
Centrum PANT připravilo sérii předvolebních debat

Patriotmagazin.cz, 6. 9. 2018

Centrum PANT připravilo ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a VŠB-TU tři veřejné
tematické besedy s kandidáty do zastupitelstva města pod názvem Ostrava pro 21.
století.

Navazuje tímto na debaty věnující se problematice Ostravy, které zde proběhly v loňském
a letošním roce, a vzbudily velký zájem.

Na přípravě a obsahu debat pracují zástupci uvedených dvou ostravských univerzit, kteří
také vybrali příslušného moderátora a odborného garanta.

Touto účastí akademiků chce pořadatel debat docílit odborné úrovně, ale také maximální
nestrannosti.

Petr Pánek, šéf Centra PANT k tomu říká: „Oslovili jsme zástupce všech stran a hnutí
kandidujících do zastupitelstva města Ostravy, vyjma extrémistů. Moderátor bude dbát
na to, aby každý zástupce měl stejný časový prostor pro svou odpověď. Dostatek času
bude také věnován otázkám z publika“.

Pozvání zatím přijalo šest zástupců, většinou lídrů kandidátek. Akce budou začínat v
19.00, předpokládaná délka je dvě hodiny.

Moderní velkoměsto pondělí 10. 9. 19.00

Jak si Ostrava vede? Jaké má vzory a čeho se má obávat? Co dělá město atraktivním
(pravým domovem) – image, čistý vzduch, bydlení, kultura, veřejný prostor nebo
sousedské soužití?

V čem je třeba držet se při zemi a jaké ambice by naopak neměly Ostravě chybět?

Moderátor: Dan Konczyna

Odborný garant: Eva Špačková (VŠB-TUO)

Potvrzená účast

Pirátská strana: Andrea Hoffmannová

Nezávislí: Patrik Hujdus

Občanské demokratická strana: Miroslav Svozil

Hnutí Ostravak: Lukáš Semerák

ANO 2011: Tomáš Macura

KUD-ČSL Zbyněk Pražák

STAN: Jiří Jureček



Moderní vzdělávání pondělí 17. 9. 19.00

Promítají se současné trendy ve vzdělávání do školské politiky? Má Ostrava výhodu
univerzitního města?

Co přináší vzdělání, kdy začíná a kdy končí? Jakou roli hraje nabídka dobrého vzdělávání v
atraktivitě města?

Moderátor: Petr Kopecký, Ostravská univerzita

Garant: Tomáš Bouda, vedoucí CDV PedF OU

Potvrzená účast

Pirátská strana: Martin Tomášek

Nezávislí (zástupce zatím neurčen)

Občanské demokratická strana: Martin Štěpánek

ANO 2011: Tomáš Macura

STAN: Vladimíra Machalová

Moderní doprava pondělí 24. 9. 19.00

Jak skloubit potřebu mobility s ideou zdravého, klidného života ve městě? Je individuální
doprava nahraditelná veřejnou?

Co má hrát prim při budování či modernizaci dopravní infrastruktury a jak může město
ovlivnit jejich směřování?

Moderátor: Tomáš Čech

Odborný garant: Miloslav Řezáč (VŠB-TUO)

Potvrzená účast

Pirátská strana: David Witosz

Nezávislí (zástupce zatím neurčen)

Občanské demokratická strana: Zdeněk Nytra

Hnutí Ostravak: Lukáš Semerák

ANO 2011: Tomáš Macura

STAN: Jiří Jureček
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