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Osobnosti v anketě MF DNES hodnotí uplynulý rok a píší, co by lidem přáli do toho nového 

Filip Petlička ředitel Ostravského muzea 

Rok 2022 byl pro české muzejnictví a kulturu nesmírně úspěšný. Po pandemii jsme mohli opět naplno fungovat, v
Moravskoslezském kraji se otevřely nové a nádherné expozice a muzea – Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici a
PLATO Ostrava. Přeji všem především optimismus, protože celkový obraz uplynulého roku může být skličující. Je válka, vysoká
inflace, strašák covidu-19 zůstává přítomen. Žádná krize však není navěky. Nesmíme propadat zbytečné skepsi, nesmíme uvěřit
jednoduchým populistickým řešením – a tím dříve krize pominou. Přeji šťastný rok 2023 a těším se, že se potkáme v muzeu! 

Libuše Foberová ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny 

Rok 2022 byl pro knihovníky a naši knihovnu ve znamení příprav projektu Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací. Přála
bych knihovnám hodně dobrých čtenářů, knihovníkům hodně radosti z práce, která má smysl. Učí lidi pracovat s informacemi,
doporučují jim četbu, provázejí je v dnešní nelehké době, jsou tady pro všechny lidi, kteří chtějí číst, vzdělávat se a inspirovat. 

Barbora Zbránková předsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Český Těšín 

V uplynulém roce jsme se vraceli z covidových problémů ke standardní práci. Oddělení i ambulance jely na plno. Bylo velmi
příjemné, že jsme se mohli vrátit k pořádání akcí pro odbornou, laickou veřejnost i pro naše zaměstnance bez covidových omezení.
Jen na podzim se nám covid zase ohlásil, ale průběh onemocnění byl u našich pacientů velmi mírný. Takže za naši nemocnici mohu
říci, že jsme se vrátili do režimu jako před covidem. Lidem do dalšího roku přeji předně zdraví, zdraví, zdraví, trpělivost a empatii,
větší míru tolerance a vzájemného porozumění. 

Jiří Tkáč generální ředitel Povodí Odry 

Uplynulý rok byl pro všechny těžký s ohledem na všeobecnou krizi, kterou vyvolalo Rusko svou agresivitou. Přesto se nám,
vodohospodářům, podařilo splnit všechny stěžejní úkoly, které byly pro rok 2022 stanoveny. Do nového roku chci všem popřát
pevné zdraví, chuť do života, sílu chovat se pozitivně, slušně, podle zdravého rozumu. Společně to určitě zvládneme. 

Jaroslav Hrubý kastelán zámku Linhartovy 

Letošní rok byl velice dramatický, neboť jsme dokončovali rekonstrukci Linhartovského zámečku. V nastávajícím roce přeji všem
pevné zdraví, mnoho optimismu a dobré nálady. A abychom pořád i přes problémy, které jsou, žili v míru. Mnoho lidí si neustále
stěžuje a nadává. Ale přijde domů, má teplou i studenou vodu, svítí mu světlo, uléhá do peřin a má jistotu, že ráno vstane v klidu a
pohodě. A to v současné době nemá mnoho lidí mimo naši republiku. 

Jiří Havrlant ředitel Fakultní nemocnice Ostrava 

Podařilo se nám otevřít robotické centrum, které výrazně posunulo možnosti operativy zejména u onkologických pacientů.
Samozřejmě nás lidsky zasáhla válka na Ukrajině a rozhodli jsme se pomoci. Otevřeli jsme ambulance, takzvané UA pointy, a začali
ošetřovat dospělé i dětské pacienty, kteří u nás požádali o azyl, a zároveň jsme vytvořili podmínky pro klidný porod těhotným
ukrajinským ženám. Velkou událostí bylo otevření nového Psychiatrického pavilonu. Podzim byl ve znamení zahájení asi největší
rekonstrukce v dějinách fakultní nemocnice. Rád bych v této souvislosti připomněl, že obyvatelé našeho regionu jsou v přístupu ke
svému zdraví specifičtí. A to hlavně v onkologické oblasti. Častěji než v jiných krajích přicházejí k lékaři až v pokročilém stadiu nemoci
a stává se, že už jim pak ani sebemodernější formy léčby nepomohou. Takže si dovolím vyslovit přání, aby více mysleli na to, že o
zdraví je třeba pečovat, a chodili na preventivní vyšetření. Pokud jde o zdravotnictví, tak tomu přeji především dostatek
erudovaného personálu, protože bez něj ani ty nejvýkonnější přístroje nic nedokážou. Výzvou je rozvoj stomatologické péče, aby se
nestalo, že se k zubaři poprvé dostanete až ve chvíli, kdy už váš chrup zachránit nelze. V kontaktu s pacientem bychom určitě
neměli zapomínat na laskavost, vlídnost s trpělivost. 

