Do 30. 6. Doteky živlů

Nové Město na Moravě
Horácká galerie
Do 1. 10. Irena Stanislavová – Ne-spouta-
né barvy tónů

Pelhřimov
Galerie M
Do 30. 6. Věčný kurýr

Třebíč
Výstavní síň Předzámčí
Do 20. 8. Oksana Arakcheyeva – dětské
ilustrace

Hudba

Jihlava
Masarykovo náměstí
24. 6. Koncert bez hranic ............... 14.00

Koncertní sál ZUŠ
23. 6. Houslový koncert Ladislava Hint-
nause a profesora Kotmela ............. 17.00

Hotel Gustav Mahler

26. 6. Setkání s melodií .................. 18.00

Náměšť nad Oslavou
Zámecká knihovna
27. 6. Roman Hoza – baryton, Barbara
Maria Willi – cembalo ...................... 19.30

Třebíč
Bazilika sv. Prokopa
22. 6. Ensemble organum ............... 19.30

Zvole nad Pernštejnem
Kostel. sv. Václava
27. 6. Kantiléna ............................... 19.30

Ždánice
Výletiště
24. 6. XIII. století + Tezaura ............ 20.30

Kluby

Jihlava
Soul Music Club
23. 6. Electro House Madness – Michael
Burian ............................................ 21.00

Besedy a přednášky

Havlíčkův Brod
Klub Oko
23. 6. Toulavé Oko – Severní Keňa

........................................................ 19.30

Třebíč
Centrum podpory rodin Ruth
28. 6. Jak přirozeně plánovat rodičovství

........................................................ 16.30

Akce pro děti

Chotěboř
Knihovna Ignáta Herrmanna
22. 6. Společné čtení – Ferda Mravenec

........................................................ 16.00

Kamenice nad Lipou
Městská knihovna
26. 6. Čtení dětem z Trojlístku ........ 15.00

Pacov
Sokolovna
25. 6. Čiperkové .............................. 14.00

Ostatní

Jihlava
DIOD
27. 6. Kosmír ................................. 17.00

Nové Město na Moravě
Chata Studnice
24. a 25. 6. Medový víkend ............... 9.00

Třebíč
Ampulka
25. 6. V oka mžiku .......................... 17.00

Velká Bíteš
Kulturní dům
27. 6. Bubu fóry a příhody aneb Co kame-
ry nevidí ......................................... 19.00

Fakta
Už jistí vysočinští lídři
pro volby doSněmovny

ČSSD: Jiří Běhounek, hejtman
Kraje Vysočina a poslanec
KSČM: Pavel Kováčik, poslanec
TOP 09: Josef Mladý, podnikatel
ODS: Jan Tecl, starosta Havlíčko-
va Brodu
KDU-ČSL: Vít Kaňkovský, primář
a poslanec
Strana zelených: Hana Veronika
Konvalinková, pedagožka
Piráti: Jan Pošvář, programátor
Svobodní: Zdeněk Sadecký,
pedagog
Realisté: Martin Lank, poslanec

Ve Straně práv
občanů chtějí
jako jedničku
nasadit Velebu

„Dozvídám se to od Babiše“


