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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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„Demokracie je ten nejhorší způsob
vlády, jaký znám. Až na to, že
neexistuje žádný lepší.“
Winston Churchill
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Země, která zapomíná na své hrdiny, je
zemí, která ztrácí ideály. Dá se přirovnat
ke stromu, kterému někdo přeťal kořeny.
Strom sice ještě stojí, ale stačí malý poryv
větru nebo krátké sucho a strom zahyne či
spadne. To je situace, do které se dostává
v současné době náš národ díky nenápadné propagandě, cenzuře a informačnímu vákuu. V předchozích číslech tohoto
časopisu jsme Vám přinesli názory řady
vážených lidí (Šimona Pánka, ředitele nadace Člověk v tísni; generála Petra Pavla,
předsedy Vojenského výboru NATO; ekonoma Tomáše Sedláčka; Garryho Kasparova, ruského šachového velmistra žijícího
v Londýně a řady dalších) o tom, že tato
propaganda u nás je placena z Kremlu.
To ostatně potvrzuje i zpráva BIS (Bezpečnostní informační služby) za rok 2015.
Ruská propaganda u nás je nenápadná,
chytrá, cílená, profesionálně vedená
a velmi nebezpečná. Stejným vývojem,
jaký nyní sledujeme v médiích u nás, si
prošla média na Ukrajině i na Krymu, kde
běžný pozorovatel už nakonec nevěděl, co
je pravda a co dezinformace. U nás v posledních několika letech ovládly tištěná
média tři velké skupiny. Jedná se o Mafru
Andreje Babiše, PENTU a J&T. Podezření,
že právě přes tato média u nás působí
ruská propaganda, je silné. A alarmující je,
že stejné skupiny se snaží ovládnout média například i na Slovensku.

dětem ukázat tyto lidi a naše dějiny
jako určité životní vzory.
Václav Havel
Jednou z nejvýznamnějších osobností
naší země po Sametové revoluci v roce
1989, a to i v mezinárodním měřítku, byl
první porevoluční prezident Václav Havel.
Přínos Václava Havla pro český národ
byl nesporný. Po letech studu za naší
komunistickou politickou reprezentaci
jsme mohli být na naše představitele
zase hrdí.
Další významnou osobností našeho
národa byla nedávno zesnulá
sportovkyně, olympijská vítězka
a disidentka Věra Čáslavská. Oběma
se věnujeme v tomto čísle.
Volte a volte uvážlivě
Za pár dnů tu máme krajské a senátní
volby. Je to jedna z mála možností, kdy
můžeme ovlivnit, kam bude náš kraj
a naše země směřovat. Mnozí naříkají,
že není koho volit. Nevolit vůbec je ale
horší rozhodnutí.
Václav Havel byl velký propagátor demokracie. Volme i my demokratické strany.
I když také mají své chyby, jsou zárukou
demokratického vývoje v naší zemi.

Lavička Václava Havla
Vzpomínka na dobrého prezidenta
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Symbol odvahy,
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Vracíme se do dob, kdy bylo potřeba
přemýšlet, které informace v médiích jsou
pravdivé a které jsou jen dezinformace,
byť profesionálně vyrobené a podstrčené.
A v této době je vhodné připomenout si
slavné osobnosti našeho národa a slavné
etapy našich dějin a snažit se svým

Region

12 let starosta města Dobřichovice za ODS
kandidát č. 6., do zastupitelstva
Středočeského kraje za ODS

Magazín ProRock No. 4
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LAVIČKA VÁCLAVA
HAVLA
vzpomínka na dobrého
prezidenta

NADĚJE NENÍ
TO PŘESVĚDČENÍ,
ŽE NĚCO
DOBŘE DOPADNE,
ALE JISTOTA,
ŽE MÁ NĚCO SMYSL BEZ OHLEDU NA TO,
JAK TO DOPADNE.
Václav Havel
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Každý národ má své hrdiny. Jsou to lidé,
kteří v kritických chvílích dokázali stát
pevně na svých zásadách a dokázali
vést národ správným směrem. A každý
odpovědný národ si těchto hrdinů váží,
připomíná si je a dává je za vzor mladé
generaci. Co byl pro Velkou Británii
Winston Churchill, pro Francii Charles
de Gaulle, to je pro Českou republiku T.
G. Masaryk a Václav Havel.

4-5
Právě připomenutí odkazu Václava Havla
je v dnešní době aktuální. Na nápad
uctění jeho odkazu Lavičkou Václava
Havla mě přivedl můj kolega a skaut
Petr Wolf. Lavička Václava Havla
bude umístěna na novém náměstí
v Černošicích, které jsem před několika
lety vybudoval. Slavnostní odhalení
Lavičky se bude konat v neděli dne 25.
září 2016 od 15 hodin. Osazení Lavičky
a veškeré náklady s tím spojené financuji
ze svých soukromých prostředků. Zvu
Vás tímto srdečně na tuto slavnost.

