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Zjednodušme to!

„Patříme na západ,
ne na východ!“
Michael Pánek se narodil v roce 1965.
Rodina byla perzekvovaná komunistickým
režimem. Jeho otec strávil v komunistických
lágrech jako politický vězeň 14 let. Michael
Pánek řídí od roku 1990 firmu IBS Rokal, která
získala řadu ocenění za své stavby. 12 let vedl
město Dobřichovice jako starosta. Za jeho
působení byla postavena nová školka, škola,
bylo opraveno centrum města. Nová škola,
získala titul Stavba roku 2015. V současné
době je místopředsedou ODS Středočeského
regionu a předsedou ODS Praha západ.
Je spolumajitelem nejstaršího rockového klubu
v Praze ROCK CAFÉ.
V krajském zastupitelstvu by chtěl prosazovat:
 více peněz do školství
 kvalitní péči a opravy krajských silnic
 podporu živnostníků

Michael Pánek

12 let starosta města Dobřichovice
Kandidát ODS č. 6 do Zastupitelstva
Středočeského kraje
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„The world will not be destroyed by those
who do evil, but by those who watch
them without doing anything.“
„Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo,
ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali.“
Albert Einstein
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Hlavním tématem třetího čísla Magazínu
ProRock je tři roky staré svržení české
vlády policejním komandem Roberta
Šlachty pod dohledem Ivo Ištvána.
Kde je zlato a milióny?
Po třech letech vyšetřování chceme přece
jenom vědět, kde jsou tehdy uváděné
kilogramy zlata a desítky miliónů korun,
kterými Robert Šlachta a Ivo Ištván
ospravedlňovali svržení demokraticky
zvolené české vlády a zatýkání
generálů Vojenské rozvědky a poslanců
Parlamentu.
Chceme znát výsledky tříleté práce,
kterými by se dalo toto zatýkání
ospravedlnit. Všechna obvinění se zatím
smrskla jen na nezaplacenou darovací
daň z nějaké kabelky. Šlachtu a Ištvána
poučila soudkyně Králová o tom, že
v popisu práce Vojenské rozvědky je
mimo jiné i zajištění ochrany premiéra
a jeho rodiny.
Chcete si objednat svržení vlády?
Není problém...
Klademe si zásadní otázku, zda lze
v demokratické zemi beztrestně
zatknout generály, kteří mají na starosti
zabezpečení České republiky před
terorismem, několik poslanců Parlamentu
ČR, vedoucího úřadu vlády, ředitelku
kabinetu předsedy vlády a v konečném
důsledku svrhnout demokraticky
zvolenou vládu, a po prokázání neviny
všech zatčených a obžalovaných za
to nenést žádnou odpovědnost. Bez

zajímavosti není ani poodhalení
vztahů ministra financí Andreje Babiše
a účastníků tohoto zásahu.

Region
Rockový Slunovrat
Desátý ročník
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Čtvrtý Čech dostal čestný
doktorát z Oxfordu
Po T. G. Masarykovi, Eduardu Benešovi
a Václavu Havlovi získal čestný doktorát
Oxfordské univerzity čtvrtý Čech
Tomáš Halík. Prezident Miloš Zeman ho
v předvečer udělení doktorátu slovně
napadl. Tomu se ale nemůžeme divit.
O Tomáši Halíkovi řada lidí uvažuje
jako o možném kandidátovi na nového
prezidenta a je známo, že Miloš Zeman
všechny své protikandidáty urážlivě
napadá. Stejně napadl Šimona Pánka ze
společnosti Člověk v tísni či hudebního
skladatele Michala Horáčka.

Odvážná architektura
Školy v Líbeznicích a Dobřichovicích

5

Kamarádi Babiš a Rittig
Víte, že Andrej Babiš a Ivo Rittig se
znají dobře již 21 let a tykají si spolu?
Ivo Rittig nabízí, že by šel někdy se
starým kamarádem Andrejem pokecat
do Otázek Václava Moravce o starých
časech.
Nově zde otevíráme módní rubriku,
která se věnuje Fashion Weeku
a nechybí ani tradiční recept od
Heleny Rytířové. Z evropského dění
stojí za přečtení úvaha Aleny Rytířové
o Brexitu.
Přeji Vám pěkné čtení.
Michael Pánek
12 let starosta města Dobřichovice za ODS
kandidát č. 6. do Zastupitelstva
Středočeského kraje za ODS
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Rockový Slunovrat
podesáté a zase o něco vymazlenĚji
Snad to nebude znít pejorativně,
ale Rockový Slunovrat je zkrátka
sluníčkový festival. Tu velkou
žhavou kouli nosí nejen ve svém
názvu, ale dokáže poručit větru
dešti, aby ustoupily a umožnily
hladký průběh celého festivalového
dne. První červnovou sobotu bylo
totiž v řevnickém Lesním divadle
pořádně rušno. Jubilejní desátý ročník
Slunovratu přišlo oslavit (a zapít) víc
než dva a půl tisíce návštěvníků.
Novinky se osvědčily. Komu se přidaná
Lesní stage zdála přehnaná, musel
být mile překvapen, jak harmonicky
do areálu a celkového konceptu festivalu
zapadá. Fešní borci se skejtem okupovali
U-rampu a z písečné pláže se celkem
dost nečekaně stal populární dětský
koutek.
Těžko určit, na koho se ten den pařilo
nejvíc. Bylo jedno, jestli jste na hlavní
nebo vedlejší stagi, bylo jedno, jestli se
areálem linula ska pohodička v podání
Sto Zvířat nebo energická show Dirty
Blondes. Opomenout nelze ani další
interprety jako třeba černošické patrioty
False Hope, ska-soulové Discoballs nebo
The Chancers, kteří operativně zaskočili
za nemocné Queens of Everything.
Tančilo se na SCB, Slapdash rockabilly
i pány z Vosího hnízda – jejich snadno
zapamatovatelné texty si po chvíli zpíval
asi i ten, kdo je předtím nikdy neslyšel.
K největším překvapením ale určitě
patřili američtí Sepiatonic s lehce
výstředním programem, který byl
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publikem přijat s velkým nadšením.
Zpěvačka Karolina Lux si pak střihla
tanec na pódiu s Circus Problem a bylo
vidět, že si akci užívají nejen diváci,
ale i samotní interpreti. Národem
milovaní sympaťáci z Mig 21, v čele
s Jiřím Macháčkem, pak na závěr
line-upu obšťastňovali Lesňák svými
nesmrtelnými hity.
Komu se po „Migách“ ještě nechtělo
domů, mohl rozvlnit boky v rytmech
electroswingu pod taktovkou DJe
Mackieho Messera.
Ve čtyři ráno bylo po Slunovratu.
Pivo vypitý, burgry snědený, jägery
„vyzkoumaný,“ lidi spokojený.
A tak to má být.

Více informací o festivalu získáte na
http://www.rockovyslunovrat.cz
Tomáš Hejlek
TXT Denisa Vašková
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Odvážná architektura
školy v Líbeznicích a Dobřichovicích

Nová budova Základní školy
v Líbeznicích se dostala do prestižního
výběru staveb v soutěži Česká cena za
architekturu, kterou vyhlašuje Česká
komora architektů. Velkou zásluhu
na tom má tamní starosta Martin
Kupka (ODS), který se o stavbu od
počátku staral a kterého jsme požádali
o rozhovor.

U vás v Líbeznicích jste nedávno
dokončili moderní školní pavilon. Je pro
vás chvála, kterou za něj všude sklízíte,
důvodem pro politickou aktivitu, nebo
spíš příjemným vedlejším produktem?
Dělá mi radost, že se o obci mluví
pozitivně. S každou novou stavbou,
zejména pokud je originální a vystupuje
nad průměr běžných staveb, je spojeno
i pro investora velké množství práce.
Chtěl bych vidět starostu, který by
to martýrium dobrovolně podstoupil
kvůli své slávě. K tomu musí být
mnohem silnější motivace – a tou
je reálná potřeba v daném místě. Já
jsem byl nedávno v Dobřichovicích
na odhalení pamětní desky k získání
titulu Stavba roku 2015, kterou získala
dobřichovická škola. Myslím si, že
velkou zásluhu na tom má bývalý
starosta Michael Pánek (ODS) a jsem
přesvědčen, že ani on tuto stavbu
nedělal kvůli nějaké slávě ale prostě

proto, že školu bylo potřeba postavit.
Stejně tak i my jsme novou budovy
školy prostě potřebovali, pokud se děti
neměly učit venku ve stanu. A když už
jsme to museli řešit, snažili jsme se
za veřejné peníze získat co nejvyšší
kvalitu. To pokládám za hodně důležité.
Veřejná správa by měla být opravdu
náročným a kritickým zákazníkem. Proto
organizujeme pro nové velké projekty
architektonické soutěže. Nejde podle mě
jen o hospodárnost projektů, ale také
o to, aby veřejné prostředky sloužily
ke zvyšování architektonické úrovně
veřejného prostoru.
Architektura je velká, nelze ji
přehlédnut a každý si na ni snadno
vytvoří názor na škále líbí-nelíbí.
Je těžké v několikatisícové obci
prosadit takové dílo?
Úplně jednoduché to samozřejmě není.
Zakládám si ale na tom, že od samého
Magazín ProRock No. 3
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Interiér školy v Líbeznicích

