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Rozjel Karel Janeček
neoficiální prezidentskou
kampaň už v Krnově?
FIDEL KUBA

Krnov –Matematik amili-
ardář Karel Janeček 21. ledna
2022 oznámil kandidaturu
na prezidenta. Novináře
ujistil, že jeho projev o očko-
vání na Zlatém slavíku roz-
hodně nesouvisel s prezi-
dentskou kandidaturou,
protože si byl předem vě-
dom, jak svými názorymůže
část veřejnosti proti sobě
popudit. Mohla být neofici-
álním startem Janečkovy
prezidentské kampaně už
beseda s občany Krnova
12. září 2021?

RADOSTNĚJŠÍ
BUDOUCNOST?
Fanoušci krnovského klubu
Kofola nevěřili vlastním
očím, když semezi pozván-
kami na koncerty Štěpána
Kozuba, Richarda Krajča
a různých kapel objevila také
výzva Karla Janečka: „Přijďte
si s námi popovídat o tom, co
vás trápí, a prostřednictvím
dialogu hledat cestu k ra-
dostnější budoucnosti! V ne-
děli 12. září pro vás pořádáme
debatní večer nazvaný Jak
najít radost v těžké době.
Budeme hledat recepty a ře-
šení toho, co vás v součas-
ném světě, v životě, ve vaší
obci či v rodině trápí, a jak se
vrátit k tomu, co nám všem
dělá největší radost, ať už
jsou to děti, rodina, smyslu-
plná práce, sport či pomoc
ostatním.“
Protože si Karel Janeček

rád hraje s čísly, svolal bese-
du s Krnovany na 17.42 ho-
din. Své setkání s Krnovany
Janeček zakončil promítáním

filmu o prezidentovi T. G.
Masarykovi.
O půl roku později 21. led-

na 2022 svolal Janeček tis-
kovku na 10.21 hodin, aby
oficiálně oznámil, že on
sám kandiduje na pre-
zidenta.

DAROVANÉ
PASTELKY
A ŠŤASTNÉ
ČESKO
V krnovském klubu
Kofola si Karel Janeček
v září pozval na pódium
majitele Kofoly Jannise
Samarase s chotí Zuzanou.
Podle časopisu Forbes jsou
Janeček i Samarasmiliardáři,
kteří patří mezi stovku nej-
bohatších Čechů. „To k nám
přišli nejbohatší Češi jen tak
na kus řeči? Nebo se z toho
něco vyklube?“ táhlo hlavou
Krnovanům, když poprvé vi-
děli nad pódiem heslo Šťast-
né Česko.

Vstup na besedu byl sa-
mozřejmě zdarma, a ještě
pastelky jako dárek. U vcho-
du nesmělo chybět hlasovací
zařízení pro Janečkovume-

todu D21 a kniha o li-
dech „laskavcích“,
kteří mění svět
kolem sebe k
lepšímu. Je to-
hle hledání
šťastné bu-
doucnosti
dobročinná ak-
ce Nadace Karla

Janečka? Startují
nějakou kampaň? Jde o vstup
do politiky? Nebo je podsta-
tou propagace Janečkova
hlasovacího systému D21?
Nebo jenmiliardáři pocítili
upřímnou potřebu komuni-
kovat se svými spoluobčany?
Vzhledem k tomu, že Sama-
ras i Janeček v Krnově vy-
právěli také o výchově svých
dětí, chvíli už to vypadalo, že
výstupem je snaha o reformy

vzdělávacího systému. Nebo
jsme svědky PR komunikace
s veřejností, jak dát svým
podnikatelským aktivitám
vlídnou tvář?
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ANO
Janeček se Samarasem
v Krnově předvedli učebni-
cový příklad kultivované
diskuse. Ukázali, že umí své
názory na všechnomožné
podložit argumenty, a věcně
komunikují s oponenty jako
rovný s rovným.
Tuto krnovskou akci pro-

vázela také zajímavá komu-
nikace s Deníkem, který
v pozvánce do klubu Kofola
zmínil, že Samaras i Janeček
před lety podporovali hnutí
ANO. „ANO podporují Radim
Jančura, Karel Janeček či
Jannis Samaras,“ říká titulek
článku, který na svém ofici-
álnímwebu anobudelip.cz
zveřejnilo hnutí ANO
Andreje Babiše v roce 2013.
Karel Janeček požádal Deník
o uvedení této informace na
pravoumíru, protože ANO
ani Babiše nikdy nepodpo-
roval. „Nemám žádný vliv na
to, co si ANO píše na svém
webu. Je to lež. Hnutí ANO
ani Andreje Babiše jsem ni-
kdy nepodporoval,“ sdělil
Karel Janeček Deníku v září
2021. Jen Karel Janeček a
Andrej Babiš vědí, co semezi
nimi tehdy odehrálo.
Každopádně oznámení

prezidentské kandidatury
Karla Janečka staví krnovské
události ze září 2021 do úplně
jiného světla, než jak se nám
jevily tenkrát.

