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Hradecký
Počasí v kraji více informací
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Seriál rozhovorůMF
DNES s vybranými líd-
ry a kandidáty na pri-
mátora Hradce Králo-
vé načíná současný šéf
radnice Zdeněk Fink,
který je ve funkci od
28. prosince 2010.

HRADEC KRÁLOVÉ Zdeněk Fink
může být vůbec prvním primáto-
rem Hradce Králové novodobých
dějin, který bude zvolen už do třetí-
ho funkčního období, ostatně i
jeho Hradecký demokratický klub
(HDK) je favoritem říjnových komu-
nálních voleb. Třiašedesátiletý lé-
kař svou kandidaturu coby lídr
oznámil ze 13 subjektů, které bu-
dou usilovat o radnici, jako první.
„Když nás ve vedení někdo vystří-

dá, budu zvědav, zda za osm let
udělá tolik práce. Sám bych si však
přál, aby se toho povedlo ještěmno-
hem víc,“ říká primátor ve velmi
otevřeném rozhovoru.

Starostové, kteří obhajují svůj
mandát, obvykle říkají, že mají
ve svém městě rozdělanou prá-
ci. Vy to tvrdíte také, anebo
máte jiné pohnutky?
Mám spoustu práce, protože nemá-
me hotové Velké náměstí, zatím se
nepovedla dotáhnout stavba zá-
kladní umělecké školy, máme před
sebou fotbalový stadion a mnoho
dalších věcí. A to jsem vyjmenoval
jen ty největší projekty. Práci před
sebou mám, ale jestli ji budu dělat
já, nebo někdo jiný, rozhodne se ve
volbách.

Mám tomu rozumět tak, že kdy-
by nebylo Velkého náměstí
nebo stadionu, kandidovat bys-
te snad ani nechtěl?
Naopak, to bych kandidoval ještě
raději, protože bych si užíval vý-
sledků.

A jsou tedy nějaké?
Jistě a není jich málo. Když nás něk-
do vystřídá, budu zvědav, zda za
osm let udělá tolik práce. Sám bych
si však přál, aby se toho povedlo ješ-
tě mnohem víc.

Cítíte nějak podporu veřejnosti,
anebo se necháte překvapit vý-
sledkem voleb?
Cítím velkou, naši voliči jsou po-
měrně stabilní. Samozřejmě však
slyším i narážky na moji neschop-
nost. Ale s tím se musí počítat.

A litujete za posledních osm let
nějakého svého rozhodnutí?
Udělal byste něco jinak?
Nejvíc lituju toho, že jsem příliš dů-
věřoval svým kolegům v práci, a to
jak některým zaměstnancům, tak
některým náměstkům.

Konkrétnější byste být nemohl?
Týká se to pana Vedlicha. Nabízel
jsem mu, že se ujmu investičních
akcí fotbalový stadion i základní
umělecké školy, a myslím si, že by
to bylo lepší.

Nepřímo jste zmínil více než
40procentní propad investic
města oproti období 2010-2013.
Je to problém lidský, anebo sys-
témový, se kterým nejde nic dě-
lat?
Kombinace chyb investic, investič-
ního odboru, náměstka i mých v ne-

dostatečné kontrole. Na druhou
stranu je nutné se na to podívat his-
toricky. Úspěšně jsme dodělali to,
co jsme rozdělali: Bavlnu, knihov-
nu, náplavku a další projekty. Jenže
zatímco před lety to bylo tak, že
příprava trvala jeden rok plus čtyři,
dnes jsou to dva roky plus osm.
Strašně se to protáhlo. Ostatně po-
dívejte se, kolik se za posledních
osm let postavilo dálnic: směšné ki-
lometry. Provázejí to odpor, rozpo-
ry, špatná projekce, ÚOHS, soutěže-
ní. Zkrátka: to není jen problém
měst a obcí, ale i státních investic.