Nová dobřichovická škola získala titul Stavba roku 2015 a titul The best of realty 2015

vzniku projektu dáváme lidem v obci
příležitost, aby slyšeli názor architekta
a jeho argumenty, mohli si na nové dílo
udělat fundovanější názor. V případě
nového pavilonu školy jsme pro všechny
učitele připravili prohlídku jiného
díla stejných tvůrců – tedy Národní
technické knihovny. Každý z učitelů se
mohl ptát, podobně jako pár měsíců
před tím zájemci z řad veřejnosti.
Jsem přesvědčen, že to vede nejen
k vlídnějšímu přijetí nové stavby, ale
i k tomu, že se díky těmto diskusím lidé
více zapojují do budování veřejného
prostoru a přemýšlejí o architektuře.
Přál bych si, aby postupně ubývalo
kverulantů, kteří novou stavbu vždycky
už prostě ze zásady pomluví, a naopak
přibylo těch, kteří budou sledovat každý
pokrok stavby a těšit se na výsledek.

pádem podrželi pro školu. Ve finální fázi
architekti do původního konceptu hodně
zasáhli. Obec řekla požadavky a dále
jsme nechali architekty a projektanty
svobodně pracovat.

Jak moc se váš líbeznický Rondel
liší od původního návrhu, se kterým
přišel architekt?
Původně mělo jít o novou mateřskou
školku. Než jsme na budovu zajistili
prostředky, museli jsme okamžitě
řešit skokový nárůst zájmu o přijetí na
MŠ. Rozhodli jsme se proto přestavět
starou budovu a Rondel jsme si tím
Magazín ProRock No. 3

Aktivní a odvážný starosta určitě
formuje svou obec nějakým směrem.
Jak víte, že je správný? Není příliš
zavazující dělat to, když člověk není
architektem nebo urbanistou?
Tak za prvé to ke starostování prostě
patří. Za druhé s lidmi hodně mluvím a
diskutuji. Společně formujeme představu
o budoucí tváři obce. Ve finální fázi je pak
ale potřeba odvaha a rozhodnost. Není
možné pořádat například referendum,
které by každou stavbu rozhodlo. To musí
zůstat na odpovědnosti starosty. Musí
umět říct: Půjdeme tudy.
Z vlastní líbeznické zkušenosti navíc
vím, že nejlépe se dobré věci rodí tak,
že se o nich s architektem bavíte. Vy
máte dodat znalost místa a potřeb lidí,
přesně vymezit funkci nové stavby a určit
finanční mantinely. Architekt pak může
bořit zbytečná klišé a stereotypy vnímání
architektury, řešit zapojení do souvislostí
se zbytkem obce a ukazovat nové
možnosti a třeba i překvapivá řešení. Pak

to může dobře dopadnout. Pak se může
z tvůrčí diskuse zrodit opravdu svobodný
veřejný prostor.
Mnoho starostů se mračí na
Parlament, který jim svými zákony
a jejich neustálými změnami
komplikuje život. Vnímáte to také tak?
To je jeden z nejsilnějších dojmů ze
současné vlády. Specialisty na zbytečnou
až škodlivou legislativu, která všem
bere svobodu a přidává nové regulace
a povinnosti, jsou zejména ministr
Dienstbier a jeho stranické kolegyně
Valachová a Marksová. Nejlepší pro
všechny by bylo, kdyby tato silná
socialistická až neomarxistická trojka
nepředložila žádný zákon. A pokud by
se přesto odvážila, měla by zasáhnout
Sněmovna a jejich další nesmysly
věcnými argumenty rozcupovat na
kousky.

MÚ Dobřichovice, MÚ Líbeznice
TXT Redakce
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Jan Hřebejk:

„Pro mě je to, jako když
máte v baráku vulgárního
Jan Masaryk :
ožralu, který čůrá na
„Pamatuj si, že dokud
schodišti.“
budeme generálům platit
víc než učitelům, nebude
Miloš Zeman:
na světě mír.“
„Neziskové organizace
Jan Hřebejk o chování prezidenta
Miloše Zemana v DVTV

Marek Eben:

„Studenti, děkuji vám za vaší důvěru. Děkuji všem, kdo mi
umožnili dostat se na trůn. Slibuji, že všechny ty, kdo mi
pomohli dostat se na trůn, při nejbližším státním svátku
vyznamenám,“ rozesmál všechny přítomné moderátor, který
tak poukazoval na fakt, že Zeman pravidelně rozdává státní
vyznamenání svým kamarádům a těm, kdo při něm stáli při
prezidentských volbách.
„Mým úkolem je vládnout zhovadile. Král majálesu musí být
zhovadilejší, než všichni ostatní králové a vládci. Studenti, to
je téměř nesplnitelný úkol. Zhovadilost skutečných vládců je
téměř nepřekonatelná. Abych mohl dostát tomuto složitému
úkolu, budu potřebovat daleko větší aparát, než mají
skuteční vládci,“ bavil studenty moderátor, který tak narážel
na spolupracovníky hlavy státu.
„Proto vám oznamuji, že si pořídím ne jednoho, ale dva
tiskové mluvčí. Jeden bude hledat věci, které nemohu najít
sám, protože takových věcí přibývá, bude to práce na plný
úvazek. Druhý tiskový mluvčí bude odpovídat na dotazy,
které jste nepoložili a sdělovat vám své názory, na které
nejste zvědaví.“
Marek Eben jako král Majálesu
Magazín ProRock No. 3

jsou pijavicemi
na státním rozpočtu,“
vyjádřil se na adresu Člověka
v tísni prezident Miloš Zeman

šimon pánek:
„Člověk v tísni byl během
dvou let kontrolován 56krát.
Kdyby byly státní finance
kontrolovány jen ze třetiny
tak jako neziskovky, tak by
stát ušetřil desítky miliard,“
říká šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. 90 procent peněz jde
podle něj přímo na pomoc. A mnoho prohlášení prezidenta
Zemana jsou prý jen prázdná slova.
Magazín ProRock No. 3

ABSURDITA ROKU

Absurdita roku
V Anketě Absurdita roku vyhrálo Kontrolní
hlášení o DPH z dílny Ministra financí
Absurditou roku 2016 zvolila
podnikatelská veřejnost v online
hlasování povinnost podávat takzvaná
kontrolní hlášení. Důvodem jsou často
sporné postupy úřadů, pokuty za
systémové chyby a to, že nařízení nic
nenahrazuje, nezlepšuje a přidělává
další zbytečnou práci.

Od 1. ledna 2016 musí všichni plátci DPH
podávat každý měsíc (fyzické osoby
kvartálně) takzvané kontrolní hlášení,
což je speciální daňové tvrzení, které
ale nenahrazuje řádné daňové přiznání
k DPH, ani souhrnné hlášení.

Jejich smyslem je snaha o zlepšení
podnikatelského prostředí v ČR.
Absurdita roku má za cíl upozornit
na zbytečné a často nesmyslné
administrativní povinnosti a nařízení,
které úřady ukládají podnikatelům.

Firmy musely poprvé podat kontrolní
hlášení do 25. února. Kontrolní hlášení
k DPH jsou podle ministerstva financí
jedním z nástrojů, které mají zabránit
daňovým únikům. Politická opozice je
kritizovala.
Anketa je součástí podnikatelských
soutěží Vodafone Firma roku a Česká
spořitelna Živnostník roku.

TXT redakce
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Klíčové dokumenty o vlastnících
Čapího hnízda se ztratily.
V Agrofertu se je „nedaří dohledat“
Dokumenty, které měly doložit
skutečné majitele Babišovy luxusní
Farmy Čapí hnízdo v době, kdy
projekt žádal o evropskou dotaci
ve výši 54 milionů korun, se ztratily.
Píše to server Neovlivní.cz, který
má k dispozici auditní zprávu Babišova
ministerstva financí. Andrej Babiš
v březnu v Poslanecké sněmovně
tvrdil, že za anonymními akciemi
Farmy Čapí hnízdo se v té době, tedy
v letech 2008–2013, skrývali jeho dvě
děti a bratr partnerky. Když to měla
následně jeho firma doložit auditorům,
uvedla, že se příslušné doklady
nepodařilo dohledat.

Pravdivost Babišova tvrzení o dětechmajitelích šlo přitom snadno doložit
listinami osob přítomných na valných
hromadách společnosti Farma Čapí
hnízdo. Nebo plnými mocemi, pokud
se nechaly někým zastupovat. Jenže
právě tyto dokumenty se v Babišově
holdingu Agrofert, který později Farmu
Čapí hnízdo prostřednictvím společnosti
IMOBA oficiálně převzal, nepodařilo najít.

Zápisy z valných hromad se všemi
přílohami, tedy i se seznamy účastníků,
plnými mocemi apod., však musí být
archivovány v kanceláři notáře či
advokáta, který zápis z příslušné valné
hromady pořídil a je garantem jeho
správnosti. O tom se již auditní zpráva
nezmiňuje. Auditoři si zjevně vystačili
s informací, že příslušné dokumenty
nemohou v Agrofertu najít.

