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Vážení čtenáři, MF DNES vyhlašu-
je soutěž o vstupenky na koncert
ruského armádního sboru Rudoar-
mějci, na němž vystoupí i Helena
Vondráčková.
Do Ostravy zavítá známý moskev-
ský soubor Rudoarmějci 24. listopa-
du, kdy vystoupí v ostravské ČEZ
Aréně. Speciálním hostem jejich vy-
stoupení je pak česká zpěvačkaHe-
lena Vondráčková. Diváky čeká
show plná ruského folkloru, tance
a písní z celého světa. Podívat se
na koncert můžete i vy. S naší sou-
těží dokonce zadarmo. K účasti v ní
vám stačí odpovědět na naši otáz-
ku:
Ve kterém roce byl soubor Rudo-
armějci založen a jak se jeho letoš-
ní turné jmenuje?
Své odpovědi posílejte na e-mail
petra.bartikova@mfdnes.cz, a to
do úterý 22. října. Výherce zveřej-
níme následující den.
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N ikdy jsem netušil, že
mě pobaví píseň Mi-
chala Davida. Když se

v sobotu sešly na ostravském
Prokešově náměstí osoby, kte-
rým vadí jiní lidé jen proto, že
vypadají jinak (a ty řeči, že jim
jde jen o zneužívání dávek, ať
si nechají od cesty), probíhal
přímo před magistrátem do-
provodný program ke dni ote-
vřených dveří. Maličké mažo-
retky pochodovaly a do rytmu
jim prozpěvoval výše zmíněný
diskotékový gigant osmdesá-
tých let. Srocení rasistů a dal-
ších souvěrců mdlého rozumu
bylo rázem takhle maličké. Me-
gafon, kterým byl vybaven řeč-
ník urážející například i mého
kamaráda Honzu Ch. (který
o sobě neustále prohlašuje, že
není žádný Rom, ale Cikán,
a přesto chodí denně do prá-
ce), totiž nepatřil k nejzdařilej-
ším výrobkům. Popravdě řeče-
no přehlušil jej i vyzvánějící te-
lefon kolegy z ČTK. A když do
toho všeho začal laškovně pro-
zpěvovat Michal David, bylo
vymalováno. O pět metrů dál
šlo jen s námahou odezírat
refrén „lidumilova“ proslovu.
Možná i proto vypadli účastní-
ci téhle demonstrace tak rych-
le. Michale, díky.

Miroslav
Svozil

@MiroslavSvozil

Podpořme
průmysl,

zachraňme
zaměstnanost

INZERCE

Automobily-popt.

Koupím jakékoliv auto od roku výroby 1995
do roku 2013. Platba ihned v hotovosti.
Nabídněte. Tel. 724 232 279

Koupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105

Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

heute
today

hoy

Máme řešení
pro vaše schodiště

www.topstep.cz

Zápisník
Jak Michal
David zvítězil
nad rasisty

» Pokračování na str. B1
„Z dlužné částky 91 495 korun dluž-
ník doposud nic neuhradil, do dneš-
ního dne nadační fond J. G. Mende-
la neprojevil žádnou iniciativu,“
uvedla mluvčí Úřadu práce Kateři-
na Beránková. Zároveň dodala, že
kromě soudní zástavy nemovitosti
se úřad snaží peníze vymoci i jinými
způsoby, například přikázáním po-
hledávek z účtu.

Například úřad práce zaměstnan-
cům uhradil mzdy, které za práci
vMendelově domku nedostali. A pe-

níze teď vymáhá. Exekuci naMende-
lův rodný dům soud uvalil v červen-
ci 2012, a to kvůli dalšímu dluhu. Na
zdravotním pojištění jde o pohle-
dávku za zhruba 73 tisíc korun. V le-
tošním roce pak příslušný soudní
exekutor vydal příkaz k prodeji ne-
movitosti.

„Smyslem je zpeněžení nemovi-
tosti v dražbě, k níž však nemusí do-
jít, pokud dlužník nejpozději do za-
hájení dražby uhradí dlužnou část-
ku nebo předloží jiný exekučně po-
stižitelný majetek,“ informovala

mluvčí Exekutorské komory ČR Pet-
ra Báčová.