MATEMATIK a vizionář Karel Janeček Krnovanům představil své-
ho pětiletého syna Yaniska. Foto: Deník/Fidel Kuba

Ve Stodolní ulici se bude stavět

Pokračování ze strany 1
„Návrh pracuje s kontex-

tem celé lokality, života v ní
a ctí i její historii. Naskytne
možnost kvalitního bydlení
a plnohodnotného trávení
volného času přímo v centru
města. Kromě komerčních
prostor je plánována výstav-
ba 158 bytů s parkovacími
místy,“ shrnul primátor To-
mášMacura.

HOTEL ZNOVUNEUSPĚL
Záměr prodat zmíněné ne-
movitosti v centruměsta
schválili zastupitelé už v září.

Zájemci mohli předkládat
své nabídky do konce listo-
padu, v termínu obdrželo
město dvě nabídky k odkou-
pení. Společnost Promet
Commercial zamýšlela vy-
budovatmultifunkční bu-
dovu s obchodními prostory,
byty, garážová stání a hotel,
její nabídka však nesplnila
podmínkyměsta a nebyla
akceptována. Ani tentokrát
se tak nevyplatila sázka na
hotel, s nímž v nedaleké
Vojanově ulici neuspěla před
časem právě Linkcity.
Tato společnost se ale nyní

postará o proměnu rezidence
Stodolní. Generální ředitel
developera Clément de
Lageneste ocenil způsob, ja-
kým vedení Ostravy přistu-
puje k rozvoji města. „Záměr
revitalizovat brownfieldy
a navracet život do nevyuži-
tých lokalit s ohledem na tr-
valou udržitelnost města

přesně odpovídá našemu
pojetí developmentu. Proto
nás těší příležitost zahájit
spolupráci s městemOstra-
vou na tak symbolickém
místě, jakým je právě Sto-
dolní. Věřím, že společně
přispějeme k dalšímu rozvoji
území,“ uvedl generální ře-
ditel Linkcity Czech Republic.

TAKTOMÁVYPADAT nová rezidence Stodolní.
Vizualizace: Bogle Architects

Zloději v akci. Policejní
video zachytilo, jak pracují
Ostrava – Vysokou školu zlodějskou připomínají
videa, která v pátek zveřejnila moravskoslezská
policie. Je na nich zachycen dvaačtyřicetiletýmuž,
kterýmá na svědomí třináct nejrůznějších krá-
deží. Ke všem došlo v Ostravě. Zádamu v několika
případech kryla dvaadvacetiletá žena. Dvojici mi-
mo jiné zachytily kamery v obchodě s potravina-
mi a v prodejně s drogistickým zbožím. Je na nich
vidět, jakmuž nenápadně do batohu a tašky
vkládá sladkosti a parfémy. Zejména při krádeži
čokolád si nenechavci počínali velmi zkušeně.
Kolem v té době procházeli zákazníci, nikdo si ale
ničeho nevšiml.
Dvojicemimo jiné ukradla bezmála sto čokolá-

dových tyčinek, nejraději ale „nakupovala“
parfémy v drogeriích. Zloději se objevili i v knih-
kupectví, z něhož si odnesli stolní hry. „Způsob
krádeží byl téměř vždy stejný. Vybrané zboží si
ukrývali do tašek, batohu či kabelek,“ uvedla Eva
Michalíková zmoravskoslezské policie.
Muž kradl i v prodejně s chovatelskými potře-

bami, kde vzal pamlsky pro psy. Jindy se v kabince
„nasoukal“ do společenského obleku, na který si
dal své oblečení. Takto vyparáděný prošel bez za-
placení pokladnou. Úřadoval

vyparáděný
Úřadoval
vyparáděný

i v baru ve Stodolní
ulici – nepozornou ženu připravil o kabelku.
Celková škoda byla vyčíslena na čtyřicet tisíc ko-
run. Oba zloději se ke všem činům přiznali. Uvedli,
že věci obratem prodali a peníze utratili. Muž,
kterýmá již za sebou řadu odsouzení, skončil ve
vazbě. Hrozí mu až tři roky vězení, ženě pak dva
roky žaláře. (per)
VIDEO na https://moravskoslezsky.denik.cz