A nelze je dohledat ani ve sbírce
listin ve veřejném rejstříku vedeném
ministerstvem spravedlnosti, protože
společnost Farma Čapí hnízdo, a. s.
byla 1. června 2014 vymazána
z obchodního rejstříku poté, co zanikla
sloučením s nástupnickou společností
IMOBA, a. s.

„Auditorský tým v rámci emailové
komunikace žádal dne 21. 3. 2016
o doložení podkladů pro auditní
činnost, a to zejména: kopie ‚listiny
přítomných‘ vypracované v souladu
s článkem II. stanov a ‚prohlášení
předsedajícího o účasti akcionářů
na valné hromadě‘ v souvislosti s valnými

Babišovo Čapí hnízdo, vyšetřované kvůli
zneužití 50 mil dotace

Magazín ProRock No. 3

hromadami společnosti Farma Čapí
hnízdo a. s. konanými v období let
2008–2010, kopie plných mocí pro
zástupce akcionářů k účasti na valných
hromadách společnosti Farma Čapí
hnízdo a. s. konanými v období let
2008–2010. Auditovaná osoba uvádí,
že listiny přítomných a plné moci se jí
nepodařilo dohledat,“ uvádějí v auditní
zprávě auditoři ministerstva financí, kteří
na žádost Evropské komise zjišťovali,
zda nejsou důvody k tomu, aby Babišova
farma musela evropské miliony vrátit.
Jako doklad o podílu bratra Babišovy
partnerky Martina Herodese, který měl
podle Babiše držet část firmy pro jeho
dvě mladší děti, zase existuje pouze
čestné prohlášení. „Pravdivost údajů
uvedených v tomto čestném prohlášení
nemůže auditorský tým ověřit,“
podotýkají autoři zprávy.
Odhalení pravých vlastníků farmy
v době, kdy žádala o evropskou dotaci,
je přitom jedním ze zásadních bodů
celé kauzy. Vicepremiér, ministr financí
a velkopodnikatel Andrej Babiš v ní čelí
Magazín ProRock No. 3

podezření, že si k unijním milionům
dopomohl podvodem.
Společnost Farma Čapí hnízdo, která
původně patřila do Babišova holdingu
Agrofert, získala padesátimilionovou
evropskou dotaci v rámci projektů
určených pro malé a střední podniky.
Než ale o unijní miliony v roce
2008 požádala, akcie firmy byly
převedeny na anonymní formu
na doručitele. Agrofert jako obří holding
s mnohamiliardovým obratem totiž
nesplňoval dotační podmínky. Po pěti
letech, po které Farma Čapí hnízdo
musela dodržovat dotační podmínky, se
zase vrátila do Babišova koncernu.
Jak ovšem upozorňují v auditu Babišovi
vlastní podřízení: „Nedoložení výše
uvedených dokumentů a neposkytnutí
vysvětlení objasňující účast na uvedených
valných hromadách je stále další indicií,
která zvyšuje riziko, že Farma Čapí hnízdo,
a. s. byla jednou hospodářskou entitou
se společností Agrofert Holding,“ cituje
server Neovlivní.cz.

Dotaci pro Farmu Čapí hnízdo nyní
vyšetřuje Evropský úřad proti podvodům
(OLAF) a Policie ČR.

Samphotostock
TXT Svobodné fórum
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Kde je zlato
a milIóny?
Zabaveno 150 miliónů,
desítky kilogramů
zlata, zatčena Jana
Nagyová, za pár dní
bude obžalován premiér
Nečas. Všichni jsou
napojení na Ivo Rittiga,
kterého taky zavřeme
atd...

Dostali jste od přátel k nějakému významnému životnímu jubileu dárek
dražší než 20 000 Kč? Uvedli jste ho do
svého daňového přiznání?
Několik kabelek nezapsaných v daňovém přiznání je zatím jediným důvodem,
proč na Úřadu vlády zasahovalo před
třemi lety 400 policistů, bylo provedeno 31 domovních prohlídek, byli zatčeni
dva generálové, tři poslanci Parlamentu
ČR, šéf Úřadu vlády a Jana Nagyová byla
v noci odvlečena v poutech ze svého
bytu. Roberta Šlachtu lze v současné
době nazvat oprávněně mediální hvězdou. Plní přední stránky novin a z článků
o něm nám plyne jasné sdělení: „Jestli
tento člověk odejde od Policie, zavládne
v Čechách úplné Palermo.“
Robert Šlachta je člověk, který nemá rodinu, žije na ubytovně a jeho jediným koníčkem i prací je práce policisty. To ale ještě
neznamená, že tuto práci vykonává dobře.
Právě nezdravá ctižádost stojí za selektivním přístupem ke svěřeným případům,
které mu někteří kolegové vyčítají.
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Metanolová aféra řešená
až po dvou letech
V roce 2010 upozornil Šlachtu na pančování lihu elitní policista Stanislav
Švábenský v obsáhlé zprávě spolu se
zajištěnými důkazy. Šlachta tehdy
ignoroval detailní informace o výrobě
pančovaného alkoholu a dokonce nařídil
tomuto elitnímu policistovi, aby ve vyšetřování nepokračoval a aby postoupil své
poznatky ředitelství celníků v Olomouci.
O dva roky později vyšlo najevo, že právě
část celníků byla do metanolové aféry
aktivně zapojena. ÚOOZ se kauze začal
věnovat až poté, co zemřely desítky lidí
a kauza se dostala na přední stránky
novin.
Scénář Šlachtových zásahů
Zásahy Roberta Šlachty mají většinou
podobný, na veřejnost spolehlivě fungující, scénář. Masivní mediální kampaň
ospravedlňující megalomanství zásahu,
rozsáhlá a ohromující obvinění všech
zatčených v médiích, halasné zatýkání,
spojení kauzy s nějakým nepopulárním
jménem (Rittig, Langer, Rath), úniky
Magazín ProRock No. 3
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odposlechů zejména do Babišových
médií a po pár měsících či letech vyšumění všech obvinění do prázdna. Mediální úspěch, sláva a patřičná pozornost
novinářů je také to, co poskytuje Robertu
Šlachtovi jeho největší obhájce Andrej
Babiš. Na místě je otázka, co na oplátku
může poskytovat Robert Šlachta Andreji
Babišovi.
Kde jsou kilogramy zlata
a desítky miliónů?
Všichni si jistě pamatujeme na legendární
tiskovou konferenci a na hřímání pánů
Ivo Ištvána a Roberta Šlachty v červnu
2013. „Zabaveno 150 miliónů, desítky
kilogramů zlata, zatčena Jana Nagyová,
za pár dní bude obžalován premiér Nečas. Všichni jsou napojeni na Ivo Rittiga,
kterého taky zavřeme atd...”
Tehdy to z dobře připravených novinových článků a televizních reportáží
působilo tak, že elitní policejní útvar
usekl hlavu rozsáhlé mafii, která prorostla až do nejvyššího patra vedení českého
státu. Všichni očekávali, že po takovémto
bezprecedentním zásahu proti premiérovi naší země, u členů Parlamentu České
republiky a u nejvyššího velení Vojenské
rozvědky, budou následovat jasné důkazy a odsouzení viníků v řádech několika
týdnů. Tím by se snad možná dal tento
zásah částečně ospravedlnit.
I když si popravdě nedokážu představit,
jak by takovýto zásah mohl proběhnout
například ve Washingtonu, v Londýně, ve
Vídni nebo ve kterékoli jiné demokratické
zemi. Představit si ho ale nedokáží ani
v Moskvě nebo v Pekingu.
Po třech letech se však pánové Šlachta,
Ištván a spol. dobrali pouze k tomu, že
ředitelka kabinetu předsedy vlády pravděpodobně nezdanila nějakou kabelku.
To se nedávno stalo mimochodem i Monice Babišové při návratu z New Yorku.
Tuto kauzu ale Robert Šlachta přenechal
pouze módní policii z Blesku.
Z pohledu dodržování demokratických
principů, respektování výsledku voleb
a z důvodu, že zde nemáme policejní stát
Magazín ProRock No. 3

čtyři hrdinové bulvárního deníku? Byli to
pánové Ivo Ištván, Pavel Komár, Petr Šereda a Robert Šlachta. K těmto jménům
by bylo vhodné ještě přidat jméno Marka
Foglara, podřízeného Roberta Šlachty.
Když se podíváme na tato jména blíže,
zjistíme, že je kromě policejní práce pojí
ještě jedna věc a to jsou vazby na současného ministra financí Andreje Babiše.