Mendelův dům zatím není na
portálu dražeb. Avšakmůže být, pro-
tože Nadační fond, jemuž nemovi-
tost patří, na výzvy soudního exeku-
tora zatím nereaguje. „Exekuční ří-
zení vždy komplikuje fakt, když dluž-
ník s exekutorským úřadem neko-
munikuje. Pokud se ke svému závaz-
ku nepostaví čelem, bude exekuce
vedena dále za použití zákonem sta-
novených způsobů provedení,“ do-
dala Báčová. Zaplatit nadační fond

momentálněmusí nejen více než se-
dmdesátitisícový dluh pojišťovně,
ale i příslušné poplatky a náklady
exekutora.

Starosta Vražného a předseda
správní rady nadačního fondu Vladi-
mírNippert nekomunikuje ani smé-
dii ani s ostatními členy správní
rady. Ti převzali řešení situace do
vlastních rukou. „O situaci jsme ne-
tušili, dozvěděli jsme se ji na začát-
ku týdne. Pan Nippert mi nejprve
řekl, že jde o zanedbatelný pro-
blém, teď nebere telefon. Oslovili
jsme právničku a příští týden se
sejdeme, abychom vymysleli řešení
všech závazků,“ uvádí člen správní
rady Zdeněk Mateiciuc. Doplnil, že
provoz Mendelova rodného domku
dosud fungoval bez problémů anee-
xistovalo ani podezření, že by mohl
čelit takovým problémům.

„Je to mezinárodní ostuda, jeho
obnovu před šesti lety financovala
Evropská unie i němečtí rodáci. Zku-
síme najít způsob, jak sehnat peníze
a dluhy uhradit,“ uzavřel Mateiciuc.

OSTRAVA První skupina vyjede na
začátku listopadu, další se budou
v jesenických Prissnietzových láz-
ních střídat až do března. Více než
pěti stům školáků centrálního ost-
ravského obvodu letos stát zaplatí
ozdravný pobyt. Stále se však nedo-
stává na všechny. Na příští rok je
sice nabízená částka vyšší, do kraje
však zpátky nejde ani pětina peněz
z místních poplatků na znečišťová-
ní ovzduší.
„Státní fond životního prostředí

nám poskytne zhruba 1,6 milionu
korun, městský obvod zaplatí cel-
kem 448 tisíc korun,“ uvedlamluvčí
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Jana Pondělíčková. Jde o jednu
z nejvyšších dotací v kraji. Do hor
pojedou děti z prvního stupně šesti
základních škol, každý turnus tam
stráví jedenáct dní.
Pryč se za státní peníze chystají

také školáci z Karviné. „Máme před
podpisem smlouvy, v březnu pošle-
me 120 žáků na Jesenicko,“ řekla
mluvčí karvinské radnice Šárka Swi-
derová. Město na pobyty od státu
dostane necelých 350 tisíc.
Celkem se letos čistějšího vzdu-

chu v zimní sezoně za státní peníze
nadýchá přes dva tisíce dětí. „V této
topné sezoně by se pobytůmělo zú-
častnit 2 238 žáků z Karviné, Havířo-

va, Ostravy, Orlové, Bohumína
a Třince,“ informovala Jarmila Kreb-
sová z tiskového oddělení Státního
fondu životního prostředí.
Poptávka po pobytech ale převy-

šuje nabídku dotačních peněz. Stát
na tyto účely letos uvolnil 18,7 mili-
onu korun, a to pro děti čtyř krajů –
Moravskoslezského, Olomoucké-
ho, Ústeckého a Středočeského.
Zpátky k moravskoslezským dětem
se tak nedostane ani desetina toho,
co zaplatí místní firmy za znečišťo-
vání ovzduší.
„Příjmy Státního fondu životní-

ho prostředí z poplatků za znečišťo-
vání ovzduší činily v roce 2011 celo-
republikově asi 430 milionů korun
a jen z Moravskoslezského kraje to
bylo v daném roce přes 110 milio-
nů. Každoročně předávají podniky
z Moravskoslezského kraje částku
kolem 100 milionů,“ informovala
mluvčí krajského úřadu Petra Špor-
nová.
Příští rok stát na pobyty nabízí

víc, pro celou republiku uvolní 40
milionů. Po rozdělenímezi čtyři kra-
je zařazené mezi oblasti s nejvíce