„Nevěř ostnatému
drátu, byť se stokrát
tvářil jako stonek růže“
Karel Kryl
Po světě je zatím instalováno celkem
15 laviček. Tato bude v pořadí šestnáctá.
Ostatní lavičky jsou umístěné na řadě
světově významných míst jako jsou
Washington, Oxford či Haag. Instalací
lavičky Václava Havla chci uctít nejen
památku dobrého prezidenta, disidenta
a politického vězně Václava Havla,
ale také památku mého otce, který
v komunistických lágrech strávil jako
politický vězeň dlouhých 14 let.
O úloze prezidenta České republiky
V roce 1993 napsal prezident Václav
Havel pojednání o tom, jaká je úloha
prezidenta v naší zemi. Tato stať přináší
pohled na funkci prezidenta v duchu
T. G. Masaryka. Je to stanovení určitého
ideálu, kterého by měl každý náš
prezident chtít dosáhnout.

Michael Pánek
12 let starosta Dobřichovic za ODS,
kandidát č. 6 do zastupitelstva
Středočeského kraje za ODS
Iniciátor a sponzor osazení Lavičky
Václava Havla v Černošicích

Mimo jiné zde píše: „Za důležitý úkol
prezidenta bych považoval starost
o politickou atmosféru v zemi a o klima
veřejného života. Jsem přesvědčen, že
celková politická stabilita a spořádaný
vývoj v zemi záleží na tomto klimatu
víc, než si je leckdos ochoten připustit.
Důrazy na mravní smysl občanství,
mravní zdroje politiky, duchovní dimenzi
společenského soužití, služebnou roli

státu (kterou ovšem může stát plnit jen
tehdy, těší-li se určité autoritě), apely
na odpovědnost, výzvy k toleranci,
snášenlivosti, vzájemnému porozumění
- to všechno bude, podle mého pevného
přesvědčení, trvalou a důležitou
povinností prezidenta, vyplývající přímo
z jeho politického postavení. Účinek
takovéto „politicko-osvětové“ práce
se nikdy nedostavuje hned, je nepřímý,
dlouhodobý a mnohdy i velmi těžko
prokazatelný. Tím spíš je právě toto
úkolem toho ústavního činitele,
který je relativně nejméně závislý
na náladách chvíle.
Celkově by se tedy měl prezident
soustředit především na témata
systémová, obecně hodnotová a tak
říkajíc „klimatická“, tedy přesně na to,
co tak či onak souvisí se základními
„existenčními“ otázkami státu, jeho
demokratickou identitou a politickou
stabilitou.
Z konkrétních věcí, o něž by se měl
prezident podle mne velmi intenzívně
a trvale zajímat, jsou na prvním místě
lidská práva. Zde se může velmi
angažovat i přímo v jednotlivých
případech, aniž by tím zasahoval
do kompetencí jiných ústavních
institucí nebo se nepřiměřeně zaplétal
do politických sporů dne. Tento úkol
vyplývá z povinnosti, kterou by rozhodně
měla hlava státu mít: střežit a osvědčovat
základní humanistické hodnoty, na nichž
je stát založen.“
Až bude jednou nejvyšší soudce světa
posuzovat, jaký přínos měl náš život pro
tento svět, nebude nás pravděpodobně
posuzovat podle toho, zda jsme se zcela
vyvarovali špatných skutků, ale spíš zda
náš přínos pro tento svět a naše dobré
činy převážily v jeho očích nad těmi
špatnými. I proto je dobré mít před očima
ideály a životní vzory. A přestože v životě
mnohokrát selžeme či zakopneme,
mohou nám tyto ideály a vzory jako
maják ukázat kudy dál.
Václav Havel měl v životě jistě řadu chyb,
ale jeho dílo, jeho odkaz a jeho životní
Magazín ProRock No. 4
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Sloupek Karla
Steigerwalda
V Černošicích mají od 25. září 2016
lavičku Václava Havla. Stejná už stojí
v mnoha městech nejen u nás, ale
i v zahraničí. Je to umělecké dílo a to
možná lidi mate. Jak mají lavičku
používat? K čemu slouží? Pokud
myslíte, že jen k sezení, je to málo.
Lavička, protože je Havlova, slouží
k přemýšlení. Téma přemýšlení je volné,
každý může po havlovsku přemítat,
o čem chce, co považuje za důležité pro
svět i pro sebe. A své přemítání může
považovat za jistou poctu zesnulému
státníkovi, pro něhož byly meditace,
úvahy a přemítání nezbytné jako kyslík.
Účelem lavičky tedy není jen sedět,
civět, nebo ji vandalsky poškozovat,
jak je u nás zvykem. Ani zvyšování úcty
k Václavu Havlovi či zvyšování známosti
České republiky v cizině, není jejím
hlavním účelem. Jejím účelem, či přímo
výzvou sedícím, je zvyšovat množství
lidí, kteří přemítají. Důležité přitom
je, že lavička je pro dva – přemýšlení
může mít charakter dialogu, sporu či
společného mlčení.
Až budete poblíž Černošic, stavte se.
Usedněte na lavičku V. H. a přemítejte.
Já například, abych vás povzbudil,
budu na té lavičce přemýšlet o tom,
co Václav Havel chtěl, co miloval, co
v politice prosazoval a co z toho se
k dnešnímu dni splnilo a co se splnění
nedočkalo. To přemýšlení nebude
přímo veselé, ale neztrácejme naději.