je potřeba tuto kauzu dořešit a vyvodit
z ní jasné důsledky. Jsou zde v podstatě
dvě možnosti. Buď se mělo okamžitě
a nesporně prokázat, že Šlachta, Ištván
a jejich spolupracovníci měli pravdu
a pak by již byli dávno odsouzeni ti, které
zatkli.
A nebo pravdu neměli, a pak musí nést
za svůj neoprávněný zásah do demokratických zvyklostí naší země plnou
odpovědnost a zodpovídat se za zneužití
veřejných pravomocí.
Bez toho by bylo možné si v budoucnu
odstranění jakékoli vlády u pana Šlachty objednat nebo vhodnou manipulací
o nutnosti zásahu přesvědčit.
V demokratické zemi však nesmí být
možné beztrestně zatknout několik
generálů Armády ČR, několik poslanců
Parlamentu ČR, vedoucího Úřadu
vlády, ředitelku Sekce kabinetu
předsedy vlády a v konečném důsledku
svrhnout demokraticky zvolenou
vládu a po prokázání neviny všech
zatčených a obžalovaných se tvářit, že
je vše v pořádku a nenést za to žádnou
odpovědnost.
Připomeňme si znovu po třech letech
personální obsazení této kauzy.
Čtyři stateční, kteří dostali Nagyovou
Deník Blesk vydal bezprostředně po
zásahu článek s titulkem: „Čtyři stateční, kteří dostali Nagyovou“. A kdo byli ti

Robert Šlachta
Na úzké styky a permanentní schůzky
současného ministra financí Andreje Babiše s šéfem speciálního útvaru Policie
Robertem Šlachtou upozornil již před
rokem v časopisu Reportér uznávaný
investigativní novinář Janek Kroupa. Tyto
schůzky Babiše a Šlachty trvají již od
roku 2006. Sám Šlachta schůzky s Babišem nepopírá a vysvětluje je tím, že
provádí tzv. „schůzkovou činnost“. Za pozornost stojí schůzky Babiše a Šlachty na
přelomu roku 2012 a 2013, tedy zhruba
půl roku před svržením vlády Petra
Nečase. Na to, že se svrhnutí vlády Petra
Nečase připravuje, upozorňoval zhruba
2 měsíce před uvedeným zásahem důstojník BIS Vladimír Hučín. Robert Šlachta spolu s Markem Foglarem pod dohledem Vrchního státního zástupce Ivo
Ištvána a jeho náměstka Pavla Komára
tehdy zásah na úřadu vlády přímo vedl.
To ale není první Šlachtovo angažmá.
Šlachta se účastnil také likvidace lidoveckého ministra pro místní rozvoj Jiřího
Čunka. Tehdy ho obžaloval z braní úplatků, ale to se Čunkovi podařilo vyvrátit.
Následovala obrovská mediální masáž.
Pro připomenutí tehdejší titulky novin
například hlásaly: „Milionář Čunek bere
sociální dávky“. Milionář byl označen
proto, že bydlel v rodinném domku, jehož
hodnota byla odhadnuta na 3,5 miliónu.
A dávky byly míněny zákonné přídavky
na děti a za narození dítěte. Další aféru,
kterou přidal Robert Šlachta na bedra
Jiřímu Čunkovi bylo tzv. sexuální obtěžování jeho psychicky nemocné sekretářky, která si na obtěžování zázračně
vzpomněla po pěti letech. V novinách
jsme nečetli téměř o ničem jiném. Úkol
byl splněn. Ministr Čunek pod tímto
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úplně volné nekontrolované pole. Foglar
od počátku vedl tým, který měl na starosti případ Jany Nagyové. Pod vedením
Roberta Šlachty a Ivo Ištvána dotáhli toto
absurdní svržení české vlády policejním
komandem do zdárného konce. Vše za
obrovské tři roky trvající mediální podpory Babišových médií.

obrovským tlakem médií odstoupil a celá
kauza nakonec skončila bez jakéhokoli
výsledku.
Šlachta se také účastnil zásahu na Energetickém regulačním úřadu vedenému
proti šéfce ERÚ Aleně Vitáskové.
Vedl i zásah v Olomouci, tzv. operaci Vidkum, jejíž konečným a možná i jediným
cílem bylo svržení tehdejšího poměrně
slušného, ale nijak výrazného ředitele
GIBS - Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Bílka. GIBS je orgánem,
který řeší přešlapy policistů. Šlachtův
útvar v té době také zrovna čelil podezření z vynášení informací albánské mafii
a také z úniků policejních informací do
Babišových médií.
Nezvyklé a vlastně nepřípustné je i to,
že se Šlachta scházel s Babišem i v době
kdy jeho úřad vyšetřoval Babišův Agrotec, podezřelý z uplácení zakázek
v České poště. Babiš v té době také čelil
a dodnes čelí i vážnému podezření ze
zneužití 50 miliónové dotace v kauze
Čapí hnízdo.
Marek Foglar
Marek Foglar je jeden z blízkých podřízených Roberta Šlachty, který se také
poměrně intenzivně schází s Andrejem
Babišem.
Zajímavé je, že tento neznámý policista
měl shodou okolností na starosti několik
podezřelých kauz, na kterých vždy vydělal Andrej Babiš.

Příkladem může být kauza, kdy Foglar
pomáhal Babišovi ovládnout státní podnik ČEPRO. Byl za odvoláním tehdejšího
ředitele ČEPRA Tomáše Kadlece (což sice
nebyl žádný Mirek Dušín, jen v té době
pravděpodobně nešel Babišovi na ruku,
ale spíše pomáhal jeho konkurentovi Tomáši Pitrovi). Po jeho odvolání se podařilo Babišovi obsadit velkou část vedení
ČEPRA svými lidmi. Důvodem ovládnutí
vedení ČEPRA bylo zajištění odběru
biosložek od Babišovy firmy PREOL.
ČEPRO je hlavním odběratelem biopaliv u nás. PREOL loni u ČEPRA uspěl ze
všech dodavatelů nejlépe. Státní podnik
od něj odebral skoro polovinu z celkového množství bionafty. Přičteme-li k tomu
i dodávky z Primargy, která rovněž spadá
pod AGROFERT, dojdeme k číslu 55 procent. (Čísla ve svém článku “Kdo ovládá
trh s bionaftou” uvedl týdeník Dotyk.)
Babiš již jako ministr financí díky své
nové funkci posléze odstranil své další dva konkurety – ústeckou Kratolii,
kam poslal své podřízené z Finančně
analytického útvaru a firmu v podstatě
zastavil, a Ekopetrol, které byla zrušena
registrace distributora pohonných hmot.
Babišova firma PREOL se díky tomu stala
jediným tuzemským výrobcem bionafty,
který ČEPRO zásobuje. Andrej Babiš se
snažil získat vliv v ČEPRU už před několika lety právě za pomoci policisty Marka
Foglara. Dnes, v roli ministra financí,
kdy pod něj ČEPRO přímo spadá, zde má