znečištěnýmovzduším však naMo-
ravskoslezský kraj připadne o něco
více než desetina peněz, které od-
tud každoročně plynou.
Města v kraji spíše spoléhají na

vlastní fondy, které na ozdravné po-
byty mají. A nechávají na školách,
jestli si o peníze na pobyt samy po-
žádají. „O dotace na ozdravné poby-
ty státní fond nežádáme. Která ško-
la chce, požádá si,“ sdělila napří-
kladmluvčí Orlové Nataša Cibulko-
vá. Stejně to má i většina ostatních
radnic.
Situace by se mohla změnit až

v roce 2017, kdy by 25 procent vyin-
kasovaných peněz na poplatcích
od znečišťovatelů putovalo přímo
na účet kraje. „Výnosmůže být pou-
žit jen na financování opatření v ob-
lasti ochrany životního prostředí,“
naznačila mluvčí Špornová, jaký
bude jejich další osud.

Žaneta Motlová

Příjmy
Státního fondu

životního prostředí
z poplatků za
znečišťování ovzduší
činily v roce 2011
celorepublikově asi
430 milionů a jen
z Moravskoslezského
kraje to bylo přes
110 milionů.

Dluhy a ostuda. Mendelově domu hrozí dražba

Poptávka po ozdravných pobytech dětí převyšuje
nabídku dotačních peněz. Stát chce sice příští rok pro
tyto účely uvolnit 40milionů, ale to nejspíš nebude stačit.
Města v kraji tak zatím spoléhají na vlastní fondy.

Vyhrajte vstupenky na
koncert sboru Rudoarmějci
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WAVECAMP K oblakům vyrazily větroně. Piloti kluzáků „lovili“ vlny nad Jeseníky

Krátce
KOPŘIVNICE

Lubina se neosamostatní,
rozhodli lidé v referendu
Místní část Lubina zůstane součás-
tí Kopřivnice. Rozhodli o tom v so-
botu její obyvatelé v referendu.
Svůj hlas odevzdalo 815 z 1 349
lidí, tedy 60 procent oprávněných
voličů. Hlavnímdůvodempro osa-
mostatnění od města byla podle
zastánců odtržení lepší možnost
rozhodování o obci. Pro osamo-
statnění se v referendu ale na ko-
nec vyslovilo pouze 16 procent vo-
ličů. (ČTK)

HRADEC NAD MORAVICÍ

Nehoda uzavřela silnici
na dvě hodiny
Tři zraněné si vyžádal v sobotu od-
poledne střet osobního auta a mo-
torky v Hradci nad Moravicí, při-
čemž dva jeli ve voze a třetí bylmo-
tocyklista. Pro jednohomusel přile-
tět vrtulník, frekventovanou silnici
mezi Opavou a Fulnekem hasiči
zprůjezdnili za dvě hodiny. (ova)

OPAVA

Město ožije divadelním
festivalem Na cestě
Studenti Slezské univerzity Opava
připravují sedmý ročník divadelní-
ho festivalu Na cestě. Představí se
na něm dvě desítky souborů. Akce
se uskuteční od 22. do 24. října
hned na několika místech v Opa-
vě. Podrobnosti najdou zájemci na
webových stránkáchwww.festival-
nacestě.cz. (ČTK)

Do fondu míří od firem z kraje sto
milionů, ale jen část jde na pobyty

Darek
Štalmach
redaktor
MF DNES

Nebývalé množství větroňů se objevilo o víkendu nad Pradědem. Na letišti v Krnově (na snímku) totiž tamní aeroklub uspořádal každoroční létání ve vlnovém proudění nad Jeseníky
s názvemWavecamp. O víkendu se tady sešli piloti kluzáků z různých koutů České republiky včetně plachtařské reprezentace, například vicemistryně světa Dany Novákové z Mladé Boleslavi.
Takzvané létání ve vlně umožňují určité povětrnostní podmínky v horských oblastech. Díky tomu se piloti dostanou do větších výšek, výjimkou není ani pět tisíc metrů, a mohou si tak splnit
jeden z úkolů pro získání vyšších stupňů plachtařských dovedností určených mezinárodní federací FAI. (drb) Foto: Adolf Horsinka, MAFRA
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Soutěž o vstupenky

Rudoarmějci

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz


