
ÚTERÝ 11. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ B 3kraj moravskoslezský

Jazz v bazaru V ostravském klubu Hudební bazar
začal ve středu 5. ledna jazzový minifestival
nazvaný Jazz Tří králů. Zahrál zde také Jan Kavka
Classic Jazz Quartet. Foto: fotojarinko.rajce.net

» Pokračování ze str. B1
Policie podle vedení radnice nedo-
kázala zabránit ovlivňování výsled-
ků voleb, přestože to Krajský soud
v Ostravě jednoznačně označil za
nezákonné.

„Interpretace města, které říká,
že neumíme zabránit kupčení
s hlasy, je lichá. Musíme se totiž dr-
žet zákonů a dodržovat je. To jsme
dělali,“ reagovala mluvčí karvin-
ské policie Zlatuše Viačková.

Aby policie mohla zasáhnout,
musela by zjistit porušení trestní-
ho zákona. Kupčení s hlasy ale

v české legislativě chybí. „My mů-
žeme jen zkoumat, zda nedošlo
z pohledu trestně-právního k ma-
ření voleb a z pohledu zákona
o volbách, zda 48 hodin před koná-
ním voleb strany neprováděly vo-
lební agitaci,“ vysvětlila mluvčí.

Policisté, kteří byli v sobotu
v Českém Těšíně přítomni ve zvýše-
ném množství jako při kterýchkoli
jiných volbách, zaznamenali asi
pět oznámení v souvislosti se sku-
pováním hlasů. Policie podněty
prověřovala, zatím se jí ale nepoda-
řilo prokázat cokoli protiprávního.

Jeden z podnětů jí poskytla
i MF DNES, která byla přítomna pře-
dávání peněz před jedním z barů.
Redaktorka označila ženu – zaměst-
nankyni baru, která
peníze předávala
jiné ženě před vstu-
pem do podniku.

„Kolegové v Čes-
kém Těšíně tuto
ženu zkontaktují
a vyslechnou,“ ujistila mluvčí.

Zatímco ani po volbách neuti-
chá v Českém Těšíně napětí mezi
kandidáty a mnozí volají po změ-

ně legislativy, která znemožní kup-
čení s hlasy, ministerstvo vnitra za-
tím nechystá žádné zvláštní kroky.

„Pan ministr osobně je proti

uplácení voličů a podpořil by ja-
koukoliv normu, která to zakáže,“
řekl mluvčí ministerstva Vladimír
Řepka. Podle něj není v silách mi-

nisterstva, aby zabránilo kupčení
s hlasy. „To je otázka politické kul-
tury. Je na každém voliči komu
a proč hlas odevzdá. Jediné, co mů-
žeme zařídit je, aby hlasování bylo
tajné – a to se v případě Českého
Těšína stalo,“ uvedl mluvčí.

Dodal, že teď se mimo jiné čeká
na verdikt Ústavního soudu, který
by měl v souvislosti s napadenými
volbami v Krupce vnést jasno do
toho, zda je v Česku v komunál-
ních volbách legální vyplácet od-
měnu za hlasy. Markéta Radová,

Josef Gabzdyl

Z
atímco po říjnových vol-
bách spolu se zástupci
trojice českotěšínských
hnutí a stran sbíral důka-

zy o kupčení s hlasy od lidí sám, na
opakované volby se pojistil. Do
města pozval zástupce Transpar-
ency International – organizace
bojující proti korupci. „Přijali to
s povděkem,“ říká advokát a zastu-
pitel města Marek Ježek.

Zástupci Transparency Internati-
onal po volbách řekli, že mají
spoustu důkazů o tom, že se ve
městě opět skupovaly hlasy.
To je pravda. Během tohoto týdne
by měli snad mít k dispozici koneč-
nou zprávu o tom, co zjistili. Hlav-
ní ale teď nejsou ani tak konkrétní
důkazy – jako spíš nutnost pouká-
zat na podstatu celého problému.

Máte informace o tom, že se hla-
sy ve městě skupovaly masivně?
Ty informace mám. Opírám se o to,
co zjistila Transparency Internatio-
nal v terénu při monitoringu, a o po-
znatky lidí, kteří mi volali – s pod-
mínkou zachování anonymity.