Vpřípadě oprav Velkéhonáměs-
tí se uváděla i špatná připrave-
nost nebo komunikace s vlastní-
ky...
To bych netvrdil. Všechny jsme
obeslali doporučenými dopisy, byli
vyrozuměni, byla architektonická
soutěž a všechno běželo tak, jak
má. Vidím za tím jiné názory na
funkci Velkého náměstí u minimál-
ního zlomku obyvatel. Sofistikova-
ně nabourávali řízení „ve spoluprá-
ci“ s člověkem na krajském úřadě,
který je proslulý svými nerozhod-
nutími. Například Mileta: město,
kraj, hradecká i Karlova univerzita,
fakultní nemocnice, všichni do
toho jdeme společně, podepíšeme
memorandum, ten člověk na to po-
čká a vzápětí nás všechny prohlásí
za podjaté. My rušíme memoran-
dum, které po nás chce Evropská
unie, protože úředník na kraji to po-
užije jako argument podjatosti. Že
prý to prostě moc chceme.

A jsme zpět u Velkého náměstí,
kde se někdo vozil po vašempro-
hlášení, že je to vředměsta. Řekl
byste to nyní stejně?
Nyní bych řekl: Někdo mi říkal.
Nebo že to často slyším. Jinak se mi
ale moc líbí (smích).

Váš Hradecký demokratický
klub před čtyřmi lety vyhrál do-
cela jasně a získal 12 mandátů.
Myslíte si, že je reálné tento vý-
sledek zopakovat?
Řekl bych, že budeme mít méně,
ale pořád můžeme volby vyhrát.

Podle celostátních průzkumů to
ve volbách vypadá nadějně i pro
dva subjekty, které sbíraly spíš
protestní hlasy, pro hnutí ANO
a Piráty. Jsou to pro vás potenci-
ální koaliční partneři?
Do komunální politiky se netahají
vztahy, které přicházejí shora. Jed-
nat se dá v podstatě s každým, ale
může se stát, že se někdo už v kam-
pani chová tak nevybíravě, že vám
budoucí vztah znechutí ještě před
tím, než začne.

Budete konkrétnější?
Například STAN a Svobodní a ani
ANO si v kampani příliš neberou
servítky, byť nyní už svou rétoriku
poněkud zjemnily.

Opozice si často stěžuje kromě
na válcování koalicí také na
pozdní dodávání materiálů na
jednání zastupitelstva. Jsou její
stížnosti oprávněné?
Válcování je úplný nesmysl. Naše
koalice byla tak slabá, že mnohdy
nebyla jednotná a v hlasování nám
mnohdy pomohli komunisté nebo
ODS. Někdy jsme se nemohli spo-
lehnout na sociální demokracii a ně-
kdy ani na TOP 09 nebo KDU. Vál-
cování si představuji jinak, to byla
snaha o hledání kompromisu. Pozd-
ní dodávání dokumentů se stávalo.
Zastupitelstva bývají v úterý a je po-
vinnost dodat materiály deset dnů
předem. Nevím, který zastupitel
opravdu studuje od prvního až do

posledního dne. Možná tací jsou.
Když já jsem byl zastupitelem v opo-
zici, nevadilo mi, když jsemmateri-
ály dostal v pátek a v úterý bylo za-
stupitelstvo. Ale ano, musím při-
znat, že zejména z odboru investic
chodily materiály mnohdy pozdě.
A to není dobře.

Co je pro Hradec Králové důleži-
tější: nový stadion, rekonstruk-
ce Benešovy třídy, Velkého ná-
městí, anebo třeba opravy Sever-
ních teras? Co o tommyslíte vy?
To je těžké. Vezměte si například
Benešovu třídu. Třicet let se tomu

pořádně nikdo nevěnoval, jen se
natírala a všichni se dívali, jak reza-
ví, a najednou to dostalo takový ob-
rat, že se to musí udělat. Je snad
naše vina, že Benešova třída vypa-
dá tak, jak vypadá, nebo se na to
mělo myslet dřív? Fotbalový stadi-
on se slibuje 40 let a my jsme se k
tomu konečně dopracovali a začíná
se dělat. A že tam jsou problémy?
Jsou, ale tak je tomu u všech výběro-

vých řízení velkých staveb. Ale to
se vyřeší. Ale proboha: proč ho neu-
dělali už před 15 nebo 20 lety? A na-
víc za 150 milionů korun, když byly
peníze z prodeje Opatovic a plyná-
ren. Peněz bylo dost. Kde jsou? Zá-
kladní umělecká škola: už po 90.
roce se uvažovalo, že se škola pře-
stěhuje do Šatlavy, pak že se bude
stavět nová na zelené louce. A po-
řád byla ve Střezině. Poté se zrušila
ZŠ Jih, zjistilo se, že se celkem nic
nestalo, a začala se přestavovat.
Zpackaně ze strany investičního od-
boru a města a také firmy, která to
převzala! Každý má svůj díl viny. A
řekl bych, že my možná větší než
oni. A opět si vyčítám, že jsem na to
nedohlédl, například na přípravě
dokumentace. Stala se chyba, ale
bude to – během dvou let. Chci říct,
že jejímu řediteli 30 let jen někdo
sliboval, že žáci při výuce přesta-
nou smyčci narážet do skříní.

Mezi těmito projekty vyhrál fot-
balový stadion. Je to tím, že ten
projekt byl nejlépe připravený?
Nebo zde byl největší tlak veřej-
nosti?
Ano, určitý tlak zde byl. A také
jsmeměli slíbené velké dotace, kte-
ré s čistkami nahoře na vládě popa-
daly. Teď se snažíme dotace získat
nově. Vláda zatím deklaruje otevře-
nost a my máme vlastně jediný vel-
ký projekt, který je připravený, má
stavební povolení a bude mít i do-

davatele. Vláda by se mohla uká-
zat, jak její sliby budou fungovat.
Nyní si ještě dojednávám schůzku s
pány Plagou (ministr školství, mlá-
deže a tělovýchovy) a Hniličkou
(vládní zmocněnec pro sport) – to
je další možnost dotací. Zatím se
však ANO na vládní úrovni chová
tak, že vše je jasné, vše se zařídí,
všechno vám dáme, ale lidé by se
měli podívat, jak se to skutečně ode-
hrálo.

Piráti na poslední chvíli přišli s
nápadem referenda o financová-
ní fotbalového stadionu. Podpo-
řil byste ho?
Nebyl to špatný nápad, ale panuVr-
bickému (lídr Pirátů pro komunál-
ní volby v Hradci Králové) jsem
říkal, že byli součástí opozice coby
uskupení Změny pro Hradec, Zele-
ných a právě Pirátů, mohli s tím

tedy přijít už před třemi lety a ne v
době, kdy už je výběrové řízení a
na stadionu z poloviny zbouráno.

Existuje nějaký čtyři roky starý
předvolební slib HDK, který se
nepodařilo splnit, a vám je to ob-
zvlášť líto?
Mrzí mě Velké náměstí a parkování
u fakultní nemocnice. I když to
není jen záležitost města.

Před šesti lety jste prosazoval
myšlenku odkupunadpoloviční-
ho množství akcií parkovací fir-
my ISP. Stále si myslíte, že by to
pro město bylo dobré, a hodláte
to opět otevřít?
Tenkrát to bylo nesmírně výhodné
pro město, protože z podílu na zis-
ku bychom v pohodě spláceli úvěr
a šlo by to v podstatě mimo rozpo-
čet města. Cena byla kolem 50mili-
onů korun. Narazili jsme ale na za-
stupitele: sociální demokraté a ko-
munisté to nechtěli principiálně,
ODS asi měla strach, že bychom na-
pravili její chybu, a přes počáteční
nadšení otočili a řekli, že by byl ne-
smysl to kupovat. Kdybychom to
prosadili, fungovalo by to. Spolu-
vlastnictví bych považoval za opti-
mální.

Například Ve Dvoře Králové a
Náchodě od září zavedli tříčtvr-
teční slevu na jízdné v MHD pro
studenty a seniory. Je něco tako-
véhomožné v Hradci Králové?
Budeme čekat na srovnání z obdob-
ně velkých měst. Nejsem však stopro-
centně přesvědčený o tom, že se to
projeví výrazně vyšší přepravou
MHD. Kdyby nám někdo řekl, že
když uděláme zdarmaMHD a změsta
zmizí polovina aut, uděláme vše pro
to, aby skutečně byla zadarmo. Ale
podívejme se do budoucnosti. Až
bude severní tangenta a dálnice na
Časy aHolice, uleví to Gočárovu okru-
hu, který bude bez kamionů. Potom
bych si dokázal představit, že uvnitř
okruhu bude elektroautobusová do-
prava zadarmo a vnější se bude pla-
tit. Současně by se výrazně omezil
vjezd osobních automobilů, jako je to
ve světě, podle zásady: Chceš jet do
města? Zaplať. A právě z toho se
může hradit MHD.

