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Zlínský

Nejvíce stran, které do
doplňujících senát-
ních voleb na Zlínsku
nepošlou svého kandi-
dáta, podpoří Mirosla-
va Adámka z hnutí
STAN. Udělal to i sená-
tor a hazardní magnát
Ivo Valenta, podle poli-
toložky to alemohou
lidé vnímat negativně.

ZLÍNSKO Senátor za Stranu sou-
kromníků a majitel hazardního hol-
dingu Synot Ivo Valenta poslal už
dříve na účet hnutí STAN přes pět
milionů korun. Teď veřejně podpo-
ruje zlínského primátora Miroslava
Adámka a kandidáta tohoto hnutí
v doplňujících senátních volbách na
Zlínsku, které se konají v květnu.
„Podle mého názoru je nejvhod-

nějším kandidátem na pozici sená-
tora za volební obvod Zlín Miroslav
Adámek. Veřejnost již jeho práci
zná a kromě toho si myslím, že
kombinace funkcí primátor, případ-
ně starosta a senátor může být
obecně výhodou,“ míní Valenta.

Adámka podpořili také přímo
Soukromníci, ale i další strany, kte-
ré nepostaví své kandidáty: ODS,
TOP 09 a zřejmě vyzvou voliče
k jeho volbě i Svobodní. To bymoh-
lo primátorovi přihrát další hlasy,
Valentova podpora však může mít
i opačný efekt.
„Nemyslím si, že by to mělo být

zásadní kritérium, ale pro některé
Adámkovy voliče nemusí být pod-
pora Valenty plusem. Do určité
míry je to podpora, která vyvolává
kontroverzi. Jako kandidátka bych
z takové podpory radost neměla,“
nastínila politoložka Eva Lebedová
z Univerzity Palackého v Olomou-
ci.
Valenta je známý především jako

jeden z největších hráčů na trhu
s hazardem. Na Slovácku, kde byl
zvolený před čtyřmi lety senáto-
rem, má hodně přívrženců a pod-
poruje tampřes svoji nadaci zájmo-
vé spolky miliony korun.
„Nikoho jsme neoslovovali, ale

jsem rád, že se několik subjektů
spojilo a podporují mne. Pokud
osloví své voliče a pošlou je k vol-
bám, tak by to dopad mít mělo,“
věří Adámek, který je profesí lékař.
„Pan Valenta je senátor a bydlí ve

Zlíně, je třeba se bavit se všemi. Ne-
myslím si, že by jeho podpora měla
negativní dopad. Každý z podporo-
vatelů něco přinese,“ doufá Adá-
mek.
Strany, jež mu vyjádřily sympa-

tie, argumentují v podstatě jednot-
ně: Adámek je pro ně důvěryhodný
politik ze středo-pravicového hnu-
tí, kterýmůže v Senátu přispět k ná-
zorové opozici vůči premiérovi
v demisi Andreji Babišovi z hnutí
ANO, případně komunistům či SPD
Tomia Okamury.
„Dlouhodobě mluvíme o tom, že

je třeba integrovat středopravicové
síly,“ řekl krajský šéf Soukromníků
Michal Dvouletý.

„Neměli jsme dle našeho mínění
tak silného kandidáta, který by
mohl uspět a zaručit hlas pro polo-
vinu politického spektra, aby pan
Babiš neměl ústavní většinu. Bylo
to pragmatické rozhodnutí, aby
síly demokratické pravice koopero-
valy,“ vysvětlil předseda zlínské
ODS Miroslav Chalánek.
„Senát vnímáme jako pojistku de-

mokracie, proto jsme se rozhodli
podpořit kandidáta, který má šanci
vyhrát,“ podotkl šéf zlínské TOP 09
Milan Baroň.

O podpoře ze stejného důvodu
uvažují také Svobodní. „Není to bez-
výhradné, s něčím u něho nejsme
spokojení, zásadní rozpory ale nej-
sou a vnitropolitické názory máme
podobné,“ uvedl krajský předseda
zlínských Svobodných Tomáš Pa-
jonk.
Adámkovi tak pomáhá to, že loň-

ské parlamentní volby jasně vyhrá-
lo ANO a uspělo také SPD Tomia
Okamury a slušně si vedli komunis-
té. Od těchto stran a hnutí se pod-
pory nedočká. ANO pošle do voleb
krajského zastupitele a také lékaře
Michala Filipa, KSČM zlínského
městského zastupitele Radomíra
Rafaju. SPD, které nestihlo včas za-
registrovat svého kandidáta, zřej-
mě podpoří exnáměstka hejtmana
Lubomíra Nečase, který je předse-
dou Strany práv občanů Zemanov-
ci.
„Jeví se mi to jako nejpřijatelnější

možnost. S SPO jsme šli do kraj-
ských voleb společně, programem
je nám nejblíže,“ naznačil zlínský
poslanec za SPD Jaroslav Holík.
Strana zelených, která do voleb

svého člověka také nepošle, vyja-
dřuje podporu Aleši Fuksovi, jenž
hájí barvy Pirátů. „Získali jsme na
něho osobní doporučení, líbí se mi
jeho kampaň, objíždí sám veškeré
obce. Piráti jsou nám navíc názoro-
vě nejbližší,“ sdělila krajská před-
sedkyně Strany zelených Kateřina
Dubská.

