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Tisková zpráva ze dne 28. dubna 2004:

Pardubický kraj má dva kandidáty na ropáka


Výsledky ankety Ropák 2003 budou známy již v pátek 

Celkem třicet jedna kandidátů bylo letos zasláno do dvanáctého ročníku ankety Ropák roku. Nejčastěji byli veřejností nominování poslanec za ČSSD Jaromír Schling za oslabování zákona o ochraně přírody a krajiny a podporu výstavby dvou jezů na Labi a náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina za státní energetickou koncepci s podporou jádra a uhlí (viz www.detizeme.cz/ropak). Výsledky ankety budou oznámeny v pátek 30. dubna na tiskové konferenci v Brně v 11 hodin na Panské 7.

Za Pardubický kraj byl navržen ministr životního prostředí Libor Ambrozek za povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů dvaceti šesti kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů v trase plavebního kanálu Přelouč a zástupce hejtmana Michal Rabas za podporu severní varianty rychlostní silnice R35 kolem České Třebové, která na rozdíl od jižní prochází hodnotnou krajinou a blízko řady obcí, které s ní nesouhlasí. Navíc je o šest miliard korun dražší.

„Mezi dvanáct finalistů, z nichž se ropák vybírá, mají šanci se dostat oba kandidáti, neboť ten první vydal antiekologické rozhodnutí a ten druhý zase podporuje výstavbu antiekologické varianty silnice R35,“ uvažuje vyhlašovatel ankety Miroslav Patrik z Dětí Země Brno.

Mezi zaslanými kandidáty se také objevili i tři ministři vlády. Lidovce paradoxně reprezentuje jednak už zmiňovaný ministr životního prostředí Libor Ambrozek a jednak ministr dopravy Milan Šimonovský za podporu výstavby jezů na dolním Labi. 

Sociální demokracii zastupuje ministr průmyslu a obchodu Milan Urban za předložení státní energetické politiky se snahou zrušit ekologické územní limity další těžbou uhlí a s plánem vybudovat tři jaderné bloky.

Do doprovodné ankety o antiekologický výrok Zelená perla 2003 bylo zasláno padesát jedna výroků, ovšem do finále se může dostat jen osmnáct. Nejvíce výroků, šest, patří shodně zástupci hejtmana Ústeckého kraje Jaroslavu Foldynovi a náměstku ministra průmyslu a obchodu Martinu Pecinovi. 

Se dvěma výroky se do finále může dostat i prezident Václav Klaus. Seznam zaslaných kandidátů na ropáka a přehled zelených perel jsou na www.detizeme.cz/ropak.

Slavnostní vyhlášení ropáků a perel proběhne v pátek 30. dubna od 18 hodin v brněnském HaDivadle. Součástí je také premiéra divadelní hry z prostředí brněnské radnice pod názvem Odsun, která recesistickým způsobem kritizuje nápad přemístit železniční nádraží v Brně z centra. Hlavní postavou je proto primátor Suchoň z OSDS. Vstupenky lze zakoupit v HaDivadle v ALFA pasáži, novináři mají vstup zdarma.



Poděkování za podporu akce patří: Nadaci Partnerství Brno (www.nadacepartnerstvi.cz), 
Moravské bance vín Brno (www.bankavin.cz) a firmě Víno Marcinčák Mikulov (www.vinmark.cz).