12 °C

Moc jsem důvěřoval

HRADEC KRÁLOVÉ Polonézou z
opery Evžen Oněgin, Klavírním
koncertem č. 2 G dur, předehrou z
Romea a Julie a výběrem z Labutí-
ho jezera začne dnes v 19 hodin 41.
sezona královéhradecké Filharmo-
nie (FHK). Koncert plný Petra Iljiče
Čajkovského bude inaugurační - šéf-
dirigentské taktovky se ujme švý-
carský dirigent Kaspar Zehnder.
„Jsme přesvědčeni, že se nám po-

dařilo angažovat výjimečnou diri-
gentskou osobnost. Zehnder je jak
zkušeným dirigentem, tak virtuóz-
ním sólovým i komorním hráčem,
věříme, že oba tyto pohledy přispě-
jí k otevřené spolupráci a další moti-
vaci pro hráče našeho orchestru,“
říká ředitel FHK Václav Derner.
Ten ocenil i Zehnderův cit pro vede-
ní regionálního tělesa s přesahem
na národní a mezinárodní scénu,
což je víceméně shodný profil, jako
má jeho domovský Symfonický or-
chestr Biel Solothurn. S FHK Zehn-
der spolupracuje již deset let jako
dirigent i sólista, třeba na festivalu
Hudební fórum a na koncertech
v Česku i Švýcarsku. Společná vy-
stoupení dirigenta a orchestru vysí-
lal opakovaně Český rozhlas a ne-
chyběla ani Česká televize.
S novým šéfdirigentem přicházejí

též nové repertoárové impulzy.
„Ve své první hradecké sezóně ro-
zehraje Zehnder všechny barvy vel-
kého symfonického orchestru: díla
pozdních romantiků Richarda Str-
ausse a Rachmaninova i impresio-
nistů Debussyho, Respighiho a Fal-
ly. Pozadu nezůstanou klasici 20.
století Stravinskij a Bernstein. Dru-
hým pilířem pomyslného mostu k
posluchači se stane slovanská ro-
mantická hudba: Čajkovskij a při
oslavách 100. výročí českosloven-
ské státnosti Smetana,“ říká drama-
turg FHK, Marek Hrubecký. Švýcar-
ský umělec bude řídit koncerty na
Silvestra či na sv. Valentýna a zaští-
tí závěrečný koncert festivalu Hu-
dební fórum Hradec Králové. (mar)
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HRADEC KRÁLOVÉ První archeo-
logické práce u schodiště Bono pub-
lico v Hradci Králové jsou skoro u
konce. V horní části biskupských za-
hrad archeologové odkryli pravěký
val, který sloužil jako opevnění.
„Nalezli jsme zlomky keramických
nádob i pazourkové nástroje staré
tři až pět tisíc let,“ říká archeolog
Radek Bláha z hradeckého Muzea
východních Čech. Nálezy potvrzu-
jí, že kopce mezi Labem a Orlicí
byly hustě osídleny. Mezi mladší,
ale nikoliv méněcenné nálezy se
řadí také šperky či keramika z 16. až
17. století. „Níže položená sonda na-
značila, že svah, na kterém je scho-
diště a terasy, se původně skláněl
k Orlici a měl daleko prudší sklon
než dnes. I to je dalším střípkem do
mozaiky historie kopce mezi La-
bem a Orlicí,“ doplňuje Bláha.
Vedle archeologů pracují na scho-
dišti i stavaři. Druhou etapu oprav
za 20, 5 milionu korun odstartovali
začátkem letošního srpna. (van)

Petr Záleský
redaktor MF DNES

Favorit říjnových voleb Třiašedesátiletý lékař Zdeněk Fink (HDK) bymohl
být primátoremuž potřetí. Foto:Martin Veselý, MAFRA

Bono publico
potvrdilo husté
osídlení Hradce

Filharmonie
dnes představí
švýcarského
šéfdirigenta

Samozřejmě slyším
i narážky na moji
neschopnost. Ale
s tím se musí počítat.