Ivo Ištván
Ivo Ištván byl jmenován do funkce vrchního státního zástupce tehdejší ministryní spravedlnosti Vlastou Parkanovou.
V roce 2008 byl za zmanipulované a tendenční vyšetřování kauzy Jiřího Čunka na
návrh nejvyšší státní zástupkyně Renáty
Vesecké odvolán. Po 4 letech ho na návrh nového nejvyššího státního zástupce
Pavla Zemana jmenoval zpět do funkce
tehdejší ministr spravedlnosti za ODS Jiří
Pospíšil. Pospíšil po své neúspěšné kandidatuře na místopředsedu ODS z ODS
vystoupil a přešel do TOP 09, kde kandidoval do Europarlamentu. V ODS po sobě
zanechal mnohamiliónové dluhy za svou
volební kampaň.
Ivo Ištván je zapleten do řady dalších
podivných vyšetřování. Jako příklad
uveďme jeho zásah na Energetickém
regulačním úřadě. Vedoucí tohoto úřadu
Alena Vitásková byla dlouhodobě pod
obrovským tlakem, jak Andreje Babiše,
tak některých vrcholných představitelů
ČSSD. Důvodem pokusů o její odstranění
je více. Jako příklad uveďme to, že tento
Úřad odmítl v roce 2013 návrh na zvýšení
výkupní ceny elektřiny z bioplynových
stanic. Návrh na toto zvýšení dal několik
týdnů po svém zvolení poslanec za ANO
Jaroslav Faltýnek. Shodou okolností hlavní představitel AGROFERTU. AGROFERT
bioplynové stanice nejen přímo vlastní,
ale také jedna z jeho firem je ve velkém
vyrábí. Pokusů o odstranění Vitáskové
jsme viděli již několik. Tentokrát to ale
vypadá, že Andrej Babiš již nenechal nic
náhodě a svěřil akci pětici odborníků
Šlachta, Foglar, Komár, Ištván a Šereda.
Ivo Ištván je podepsán spolu s dalšími
„statečnými“ samozřejmě také za razií
na Úřadu vlády. To byla připravená resp.
až přespříliš připravená akce. Zasahovalo
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přes 400 policistů!!! Konalo se 31 domovních prohlídek. Zásah Ištvána, Šlachty,
Foglara a dalších byl a je stále alarmující
i z důvodu, jaké lidi zatkli s ohledem na
jejich funkce. Jejich zatčením byla ohrožena bezprostřední bezpečnost naší
země. Zajímavé je i to, co následovalo po
policejním zásahu na Úřadu vlády.
Vláda Petra Nečase pod obrovským
tlakem médií skončila. Prezident Zeman,
pak během nezvykle krátké doby 12 dnů
jmenoval předsedou nové vlády tzv. „vlády odborníků“ (nikdo neví, co to vlastně
znamená) svého kamaráda Jiřího Rusnoka a pár dalších kamarádů z politické
strany s poetickým názvem Strana přátel
Miloše Zemana (přejmenované na Strana Práv Občanů SPO). Tato vláda hned
začala s velkými personálními čistkami. Přestože Zeman původně avizoval,
že nové volby budou v září 2013, zůstala
tato vláda bez jakéhokoli opodstatnění
a legitimity od voličů u moci dlouhých
7 měsíců až do 29. ledna 2014. Tato
dlouhá doba perfektně zahrála do karet
Andreji Babišovi pro přípravu mediální podpory jeho triumfálního nástupu
na českou politickou scénu.
Právě v době policejního zásahu na Úřadu vlády kupuje totiž Babiš vydavatelství
Mafra s MF dnes, Lidovými novinami,
deníkem 5+2, rádiem Impuls. Nutno říci,
že koupě takovéto společnosti netrvá
týdny ale spíše měsíce. Je velmi pravděpodobné, že o koupi se rozhodlo v lednu
2013, tedy v době, kdy se Andrej Babiš
často scházel s Robertem Šlachtou, který
pak zásah na Úřadu vlády vedl.
A kdo byl zatčen kvůli několika
kabelkám?
Kromě toho, že veřejnost dodnes neví
nic o kilogramech zlata či desítkách
miliónů korun, je dobré si připomenout,
kdo všechno byl kvůli několika kabelkám
zatčen.
Generálmajor Milan Kovanda,
ředitel Vojenského zpravodajství
a zástupce velitele Velitelství společných sil Armády České republiky.
Vojenská rozvědka, které velel když ho
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zatkli, měla na starosti zjišťování informací o možném vojenském ohrožení
České republiky, o činnostech namířených proti obraně ČR, vyhodnocování
rizika terorismu, organizovaného zločinu
a sabotáží namířených proti ČR.
Generálporučík Ondřej Páleník, ředitel
Vojenského zpravodajství.
Účastnil se celosvětově významných
vojenských operací např. Pouštní štít
a Pouštní bouře v Perském zálivu. V době
svého zatčení měl na starosti monitorování nebezpečí teroristických útoků na
český stát či monitorování organizovaného zločinu.
Šéf Úřadu vlády Lubomír Poul
K jeho úkolům patří příprava programu
práce vlády a jejích orgánů a vytváření
podmínek pro plynulý chod práce vlády
a jejího předsedy, koordinace a kontrola
plnění úkolů vlády.
Jana Nagyová, ředitelka
Sekce kabinetu předsedy vlády
Kompetence ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády Jany Nagyové byly
a musely z titulu její funkce být obrovské.
Že se vyvinul vztah mezi ní a premiérem
není sice nic chvályhodného, ale zároveň
to není nic, co by opravňovalo policejní komando k beztrestnému vtrhnutí
na úřad české vlády.
Tři poslanci Parlamentu České republiky
Poslanci Tluchoř, Šnajdr a Fuksa byli
zatčeni za to, že jim bylo údajně přislíbeno, že budou zaměstnáni v některé
ze státních firem. Ovšem za normální
plat. Oproti platu poslanců by si dokonce i pohoršili. (Pro informaci uvádím,
že Radmila Kleslová z ANO brala podle
informací z tisku ze státních a městských
firem kolem 1 milionu měsíčně. A kde je
Šlachta, Ištván, Komár Foglar teď? Proč
znovu stejně razantně nezakročí proti
těmto nešvarům?)
Ministerstvo spravedlnosti se na základě
rozhodnutí soudu muselo všem třem
poslancům omluvit touto formulací:
„Česká republika se omlouvá za nezákonný postup a nezákonné trestní stíhání
poškozeného Marka Šnajdra, Ivana Fuksy
a Petra Tluchoře, které vedlo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, jakož i za

jeho nezákonnou vazbu. Tento nezákonný postup vedl k profesní a společenské
újmě poškozeného, za což se Česká republika všem třem poškozeným omlouvá.“ Následně všem třem muselo vyplatit
i několika settisícové odškodné, které
bylo zaplaceno z našich daní. Jedno z obvinění Jany Nagyové a generálů Kovandy
a Páleníka tkví v tom, že údajně zneužili
svých pravomoci a nechali sledovat bývalou manželku premiéra. Oba generálové se proti tomuto nařčení příkře ohradili. Prokázali, že v jejich povinnostech je
kromě jiného i ochrana premiéra a jeho
okolí. Šéf Vojenské rozvědky generálporučík Ondrej Páleník k tomu řekl: „ Kdyby
mě na podezření nebezpečí pro manželku premiéra upozornila i třeba uklízečka,
musel bych toto podezření prověřit. Tady
to byla ovšem ředitelka sekce kabinetu
premiéra.“
Závěr
Není možné v demokratické zemi
beztrestně policií svrhnout demokraticky
zvolenou vládu. Není možné beztrestně
zatýkat poslance Parlamentu ani
generály z vedení Vojenské rozvědky
a neprokázat jim žádnou vinu. Také
propojení „čtyř statečných“ a Andreje
Babiše nelze nechat bez povšimnutí.
Pokud totiž existuje podezření,
že existuje tajná divize AGROFERTU
s názvem Policie a Státní zastupitelství,
je potřeba toto podezření vyšetřit. Kdyby
existovalo, může být během několika dnů
odstraněn kdokoli z nás. Stačí jen rozkaz
od šéfa.

Michael Pánek
12 let starosta Dobřichovic za ODS,
kandidát č. 6 do Zastupitelstva
Středočeského kraje za ODS
TXT Michael Pánek
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Idylka na Čapím hnízdě

„Nevím, co je to za blbé heslo, a Havla taky neznám.“
Miloš Zeman, prezident České republiky

Ve školách poté, co skautům zakázali zpívat
českou hymnu na Pražském hradě

Na Pražském hradě
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Rusko

může zničit náš způsob života. A nebojí se to případně uděLAT.
Devadesát minut pro generála Pavla na ČT

Předseda Vojenského výboru NATO
generál Petr Pavel poskytl rozhovor
České televizi. Vyjádřil se k největším
světovým hrozbám – k Islámskému
státu a Rusku. Podle vlastních slov by
nechtěl srovnávat hrozby Islámského
státu a Ruska. Hrozba Islámského státu
je bezprostřednější, ale islamisté nás
nemohou zničit. Rusko má potenciál ke
zničení našeho způsobu života a už dalo
najevo, že se nebojí tento potenciál
využívat.

Martin Fendrych

Po roce 1989 působil jako náměstek
ministra vnitra. Poté byl redaktorem
a od roku 1998 i šéfredaktorem týdeníku
Respekt. V současnosti působí jako
komentátor Aktuálně.cz a deníku Insider.
Magazín ProRock No. 3

„My se snažíme zachovávat si chladnou
hlavu ke všem věcem, které jste zmínil,
ale ty dvě hlavní hrozby nás zaměstnávají
dostatečně,“ prohlásil generál hned
na úvod. Oněmi dvěma zásadními
hrozbami míní Islámský stát na jedné
straně a Rusko na straně druhé.
Dnes se totiž Rusko chová zcela jinak
než v roce 1999, kdy jsme vstupovali
do NATO. „Tehdy to byl partner pro NATO,
dnes už je to jinak,“ konstatoval. „Rusko
disponuje obrovským arzenálem včetně
arzenálu jaderného. Rusko dalo jasně
najevo, že je ochotno použít svůj arzenál
k prosazení zahraničněpolitických
cílů a vytváří si svoje pravidla. Hrozba
Islámského státu je aktuálnější, ale v tuto
chvíli nemá potenciál zničit náš způsob
života. Rusko ho má,“ doplnil host.
NATO si začalo znovu uvědomovat svůj
prvořadý cíl, to jest kolektivní obranu.
„Připravili jsme proto cvičení většího
rozsahu. Ta Rusko dělalo už několik
let a my jsme to nemohli ponechat
bez odpovědi,“ zaznělo z úst generála.
Cvičení Anakonda v Polsku je přesně
takovým typem akce. „Rusko bylo
podle mezinárodních dohod o cvičení
informováno a bylo přizváno jako
pozorovatel. Já proto nevidím cvičení
jako eskalaci napětí,“ konstatoval Pavel.