Jiří Nekvasil ředitel Národního divadla moravskoslezského 
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Uplynulý rok byl pro nás divadelníky na jednu stranu radostnější, protože jsme mohli hrát a zkoušet bez větších omezení.
Bezesporu se však i nás dotýká brutální vojenský útok Ruska na Ukrajinu a stále pokračující válka. To je situace, která se týká celé
Evropy a nelze to zužovat jen na ekonomické následky. Vedlo nás to a stále vede k jinému přemýšlení o naší divadelní práci. Těší nás
ale zároveň, že se k nám diváci postupně vracejí, že do divadel chodí. Během adventu, ve vánočním čase a teď do konce roku jsme
měli a máme často vyprodáno. A to je radost! Přeji divadlu a lidem vlastně totéž. Aby neztráceli naději, nenechali se svést falešnými
proroky či dezinformátory a otevřeli svou mysl a srdce. A hledali pravdu, krásu a lásku, která má životadárnou sílu! Divadlo ať je
stále místem setkávání a společného nalézání krásy, cestou do světa radosti, občerstvující fantazie a očistné katarze. Přeji nám
všem divadlo plné radostí i v roce 2023. A to vše ve zdraví těla i ducha! 

Radovan Burkovič prezident Asociace pracovních agentur 

My čekali jsme jaro, a zatím přišel mráz. Takový podvod na voličích nečekal nikdo z nás. Slibovaná změna se s novou vládou
nekonala. Naopak se jelo dále v covidu, hlava nehlava. Pro občany i firmy je daleko hůře než loni, a to na všech frontách. Lidem přeji,
aby procitli, aby se svobodně nadechli a řekli dost tomu, co je štve. Aby nemlčeli a neohýbali záda. Aby se spoléhali sami na sebe, na
své nejbližší okolí, aby přemýšleli. Žijte svůj vlastní život. Používejte vlastní zdravý selský rozum. Nenechte sebou vláčet. 

Michal Zezula ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě 

Rok 2022 byl jistě v mnoha ohledech přelomový. Na jednu stranu jsme se mohli vrátit po omezeních k normálnímu životu, na
druhou stranu společnost čelí mnoha novým krizovým situacím. Lidé si přesto našli cesty na památky, jejichž návštěvnost se vrací k
číslům, na která jsme byli zvyklí před covidem. Z hlediska památkové péče pro nás byl důležitý pokrok v jednáních o ochraně
památkových hodnot vybraných objektů souvisejících s hornickou činností na Karvinsku. Věříme, že se klíčové areály a stavby podaří
zachovat jako doklad průmyslové identity regionu. Do roku 2023 přeji hodně sil a dostatek relevantních informací. Bez nich se těžko,
a to nejen v památkové péči, hledají správná řešení. 

Petr Orel vedoucí záchranné stanice Bartošovice 

Pro stanici i naše návštěvnické středisko v Bartošovicích to byl relativně standardní rok, který již nebyl zatížený covidovou pandemií.
Na druhé straně se nás samozřejmě citelně dotýká dnešní vysoká inflace a energetická krize. V této souvislosti děkujeme všem, kteří
finančně či jinak podporují naše ochranářské aktivity. Momentálně máme v péči na 300 zvířecích pacientů, některé z nich trvale, v
minulém roce jsme přijali přes 2 200 zraněných či jinak handicapovaných živočichů a přišlo k nám více jak 12 tisíc návštěvníků. Nový
rok je pro záchrannou stanici v Bartošovicích jubilejní, oslavíme 40 let od jejího otevření, máme před sebou mnoho práce,
ochranářských výzev a věřím, že zvládneme i složitou ekonomickou situaci. Všem bych chtěl samozřejmě popřát hodně štěstí,
zdraví a úspěšný nastávající rok. Chtěl bych věřit, že konečně skončí nesmyslná válka na Ukrajině, že se agresor stáhne z
okupovaných území. Máme obrovské problémy s klimatickou krizí a na to je potřeba se plně soustředit, v době války to příliš nejde. 

Jaroslav Zezulčík kastelán zámku v Kuníně 

Neobyčejnou radost nám udělala výstava o staviteli Adolfu Loosovi a jeho spolupráci s posledním majitelem zámku Victorem
Bauerem. Připravovali jsme ji řadu let, museli ji vzhledem k nepřízni doby odkládat. Díky pochopení našich partnerů ji budeme moci
prodloužit i do nové sezony. Čtenářům bychom chtěli popřát především mnoho zdraví, aby neztráceli optimismus a aby
nezapomínali na ty, kteří nemají to štěstí jako většina z nás žít v relativní hojnosti a především stranou kruté a nespravedlivé války.
My se na zámku budeme těšit na rok Harrachů, rodiny, která zanechala v našem kraji nepřehlédnutelnou stopu. Přeji všem, aby
mysleli na to, že na naše skutky se také jednou budou dívat naši nástupci. 

Foto: Vzhůru Vážení čtenáři, redakce MF DNES vám přeje co nejvíce dobrých zpráv a ať na své letošní cestě jen stoupáte. 
Foto: Adolf Horsinka 
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