Zaznamenali jsme

Bude více rajčat. Farma
Bezdínek na Krvinsku
staví další skleníky

Dolní Lutyně – Na farmě Bezdínek v Dolní Luty-
ni, kde se v obřích sklenících celoročně pěstují
rajčata, vyrůstá nový skleník. Stavba je v plném
proudu a podlemarketingovémanažerky farmy
Moniky Zábojníkové hotový byměl být do konce
letošního. „Novou kapacitu buduje kvůli rozšíření
sortimentu rajčat,“ uvedla Zábojníková.
Farma Bezdínek pěstuje několik odrůd rajčat

v hydroponických sklenících a navíc bez zbytků
pesticidů. Pro opylování rostlin využívá speciálně
chovaní čmeláky, které si do skleníků dováží.
Farma v Dolní Lutyni funguje již čtvrtý rok.
V produkčních sklenících, jež dnes zabírají plochu
patnácti hektarů. Skleníky vyhřívá teplo z blízké
elektrárny Dětmarovice.
Zeleninu tam pěstují v organickém substrátu,

který po ukončení pěstební sezóny kompostují.
Květy ve sklenících přirozeně opylovávají čmelá-
ci, rostliny jsou zalévány dešťovkou, a proti škůd-
cům jsou chráněny přirozeně – biologicky.
Farma Bezdínek v Dolní Lutyni získala v roce

2019 dvě významná ocenění. Za rajčata bez pesti-
cidů získala společnost Tesco Stores 1. místo –
Cenu za spolupráci s lokálními dodavateli potra-
vin v soutěži Diamantová liga kvality 2019. Pré-
miová česká rajčata excelentní chuti se nověmo-
hou pochlubit také národní značkou kvality
KLASA. (toj)

NA FARMĚ Bezdínek v Dolní Lutyni se staví nové obří
skleníky. Foto: Deník/Tomáš Januszek

Infolinka pro předplatitele: 
→ 272 015 015      → 272 015 020

DENÍK V SEVEROMORAVSKÝCH MUTACÍCH: Moravskoslezský deník, Opavský a hlučínský deník, Frýdecko-místecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník, Novojičínský deník, Bruntálský a krnovský deník. Vychází pondělí – sobota. Vydává VLTAVA LABE MEDIA
a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 01440578. Předseda představenstva a generální ředitel: Vít Nantl. CENTRÁLNÍ REDAKCE: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5. Od 1. 1. 2020 je platný ceník inzerce č. 20.
REGION SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO: 
a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 01440578. Předseda představenstva a generální ředitel: Vít Nantl. CENTRÁLN
REGION SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO: 
a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 01440578. Předseda představenstva a generální ředitel: Vít Nantl. CENTRÁLN

Mlýnská 10, 702 00 Moravská Ostrava. Manažer inzerce: Jiří Eichler, e-mail.: jiri.eichler@vlmedia.cz, mobil: 724 412 023. Šéfredaktor redakcí na severní Moravě: Aleš Uher, šéfeditor redakcí na severní Moravě: Ondřej Dluhí. fredaktor redakcí na severní Moravě: Aleš Uher, šéfeditor redakcí na severní Moravě: Ondřej Dluhí. fredaktor redakcí na severní Moravě: Aleš Uher, šéfeditor
OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ DENÍK: Na Rybníčku 56, 746 01 Opava, redakce.opavsky@denik.cz. Šéfredaktor Opavského a hlučínského deníku: Roman Brhel, e-mail: roman.brhel@denik.cz, mobil: 606 666 503. Příspěvky čtenářů: Gabriela Stašová, mobil: 724 474 827, e-mail: 
gabriela.stasova@denik.cz. Sport: sport.moravskoslezsky@denik, tel. 596 176 602. Manažer distribuce: Jiří Janda, e-mail: janda.jirism@denik.cz. Servis pro čtenáře, řádková inzerce: inzerce.radkova.SM@vlmedia.cz. Texty označené PR, PI jsou placená inzerce. Texty označené PR, 
PI jsou placená inzerce. Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha. Ročník: XIX, ISSN 1801-0156, MK ČR E16949. Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. Předplatné doručuje: Mediaservis, s.r.o. fi e se nevracejí. Předplatné doručuje: Mediaservis, s.r.o. fi
Deník najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android. Centrum zákaznické péče: 272 015 015, 272 015 020. E-mail: denik@mojepredplatne.cz, více: www.mojepredplatne.cz. V případě reklamace doručení nás, prosím, kontaktujte na el. adrese: reklamace@denik.cz.

2 22. ledna 2022Deník
www.denik.cz