Slýchám o tom, že je NATO agresivní,
to je nesmysl
Často prý slýchá o tom, jak
Severoatlantická aliance provokuje
Rusko, což naprosto jednoznačně

označuje za mýtus. V roce 1999 se NATO
rozšířilo v souladu s mezinárodními
dohodami. Státy svobodně rozhodly
o tom, že chtějí být členy NATO. Já
osobně vidím rozšíření NATO jako
naprosto dobrovolný a svobodný proces,
který je Ruskem pouze vykládán jako
agresivní. Na druhé straně anexe Krymu
je fakt,“ podotkl Pavel. Totéž platí
o vojenské operaci Ruska v Gruzii nebo
Moldavsku.
Ačkoli je dnes Rusko vnímáno Aliancí
jako hrozba, neoznačuje ho za nepřítele.
Pavel proto věří, že se dají vztahy opět
vylepšit. Svým kolegům v Rusku navrhl
prý několik opatření, která by vedla ke
vzájemné transparentnosti a zamezila
by různým incidentům. Reakce z ruské
strany však prý byla absolutně nulová.
„Přesto věřím, že bude jednoho dne
možné na vojenské bázi navázat dialog,“
doufá generál.
Ruské ozbrojené síly procházejí
rozsáhlou a komplexní modernizací
svých vojenských sil. Tyto síly jsou
schopné zasahovat, kde bude rozkázáno.
„Ukázalo se to v Sýrii, myslím si, že
bylo záměrem to ukázat,“ předestřel
svůj názor Pavel. Nedomnívá se však,
že by Rusko v tuto chvíli chtělo přímo
zaútočit na některou členskou zemi.
Pokud by k nějaké akci došlo, stalo by
se tak podle Pavla podobným způsobem
jako na Krymu. Proto se na tuto variantu
Aliance připravuje.

16-17
Tvrdá ruská propagandistická válka
Lidé se ale Ruska nebojí, proč? „Já si
myslím, že je to do určité míry vlivem
působení ruské propagandy. Ruská
propaganda se dlouhodobě snaží o to,
aby relativizovala hrozbu, kterou Rusko
představuje. Ruská propaganda se snaží
přesvědčit, že hlavní snahou Ruska je boj
proti terorismu. Ale když se podíváme
na fakta, tak vidíme něco jiného. Dochází
k budování rozsáhlých konvenčních
sil, které může použít k prosazování
svých zahraničněpolitických zájmů.
I proti Alianci. A to my nemůžeme
přehlédnout. Musíme být připraveni
čelit těm hrozbám, které reálně existují,“
konstatoval Pavel.
Lidé se prý víc dnes bojí islámského
terorismu, protože o něm slyší
ve zprávách dnes a denně, zatímco
o ruské hrozbě prakticky vůbec neslyší.
Rusko toho v této propagandistické
válce umně využívá. Rusko považuje za
důležité vnášet do řad svých protivníků
nedůvěru, nejistotu, nedůvěru ve vlastní
politiky,“ doplnil Pavel. Západ se tedy
musí snažit ukázat, kde je skutečně
pravda. Uznal ovšem, že se i Západ snaží
šířit některé názorové proudy v Rusku
– názorové proudy prosazující svobodu
slova a pluralitu názorů.
Je třeba si také uvědomit, že tři čtvrtiny
nákladů na fungování NATO nesou
Spojené státy a dělají to dobrovolně, což
svědčí o tom, že cílem USA rozhodně
není rozvrátit Evropu. Řeči o tom, že
Spojené státy podněcují k válce mezi
Evropou a Ruskem, považuji za nesmysl,“
konstatoval jasně Pavel.

Politici přemýšlejí od
voleb k volbám. A Turecko
s Afghánistánem...
Ve své pozici je generál Pavel také
jakýmsi pojítkem mezi armádou
a politiky. A s politiky se mu nejedná
snadno, protože uvažují jinak než vojáci.
„Do příštích voleb,“ ptal se Michal Kubal.
„Dá se to říct i tak,“ přikyvoval Pavel.
V rozhovoru se generál Pavel vyjádřil

také k uprchlické krizi. Turecko prý už
několikrát požádalo partnery v NATO, aby
posílili obranu turecko-syrské hranice.
„Turecko přijalo mnoho opatření, aby
zabránilo ilegálním transferům přes
své hranice se Sýrií. Hranice se Sýrií je
1 300 kilometrů dlouhá a vede v členitém
terénu, takže není ani v silách početné
turecké armády hranici zcela neprodyšně
uzavřít,“ poznamenal Pavel.
V tuto chvíli podle jeho názoru
neexistují důkazy o tom, že by Turecko
podporovalo Islámský stát. Je sice
pravdou, že Rusko v této souvislosti
představilo některé satelitní snímky, ale
ukázalo se, že nebyly zcela hodnověrné.
Turecko vynakládá obrovské prostředky
na to, aby chránilo své hranice a potíralo
teroristy na svém území.
Všechny státy Aliance jsou součástí
koalice bojující proti Islámskému státu.
Tato koalice je velmi široká a koordinace
případné pozemní operace by byla
velmi náročná a určitě by přinesla oběti
na životech. Jsme přesvědčeni, že tento
boj musejí vybojovat lokální síly.
Invaze zahraničních jednotek by neměla
podporu místních obyvatel,“ varoval
generál.
NATO se musí také snažit dotáhnout
do konce stabilizaci Afghánistánu. Ale co
je vlastně tím koncem? Je to především

schopnost afghánských bezpečnostních
sil zajistit v součinnosti s vládou klid
na afghánském území. Podle odhadů
je třeba ještě dvou až pěti let, aby byly
některé jednotky schopné fungovat
samostatně,“ předestřel vizi Pavel.
„V tuto chvíli klesá míra armádních
dezercí,“ ocenil host.
„Ale pokud se budeme orientovat
jen na negativní zprávy, dojdeme
k tomu, že je zde jen zanedbatelný
pokrok a že by bylo lepší z této země
odejít,“ doplnil. Odchod Aliance ze
země by Pavel považoval za špatný,
protože by se otevřel prostor pro to,
aby se z Afghánistánu stal jeden velký
teroristický výcvikový tábor. „Tito
teroristé by se dříve či později objevili
i v Evropě. Je to složitá situace, trvá
dlouho, ale má svůj smysl,“ trval na svém
názoru druhý nejvýznamnější muž
Aliance.
Až bude v zemi zajištěna elementární
bezpečnost, mohou být nastartovány
infrastrukturní projekty, které zemi
pozvednou. Svou roli ve stabilizaci
Afghánistánu hraje i korupce, ale tu se
nepodaří zcela vymýtit. Setkáváme se
s ní ostatně i u nás.

TXT Martin Fendrych
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Brexit
a jeho možné
dopady
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Události několika posledních týdnů
završené čtvrtkem 23. června, kdy
proběhlo referendum o vystoupení
Velké Británie z EU, přináší do jisté míry
nečekaný a znepokojující precedent.
Už jsme byli svědky rozšiřování Evropské
unie, masivního rozšiřování Unie až
o 10 členů zároveň, opakovaných
zamítnutí přistoupení k Unii, byli
jsme svědky zhroucení ekonomiky
členského státu i absurdních soudních
sporů o pojmenování tržního artiklu.
Nikdy jsme však nebyli svědky toho,
co bude nyní následovat. Velká Británie
se pomocí referenda rozhodla, že si
mírnou většinou, tedy 51,9 % hlasů, přeje
vystoupení země z Evropské unie. Je
velmi těžké předjímat následný průběh
takového oddělování, ale pojďme si
shrnout určité možné scénáře.
Jsou to necelé dva roky od momentu,
kdy proevropské Skotsko hlasovalo
v referendu o nezávislosti svého státu.
Je tedy nasnadě, že nyní se o to pokusí
znovu a zároveň se tak pokusí o setrvání
nově vzniklého státu v EU. Podobnou
náladu lze soudě z výsledků referenda
očekávat i v Severním Irsku, kde větší
část hlasujících taktéž vhazovala volební
lístek se svým „Remain”. Naopak by však
výsledek referenda mohl neblaze posílit
separatistické tendence, jaké můžeme
pozorovat ve Španělsku, Belgii či
severní Itálii.
Výsledek referenda měl okamžitý
vliv na akciové trhy, které se prudce
propadly, a britská libra zaznamenala
enormní ztráty. Do budoucna lze však
očekávat další signifikantní dopady
na ekonomický vývoj Velké Británie.
V jejím zájmu teď bude zachování zóny
volného obchodu podle norského či
švýcarského modelu. Pokud Velká
Británie získá přístup na jednotný trh EU,
bude muset začlenit unijní legislativu
do svého právního řádu, podobně jako
Norsko, přestože už nebude mít možnost
tuto legislativu jakkoli ovlivňovat.
Každý občan ve Velké Británii ušetří
až 450 liber ročně díky regulaci cen
v rámci Evropské unie. Zejména letové
taxy a služby mobilních operátorů
jsou zde díky členství v EU levnější.

V následujících letech se vývoj dotkne
i zemědělství, jelikož 73% zemědělské
výroby je vyváženo do zemí EU. Zásadní
dopad to bude mít i na tisíce britských
občanů pracujících a žijících v ostatních
zemích EU, pro něž nebude garantována
možnost volného pohybu pracovních sil
v rámci Unie. A to samé platí i naopak
– ve Velké Británii žije např. i mnoho
Čechů, kteří se nyní budou potýkat
s komplikovanou situací. Vcelku 3 miliony
pracovních míst ve Velké Británii jsou
napojeny na evropský trh.
Neméně významný však bude
i strategický a politický dopad brexitu
na Evropskou integraci a okolní svět.
Evropská unie nyní začne vyvíjet větší
tlak na posílení a rozšíření eurozóny
a eura jakožto společné evropské měny.
Jinak se Unie pravděpodobně stane
flexibilnější v jednotlivých oblastech,
v kterých panuje touha po prohlubování
spolupráce a v kterých právě naopak.
Velká Británie působila jako protiváha
silnému Německu a Francii a pro Českou
republiku, krom toho, že Velká Británie
je pro Česko pátým největším exportním
trhem a zřejmě by došlo ke snížení
obchodní výměny, to znamená ztrátu
důležitého euroskeptického partnera
ve vodách Evropské integrace. A nejen to,
Velká Británie byla striktním zastáncem
zachování unijních sankcí vůči Ruské
federaci. Nyní je velmi pravděpodobné,
že v rámci EU převáží zastánci jejich
zrušení.

