
„Kamarádím s Vítkem Bártou, proto sponzoruji Věci veřejné“ 

OSTRAVA (ama) Lidé ho znají jako podnikatele a obvodního radního za Hnutí Ostravak. Lukáš 

Semerák ale významně sponzoruje i jednu z vládních stran: Věci veřejné, u níž teď soudy rozplétají 

podezření z korupce ve vlastních řadách. 

Ukázalo se to, když VV zveřejnily seznam svých sponzorů za loňský rok. Lukáš Semerák byl 

nejštědřejší sponzor z řad fyzických osob. Straně věnoval 1,22 milionu korun. „Moje motivace byla 

jednoduchá: osobní přátelství s Vítkem Bártou. Známe se už asi patnáct let a já mu před časem slíbil, 

že mu pomůžu. Fakt, že jeho stranu podporuji svými vlastními penězi, je moje osobní věc,“ řekl Lukáš 

Semerák. Ostravští politici vysvětlení přijímají, někteří se ale jeho kroku diví. 

Asi bych na jeho místě stejný krok neudělala. Stav, v jakém se Věci veřejné teď nacházejí, vrhá 

špatné světlo na všechny, kdo stranu podporují,“ podotkla náměstkyně ostravského primátora Simona 

Piperková (ČSSD). 

Lukáš Semerák však zopakoval, že důvodem jeho sponzorování Věcí veřejných je hlavně 

přátelství s předsedou jejich poslanců Vítem Bártou. „Samozřejmě, že sleduji dění ve Věcech 

veřejných a netěší mě, že se členové strany navzájem nahrávali, jak se ukazuje u soudu, ale s Vítkem 

Bártou se znám dlouhá léta, nemám důvod mu nevěřit,“ poznamenal radní centrálního ostravského 

obvodu za Hnutí Ostravak. 

Málek: S Věcmi veřejnými jsme nikdy nespolupracovali 

Za skutečností, že ze svých vlastních peněz podporuje Věci veřejné, se podle Lukáše Semeráka 

neskrývá žádná spojitost strany a Hnutí Ostravak. 

To zdůraznil i předseda hnutí Tomáš Málek: „Sponzorský dar Věcem veřejným je čistě 

soukromá věc Lukáše Semeráka. Naše hnutí nikdy s Věcmi veřejnými nespolupracovalo a 

předpokládám, že se na tom do budoucna nic nezmění. Zaměření hnutí je lokální, odlišné od vládní 

strany.“ 

Například náměstek ostravského primátora Dalibor Madej (ODS) se také domnívá, že 

sponzorský dar, který Lukáš Semerák směřoval VV, je jeho osobní záležitost.  „Můj názor ale je, že 

určitá spojitost mezi Věcmi veřejnými a Hnutím Ostravak existuje. Při posledních komunálních 

volbách spolu jejich zástupci sbírali body,“ myslí si Dalibor Madej. 

Politolog Tomáš Jarmara nevěří tomu, že by někdo dal milion někomu jen tak - z přátelství. 

Podle Lukáše Semeráka to ale možné je. Žádný jiný důvod nepřipustil. 
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