Kupovaly se při opakovaných vol-
bách hlasy stejným způsobem
jako v říjnu?
Konkrétní způsob byl jiný, sofisti-
kovanější. Lidé, kteří byli v systé-

mu nakupování hlasů v pozici ná-
kupčích, i ti, kteří to organizovali,
se poučili z dřívějších chyb, jež
vedly k zneplatnění voleb. Vymys-
leli jiný, propracovanější systém.

Pro koho se hlasy skupovaly?
Počkejme na zprávu Transparency
International, v ní by to mělo být
uvedeno. Mé poznatky pocházejí
z indicií z prvního kola voleb a z mé-
dií. Novinkou je dohoda těch dvou
stran (ČSSD a SOS pro Český Těšín –
pozn. red.) o společném postupu.

Už dřív jste mi řekl, že jste věřil,
že při opakovaných volbách stát
už nedopustí, aby se znovu kupči-
lo s hlasy. Stejně se ale opakova-
lo. Jaké teď máte pocity?
Byl jsem v tomto směru naivní. Je
nutné začít od shora. Kupčení
s hlasy je nutné nejprve právně de-
finovat. Myslím, že to překračuje
volební kampaň – nazval bych to
volební korupcí. Stát to musí zařa-
dit do kategorie korupce. Jakmile
si to ujasní, může k potlačení toho-
to jednání nasadit mocenské pro-
středky. Každopádně tomu nelze
zabránit v den konání voleb tím,
že někam přizvu pořádkovou poli-
cii, která jen těžko zabrání kupče-
ní s hlasy. To je, jako byste chtěli
po orgánu na úseku školství, aby
vydával demoliční výměry.

Pokud by se tedy volby v Českém
Těšíně znovu opakovaly, je nut-
né, aby stát zakročil co nejdřív.
Bojím se, že to nebude rychlý pro-
ces. Obavy mám ale hlavně proto,
že se ukázalo, že podpora státu ne-
funguje. U každého dalšího opako-
vání voleb by se mohly nekalé
praktiky projevit ještě organizova-
něji. Je to nebezpečné, ve hře je to-
tiž konečné ovládnutí města.

Co by se dalo dělat, aby případné
nové volby byly co nejčistší?
V úvahu přichází vyřazení subjek-
tu, který je podezřelý ze skupová-
ní. To je myslím jediná možnost.

Myslíte, že přístup policie, re-
spektive státu, byl v sobotu nedo-
statečný?
Nechci kritizovat policii, ta skuteč-
ně asi dělala, co mohla. Měla zajiš-

ťovat veřejný pořádek, ten byl zajiš-
těn. Je to asi i o přístupu minister-
stva vnitra. To by mělo věci pojme-
novat pravým jménem. Mělo by
jasně rozlišit volební kampaň od
skupování hlasů – volební korup-
ce. Chtěl bych, aby se ten pojem
užíval. Ale není to jen záležitost mi-
nisterstva vnitra, nutná je samo-
zřejmě i změna zákonů, a nejen
těch volebních. Mělo by se to do-
stat i do trestně-právního kodexu.

Český Těšín sousedí s Polskem.
Je kupčení s hlasy možné i tam?
V Polsku něco takového neexistu-
je. Jakýkoliv náznak volebního de-
liktu je těžce postihován státem.
Pak je zde ještě jeden, možná zá-
kladní problém.

A to?
V Polsku se volební lístky neposíla-
jí do domácností. Dostanete je, až
ve volební místnosti. Podobně by
to mohlo fungovat i u nás.

Jak vnímáte své sobotní zvolení
do zastupitelstva za Nestraníky?
Samozřejmě pozitivně, nicméně
v dané situaci své zvolení nepova-
žuji za tak podstatné. Možná jsem
jeden z posledních idealistů, ale
byl jsem rozčarovaný z toho, co se
během opakovaných voleb dělo.
Původně jsem byl přesvědčený
o tom, že volby by se kvůli nepří-
pustným praktikám měly opako-
vat. Teď ale už vím, že možné to
bude, až dá stát garance, že skupo-
vání hlasů bude umět zabránit –
a pojmenuje to v konkrétních záko-
nech. Markéta Radová

Poprvé sbíral důkazy o kupčení s hlasy při říjnových
volbách v Českém Těšíně. Soud je vzal v potaz a řekl:
„Výsledky voleb neplatí.“ Myslel si, že v dalších
volbách stát skupování hlasů nedopustí. Pletl se.