Alena Rytířová

Autorka je absolventem Metropolitní
univerzity Praha v oboru Mezinárodní
vztahy a evropská studia. V současné
době je přispěvatelkou Magazínu ProRock,
kromě toho se však věnuje hudební
produkci a textování hudby.
Žije v Řevnicích, kde je také členkou
místního sdružení ODS.

Velká Británie, stát odvěce zvýhodněný
svou strategickou ostrovní pozicí, silnou
ekonomikou a stále relativně rigidním
funkčním politickým systémem, brexit
nejspíš ustojí. V souvislosti s britským
referendem se však stále častěji skloňuje
ekvivalentní czexit. Zeptejme se nyní
sami sebe – je náš stát, své velikosti,
pozice, politické a ekonomické situace
a s exportem přesahujícím 83 % do zemí
EU, schopen smysluplně čelit výzvám,
které nyní čekají Velkou Británii?

iStock
TXT Alena Rytířová
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Der Spiegel: Agrofert zřejmě
ovlivňoval rozdělování peněz z EU
Spiegel píše, že má k dispozici e-maily,
v nichž se Babišovi důvěrníci radí,
jak by pro Českou republiku mohli
získat určité dotace. Případ Čapí
hnízdo je podle časopisu příkladem
slabin rozdělování evropských
dotací. Vlastnictví koncernu Agrofert
ministrem financí a vicepremiérem
české vlády znamená i pro otrlý Brusel
„novou kvalitu střetu zájmů.“
Berlín - Zástupci skupiny Agrofert
vicepremiéra Andreje Babiše měli
zřejmě v České republice vliv na podobu
pravidel rozdělování evropských dotací.
Podle dnešního vydání německého
časopisu Der Spiegel má indicie vedoucí
k takovému závěru k dispozici evropský
Úřad pro boj proti podvodům (OLAF),
který prověřuje kauzu Čapího hnízda.
Vyšetřování případu je podle časopisu
složité i kvůli tomu, že český ministr
financí disponuje v Bruselu rozsáhlou sítí
důvěrníků.
Ačkoli český ministr financí v roce
2014 opustil vedení Agrofertu, který
zaměstnává 30 000 lidí včetně 4400
v Německu, zůstává nadále jeho jediným
vlastníkem. Podle Spiegelu existují
pochybnosti o tom, že Babiš nemá - jak
sám tvrdí - na každodenní chod své
společnosti žádný vliv.
Důkazem údajného ovlivňování
rozdělování evropských dotací ze
strany Agrofertu je podle prestižního
německého časopisu schůzka
z 25. května loňského roku, která se prý
uskutečnila v prostorách vyhrazených
Babišovu hnutí ANO v českém
parlamentu.
Magazín ProRock No. 3

Jejím tématem byl údajně nový Operační
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s rozpočtem
4,4 miliard eur (119 miliard Kč). Peníze
z něj měly původně získat malé a střední podniky, podle Spiegelu se ale právě
na této schůzce zástupcům Agrofertu
podařilo dosáhnout změny pravidel.
Klíčovým důkazem, který úřad OLAF vede
k tomuto přesvědčení, je prý anonymní
e-mail, který se o schůzce místopředsedy
představenstva Agrofertu Petra Cingra
s náměstkem ministra průmyslu Tomášem Novotným zmiňuje.
Agrofert jakýkoli vliv na podobu
pravidel rozdělování evropských dotací
odmítá. Cingr se podle Spiegelu hájí
tím, že na schůzce jednal z pozice
prezidenta Svazu chemického průmyslu
a zvýšení hranice čerpání dotací
pro velké firmy na 40 procent místo
Bruselem požadovaných 20 procent
prý neprosazoval v zájmu Agrofertu, ale
v zájmu firem zastoupených ve svazu.
V Evropském parlamentu nicméně roste
tlak, aby členské státy rozdělování
evropských dotací přísněji kontrolovaly,
uvedl Der Spigel. „Evropská komise
příliš dlouho problém ignorovala,“ řekla
časopisu šéfka výboru europarlamentu
pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg
Grässleová. Podle Spiegelu se měl
rozpočtový výbor europarlamentu
zabývat problémy s kontrolou
evropských dotací v Česku v druhé
polovině června.
Vyšetřování znesnadňuje podle časopisu
síť Babišových „důvěrníků“ v Bruselu.
V této souvislosti zmiňuje Spiegel

například Tomáše Nejdla, člena kabinetu
eurokomisařky pro regionální politiku
Coriny Cretsuové, Daniela Brauna,
zástupce vedoucí kabinetu české
eurokomisařky Věry Jourové, či nového
člena Evropského účetního dvora Jana
Gregora, který byl dříve náměstkem
na ministerstvu financí.
Spiegel píše, že má k dispozici e-maily,
v nichž se Babišovi důvěrníci radí, jak by
mohli získat určité dotace.
Případ Čapí hnízdo je podle časopisu Der
Spiegel příkladem slabin rozdělování
evropských dotací. Vlastnictví
koncernu Agrofert ministrem financí
a vicepremiérem české vlády znamená
i pro otrlý Brusel „novou kvalitu střetu
zájmů.“

Co je Der Spiegel?

Der Spiegel (doslova Zrcadlo)
je německý týdeník vydávaný
v Hamburku. Patří k největším
evropským zpravodajským týdeníkům,
jeho týdenní náklad dosahuje zhruba
milion výtisků. Je mimo jiné znám
svou investigativní činností, která
spustila řadu politických afér, a bojem
za svobodu tisku. Zdroj: Wikipedie
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Obě firmy jsou nyní už jedinými
tuzemskými dodavateli bionafty pro
Čepro. Loni v únoru skončila po razii
Magazín ProRock No. 3

Berounka

NA JEDEN DEN
VODÁCKÝ VÝLET ZE SRBSKA DO DOBŘICHOVIC
AŽ TROJMÍSTNOU KÁNOÍ ROKA
(možno 2 dospělí + 2 děti) za cenu 480 Kč.
V ceně kánoe, pádla, barel a vesty.
Zapůjčení / výdej vodáckého kompletu probíhá
v kempu Srbsko po předchozí rezervaci na

WWW.CAMPDOBRICHOVICE.CZ

(bližší informace na telefonním čísle 733 766 516).
Pokud nestihnete rezervovat a chcete rovnou vyrazit, můžete si ověřit
dostupnost vybavení přímo v kempu Srbsko na telefonním čísle
775 985 576. Vrácení kompletu po příjezdu v kempu Dobřichovice.

`

O

Firmy Preol a Primagra, které patří
do holdingu Agrofert ministra financí
Andreje Babiše (ANO), se z 87 procent
podílejí na dodávkách bionafty
do státního podniku Čepro. Je to
dvojnásobný podíl ve srovnání s rokem
2013, kdy Babiš ještě nebyl ministrem.
Informuje o tom týdeník Dotyk. Jediným
akcionářem Čepra je právě ministerstvo
financí.

Lovosický Preol loni uplatnil na základě
investiční pobídky z roku 2007 slevu
na dani z příjmu 53 milionů korun.
Před dvěma roky využila firma úlevu
83 milionů. Celkem může Preol čerpat
daňovou úlevu ve výši 612 milionů korun.
Tržby Preolu loni činily 6,4 miliardy
korun, meziročně o 400 milionů korun
více.

2016

^

daňové kobry s její výrobou ústecká
společnost Kratolia. Dovozci pak
v loňském roce dodali Čepru 48 procent
z celkového nákupu bionafty, letos zatím
jejich podíl klesl na 12,5 procenta, uvedl
Dotyk.

sezóna

^

Státní podnik Čepro
vlastněný
ministerstvem
financí je úžasným
zákazníkem skupiny
Agrofert

ZáApujcka lodE
A VODÁCKÉHO KOMPLETU
NA VÍCE DNÍ
V kempu Dobřichovice si také můžete zapůjčit
lodě a vybavení na více dní. Zvolit si můžete místo,
kam Vám loď a vybavení máme přivézt.
KONTAKTNÍ INFORMACE:
Autokemp Dobřichovice
Tyršova 1153, 252 29 Dobřichovice, tel. 733 766 516
www.campdobrichovice.cz
Camp Dobřichovice

Čepro, a.s.
TXT ČTK
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„Jestliže nemůžete být lepší
než vaše konkurence, jednoduše
se lépe oblečte.“ Anna Wintour
Do garáží pražské Kotvy míří
nejočekávanější módní událost sezóny
První týden v září budeme mít možnost
nahlédnout do nejnovějších trendů
předních módních návrhářů.

ke konceptu aktuálního „fashion temple“
v atraktivních historických budovách,
které nabízí návrhářům skvělé prostředí
pro atraktivní prezentaci. Od roku 2013,
kdy se stala titulárním partnerem akce
automobilka Mercedes-Benz, je Prague
Fashion Week součástí celosvětové
rodiny prestižních týdnů módy.