Adámka podpoří
do Senátu i Valenta

Počasí v kraji více informací
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BUCHLOV Filmaři je rádi ukazují
v pohádkách a historických filmech.
Původní zachovalé spouštěcí mříže,
které v minulosti chránily obyvatele
hradu před nepřáteli, ale dnes exis-
tují snad jen na dvou místech. Jed-
ním z nich je hrad Buchlov. Zjistili to
památkáři během několikaletého
průzkumu, který odhalil i další sta-
vební zajímavosti.
Spouštěcí hřeben je unikát. Dříve

se tím nikdo nezabýval, protože se
myslelo, že jde o zařízení vybudova-
né až v 19. století, z doby Berchtol-

dů. „Při průzkumu ale kolegové zjis-
tili, že zařízení pochází z mnohem
dřívějšího období,“ prozradil Radim
Vrla z Národního památkového ústa-
vu v Kroměříži.
Mříž je zasazená v první bráně, kte-

rou prochází každý návštěvník hra-
du. Podle odborníků k ní patří už od
dob její výstavby, tedy z 60. let
17. století. Systém je zachovalý
a pravděpodobně také stále funkč-
ní. Objevů, které souvisejí se staveb-
ním vývojem jednoho z nejstarších
hradů v Česku, je ale více.

Národní památkový ústav na nich
pracuje už několik let. Během té
doby se podařilo odhalit například
překvapivou podobu hradních palá-
ců ve druhé polovině 13. století
nebo detaily renesanční stavební
fáze, při které na Buchlově vznikl
dům s loni zpřístupněným taneč-
ním sálem, ale i rozměrná bašta,
zvaná dnes Sýpka.
Památkáři také přinesli mimořád-

ně zajímavé zprávy o tom, že hrad
byl ve druhé polovině 15. století
hodně zdevastovaný. Zřejmě

v důsledku obléhání Moravy vojsky
Matyáše Korvína.
„O tom se dříve vůbec nevědělo,

žádné zprávy o dobytí hradu ani úto-
ku na něj nebyly známé. V tu dobu
po bojích zanikla většina morav-
ských hradů, ale protože Buchlov
byl královský hrad, tak o něj nájem-
ci měli pořád zájem,“ vysvětlil Vrla.
Stopy po velké destrukci objevil

už před lety uznávaný zlínský arche-
olog Jiří Kohoutek. Současní památ-
káři na jeho nález navázali a rozšíři-
li ho. — Jana Fuksová
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Mladí talentovaní hudebníci se
představí s filharmonií

INZERCE

Buchlov má unikátní spouštěcí mříž

Pět koncertů ve třech městech,
na nichž se představí osmmla-
dých nadějných hudebníků, na-
bídne letošní ročník mezinárod-
ního hudebního festivalu Talen-
tinum. Pořádá ho už po čtyřia-
dvacáté zlínská Filharmonie Bo-
huslava Martinů. Přehlídku, kte-
rá začíná dnes, hostí Zlín, Uher-
ské Hradiště a Luhačovice.
„Podpora mladých talentova-
ných pěvců, hráčů i dirigentů
patří mezi jednu z hlavních prio-
rit činností našeho orchestru.
Vlajkovou loď představuje prá-
vě Talentinum,“ uvedl ředitel
filharmonie Josef Němý. „Pro
mladé sólisty to je příležitost vy-
stoupit za doprovodu filharmo-
nického tělesa, získat tak nena-
hraditelné zkušenosti a zároveň
prokázat míru vlastní interpre-
tační úrovně,“ doplnil ředitel.
Talentinum odstartuje dnes slav-
nostním večerem operních árií,
na němž za doprovodu Filhar-
monie Bohuslava Martinů vy-

stoupí devatenáctiletá sloven-
ská sopranistka Patricia Janečko-
vá společně s předním baryto-
nistou Lukášem Bařákem (na
snímku). Posluchači uslyší slav-
né árie a duety ze světových
oper, zazní díla Donizettiho,
Verdiho, Pucciniho, Offenbacha
a Mozarta. Koncert se koná
v Kongresovém centru od 19 ho-
din. Festival bude pokračovat
vystoupením v Uherském Brodě
(15. května), pak se dvěma kon-
certy vrátí do Zlína (17. května
a 7. června) a ukončí jej večer
v Luhačovicích (8. června).
První ročník přehlídky se usku-
tečnil v roce 1972, od počátku se
koná jako bienále. Prošla jí řada
hudebníků, z nichž se později
stala známá jména, například di-
rigent Jakub Hrůša, který je
dnes šéfdirigentem a hudebním
ředitelem předního německého
orchestru Bamberští symfoniko-
vé. —Martina Malá
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„Pan Valenta je
senátor a bydlí ve
Zlíně, je třeba se
bavit se všemi.“
Miroslav Adámek, primátor