PROFIL

Kdo je Marek Ježek
Českotěšínský advokát, jenž
zastupoval u soudu trojici sdružení
a stran, které napadly výsledky
říjnových voleb. Je také zastupitel
města. Dosud reprezentoval Hnutí
pro Těšín, v sobotu byl zvolen za
Nestraníky. Zvolení přijal
pozitivně, jak ale říká, v situaci,
kdy se městě masivně skupují
hlasy pro některé subjekty, je
nepovažuje za podstatné. Stát
podle něj musí udělat taková
opatření, která znemožní
manipulaci voleb.

„Interpretace města, které říká,
že neumíme zabránit kupčení
s hlasy, je lichá.“
Zlatuše Viačková, mluvčí policie

Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na e-mail
redova@mfdnes.cz nebo na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava,
702 00.

Naší snahou je zachránit
ortopedii v novojičínské
nemocnici
»Ad: Zrušíme oddělení, hrozí kraj...
Jako ředitel Nemocnice s poliklini-
kou v Novém Jičíně se chci vyjád-
řit k článku „Zrušíme oddělení,
hrozí kraj lékařům. Ta ale drží při
sobě“, který vyšel ve Vašem perio-
diku v sobotu 8. ledna.
Jak titulek a vlastně i obsah člán-
ku napovídá, má jít o snahu zrušit
ortopedické oddělení novojičín-
ské nemocnice direktivním naříze-

ním kraje, pokud lékaři nestáh-
nou své výpovědi. Ale to není prav-
da!
Naopak, jde o snahu zachránit or-
topedii v novojičínské nemocnici,
protože bez lékařů nejsme schop-
ni se zdravotními pojišťovnami na-
smlouvat výkony, balíčkové ceny
pro TEP (totální endoprotézy) ope-
race, o které už tak dlouho bojuje-
me.
Asi nemá smysl zastírat, že jsme
nemocnicí, kterou její předchozí
vedení velmi zadlužilo, nejsme
v situaci, že bychom mohli z vlast-
ních prostředků lékařům přidávat
na platech.
Taky musím připomenout, že orto-
pedie není silovým oddělením Ne-
mocnice s poliklinikou v Novém Ji-
číně. Těmi jsou oddělení, která
jsou nosná pro Komplexní onkolo-

gické centrum, jehož jsme součás-
tí. Několikrát jsem hovořil s lékaři
našeho ortopedického oddělení
a není pravda, že bych jim hrozil
uzavřením oddělení. Pouze jsem
jim pravdivě řekl, co ortopedii hro-
zí, pokud nebudeme schopni na-
smlouvat se zdravotními pojišťov-
nami výkony pro jejich oddělení,
protože je více než jasné, že žádná
z pojišťoven neuzavře smlouvu
pro oddělení, ve kterém není jedi-
ný lékař.
V tom okamžiku by ortopedické
oddělení zaniklo a asi by nebylo
v naší moci zvrátit tento kritický
stav.
Jde mi především o pacienty naší
nemocnice, kteří se stali rukojmí-
mi, ale o ně asi jde až v poslední
řadě.
MUDr. Tomáš Nykel, ředitel NsPNJ

Fórum čtenářů

Advokát Marek Ježek potvrzuje, že ke skupování hlasů docházelo i při
opakovaných volbách v sobotu. Podle něj byl způsob nakupování
tentokrát propracovanější. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

výběr z dopisů, krácenoVaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, které je největším fotoalbem na internetu u nás

Krize v Těšíně nekončí, volby opět zamíří k soudu

„Kupčení s hlasy musí zabránit stát“

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, nikdy neumírá.

Dnes,11. ledna 2011, 
vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí 

našeho manžela, otce, dědečka 
a pradědečka pana

Jindřicha CHMIELA
z Albrechtic u Českého Těšína.

S láskou vzpomínají manželka Alžběta 
a dcera Věra s rodinou.

Zvířata
Nabízím kvalitní štěňata německého boxera
s PP, zlatá s bílými znaky, k odběru od 
konce února. T: 737 238 006 
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Vyjádřete se!
Co si myslíte
o průběhu voleb
v Českém Těšíně?„Je-li něco nepovolené,

měl by být ten, kdo to
provádí, určitě potrestán.

Čili, už dnes by měli být ti, kteří při
minulých volbách podpláceli, ve
vazbě. Ještě pár takových ‚pokusů‘,
ve vězení bude přeplněno a volby
dopadnou konečně na jedničku.
Opakovat je bez takového postupu
určitě nemá velký smysl.“
petrph, iDNES.cz