Podzimní pražský týden módy se
odehraje v garážích obchodního domu
Kotva, neobvyklé, i když rozporuplně
vnímané stavbě ve stylu brutalismu.
MBPFW, tedy Mercedes Benz Prague
Fashion Week se tak mezi 1. a 7. zářím
vrátí opět do centra Prahy.
Týdny módy nestrádají na počtu, nýbrž
koná se jich spousty po celém světě.
V roce 1943 byl první New York Fashion
Week s jediným účelem: odpoutat
pozornost od francouzské módy během
druhé světové války, kdy zaměstnanci
módního průmyslu nebyli schopni
cestovat do Paříže. Toto byl vhodný
moment, jelikož „před druhou světovou
válkou, byli považováni američtí
návrháři pro svou inspiraci závislí
na francouzském návrhářství.“
Týden módy probíhá v hlavních
světových metropolích dvakrát do roka.
Aby měli kupci a novináři možnost
zhlédnout módní návrhy pro příští
sezónu, jsou týdny módy naplánované
několik měsíců předem. V únoru
a březnu, návrháři ukazují světu jejich
podzimní a zimní kolekce. Týden módy

MBPFW podporuje lokální kreativitu tím,
že představuje tvorbu pečlivě vybraných
návrhářů z Česka a Slovenska, kteří zde
v premiéře odhalí své aktuální kolekce
na příští sezónu. V komerční sekci se
přidávají i známé zahraniční značky.

pro jarní a letní kolekce se koná naopak
v září a říjnu. Je to také dostatek času
pro maloobchodníky, aby nakoupili
kolekce nebo začlenili designery na jejich
maloobchodní trh.
Poslední inovace v návrzích jsou
prezentovány renomovanými módními
designery při týdnech módy a všechny
tyto nejnovější kolekce jsou k vidění
v časopisech jako je např. Vogue.
Mercedes-Benz Prague Fashion Week
(#MBPFW, dříve Mercedes-Benz Prague
Fashion Weekend) prošel od svého
vzniku v roce 2010 přirozeným vývojem.
Zpod širého nebe v Pařížské ulici dospěla

MBPFW pracuje s výraznou estetikou,
která je inspirována přehlídkami v Paříži
nebo Miláně, a v rámci své choreografie
si klade za cíl propojovat různé umělecké
disciplíny. Jako jediná módní akce v ČR
má mezinárodní přesah, stejně tak,
jako exkluzivní a nezávislý doprovodný
program.
Oproti módnímu víkendu v září 2015,
který navštívilo 16 tisíc diváků, se letos
přehlídky budou konat už od čtvrtka.
Až do neděle návštěvníci uvidí přes deset
přehlídkových bloků.
Na přehlídkách se představí dvacítka
osobností a značek domácí módy.
Potvrzena jsou známá jména české
módní tvorby jako Martina Špetlová,
Magazín ProRock No. 3
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Jakub Polanka, Klára Nademlýnská či
Monika Drápalová. Nebudou chybět
ani etablované návrhářky Kateřina
Geislerová, Zuzana Kubíčková či Petra
Balvínová a značky Chatty, LaFormela
nebo Odivi. Česká módní scéna je
na svém vzestupu. Reputace a originalita
českých návrhů činí tuto módní scénu
renomovanější a uznávanou.
Prostor budou mít také studenti
oděvního návrhářství včetně výherců
juniorské soutěže Daniely Peškové
a Filipa Jakaba. Na programu jsou také
například večerní animace v Pařížské
ulici, celodenní showroom návrhářů
Magazín ProRock No. 3

a značek a doprovodný program včetně
filmové předpremiéry, právnické
konference pro módní odborníky
a množství dočasných instalací a výstav
v galeriích a prodejnách s českou módou
a designem.

vizuální identitu,“ kterou se prý MBPFW
každou sezonu vyrovnává přehlídkám
v Paříži, Londýně nebo New Yorku.
Letošní výběr místa konání je opět
originální a znovu tak spojuje módu
s architekturou.

K prezentaci módy se využívalo
neobvyklých míst i v minulosti. Přehlídky
se odehrávaly v budově právnické
fakulty, bývalé Živnobance, skateparku
Štvanice a Filmových a televizních
ateliérech Strahov.

Obchodní dům Kotva byl postaven
v 70. letech podle návrhu architektů
Věry a Vladimíra Machoninových. Praha
chce prosadit zapsání domu na seznam
kulturních památek. První pokus o zápis,
který navrhoval historik architektury
Rostislav Švácha, se uskutečnil v roce
2007. Ministerstvo kultury ale dům za
památku neprohlásilo. Budova má pět

Využitím filmového ateliéru chtěli
organizátoři podpořit „progresivní
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Denisa Hrubá

Autorka je absolventkou práv
na Université de Strasbourg, věnuje se
módě a je přispěvatelkou Magazínu
ProRock

nadzemních podlaží a její půdorys tvoří
několik do sebe zaklesnutých šestihranů.
Originální plástvový tvar a fasádu domu
považují mnozí odborníci za velmi cenné.
Mnozí si kladou otázku, jak se na takovou
akci vhodně obléct? Sportovně, či
elegantně?
Na módě je skvělé, že se meze opravdu
nekladou a týden módy je především
o tom, jaké trendy se teprve nosit budou.
Proto se každý návštěvník může stát
„trend-setterem“ tím, jak je oblečený
a vzít na sebe to, co by se podle něj mělo
nosit. Nejvíc oceněná je ovšem originalita
a kreativita. Zajímavé a inspirující outfity

návštěvníků bývají často vyfoceny
fotografy a tím se můžou dostat na web,
nebo do fashion časopisů.
Vstupenky na přehlídkové dny můžete
zakoupit přes GoOut.cz. V prodeji je
limitovaný počet STANDING i VIP pasů.
STANDING vstupenky platí na všechny
módní přehlídky mimo akce označené
jako „na pozvánky.“
VIP vstupenky umožňují vstup
na všechny módní přehlídky včetně akcí
označených jako na pozvánky, do VIP
zóny, na opening party a na Blue Paper
party.

MBPFW
TXT Denisa Hrubá
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Lilky plněné mletým masem
Ingredience na 4 porce:

menší lilky (nebo 2 velké)
lžíce olivového oleje
drobně nakrájená cibule
stroužky česneku
lžička oregana
mleté vepřové kýty
sůl
250 g krájených loupaných
rajčat
2
lžíce rajského protlaku
1
sáček uvařené
dlouhozrnné rýže
150 g strouhaného tvrdého sýra
1
lžíce strouhanky

4. Mezitím začneš vydlabávat zchladlé
lilky. Položíš je na prkénko a malým
nožem nakrojíš dužinu na obou
koncích. Velkou lžicí dužinu opatrně
vyjmeš ze slupky. Jde to dobře,
jen musíš dát pozor, abys slupku
neprotrhla (když se ti to stane,
nevěš hlavu, jde použít i tak). Slupky
pokládáš zpět na plech, připravené
k plnění. Vydlabanou dužinu nakrájíš
na malé kostičky.

4
2
1
4
1
500 g

1. Troubu zahřeješ na 180°C. Velký
plech na pečení potřeš olivovým
olejem. Lilky omyješ, podélně rozpůlíš
a slupkou dolů položíš na plech.
Pečeš 30 - 40 minut, až je jejich
dužina hnědá. Pak je vyndáš z trouby
a necháš vychladnout.
2. Mezitím uvaříš rýži dle návodu
na přebalu a také jí necháš
vychladnout.
3. V kastrole rozehřeješ olivový olej
a smažíš na něm nakrájený česnek
a cibuli až zesklovatí. Přidáš lžičku
oregana a mícháš, až krásně zavoní.
Mleté maso opékáš na cibuli po dobu
asi 5 minut, až se začne maso dobře
vidličkou oddělovat. Osolíš lžicí soli,
přidáš celou konzervu loupaných
krájených rajčat, zamícháš a přikryješ
poklicí. Dusíš na mírném ohni
20 minut.

5. Do hotového mletého masa přidáš
rajčatový protlak, nakrájenou dužinu
lilků a uvařenou rýži. Promícháš a máš
připravenou směs na plnění.
6. Velkou lžicí dáváš směs
do vydlabaných slupek na plechu,
můžeš ji vrstvit vysoko, dokud ji
všechnu nespotřebuješ. Celý povrch
posypeš vrstvou strouhaného sýru
smíchaného se strouhankou. Tato
vrstva je důležitá, aby maso při
zapékání neosychalo. Takto naplněné
lilky se zapékají 20 minut při teplotě
180°C. Na talíři ještě ozdobíš dalším
nastrouhaným sýrem.

Helena Rytířová
TXT Helena Rytířová
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