Pro Magazín ProRock napsal

Karel Steigerwald,
publicista a dramatik

Magazín ProRock No. 4

vzor jsou a budou pro mnoho z nás tím
ideálem, motivací a vzorem.
Prezident České republiky je funkce
spíše reprezentativní, ale v našem
národě se od vzniku České republiky
v roce 1918 těší velkému respektu
a úctě. Václav Havel dal po skončení
komunistického období v naší zemi této
funkci znovu správnou náplň a obsah.
Respekt a úctu k prezidentskému úřadu
se nepodařilo zničit komunistickým
prezidentům typu Klementa Gottwalda
či Antonína Novotného a doufám, že se
to nepodaří ani současnému vulgárnímu
prezidentovi Milošovi Zemanovi.
Václav Havel byl po T. G. Masarykovi
a Edvardu Benešovi dalším prezidentem,
na kterého může být naše země i po jeho
smrti právem hrdá.
Vzpomínám si na jeho dnes již
legendární projev před oběma komorami
amerického kongresu v roce 1990.
Za tento projev si vysloužil obrovský
potlesk ve stoje celého pléna amerických
kongresmanů. Tehdy jsem byl na našeho
prezidenta a na svojí vlast velmi hrdý.
Jeho veliký přínos tkví nejen v tom, že
byl neúnavným bojovníkem za lidská
práva po celém světě, ale i v tom, že
dovedl věci nazvat pravými jmény
a dokázal vyzdvihnout hodnoty jako
je pravda, láska, čest, demokracie či
svoboda z bláta, do kterého je zašlapal
komunistický režim.
Václav Havel byl fenomén doby, kterého
si vážil celý svět.
Po Washingtonu, Bruselu či Haagu
bude 16. lavička Václava Havla
v Černošicích.
S nápadem připomínky odkazu
Václava Havla jako přítele diskuzí
prostřednictvím lavičky přišel jeho přítel,
architekt a designér Bořek Šípek. Vytvořil
minimalistickou diskuzní platformu,
která je složena ze dvou křesílek
a stolu, kterým prorůstá strom. Pro
tuto uměleckou instalaci se vžil název
Lavička Václava Havla. Po celém světě je
těchto laviček celkem 15. Jsou umístěny
na různých reprezentativních místech,

kde připomínají památku a odkaz
Václava Havla.
Současné zesměšňování tohoto českého
prezidenta mě vedlo k tomu, abych
v době, která přeje spíše bývalým
agentům komunistické tajné policie Stb,
komunistům a různým dalším živlům,
připomněl jeho odkaz.
Připomenutí prostřednictvím instalace
Lavičky Václava Havla na náměstí
v Černošicích pokládám za správné
rozhodnutí. Náměstí je architektonicky
zajímavé (získalo nominaci na titul
Stavba roku 2010 a titul Best of realty
2010) a Havel měl architekturu rád.
Uprostřed náměstí roste již 7 let strom,
který je pro instalaci Lavičky jakoby
předurčen.
Lavička s dvěma židlemi symbolizuje
vlastně ochotu sednout si za jeden stůl
a hovořit spolu. A to je, myslím si, také
důležitý odkaz Václava Havla: I když jsme
lidé různých názorů, různého politického
přesvědčení, různého náboženského
přesvědčení, přeci jenom je velmi
důležité, abychom si sedli za jeden
stůl a hovořili spolu a společně hledali
pravdu.“
Bořek Šípek označil instalaci dvou
křesílek a stolu názvem „Hovoří
demokracie“.
Demokracie a svoboda nejsou hodnoty
samozřejmé. Aby mohly hovořit, je
potřeba o ně pečovat, připomínat je
a bojovat za ně. Jejich připomenutí
v této době je i hlavním důvodem
proč jsem celou instalaci inicioval
a financoval. A já doufám, že kdykoli
půjdete po náměstí v Černošicích
a uvidíte lavičku „Hovoří demokracie“,
tak si na tuto povinnost vzpomenete.

Ondřej Němec
TXT Michael Pánek
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Druhý život Petra Říhy
S představeními Dobřichovické
divadelní společnosti se můžete
setkat nejen v Dobřichovicích ale
i v slavných pražských divadlech.
Začalo to Semaforem, pokračovalo
Divadlem Na Prádle, následovalo
Divadlo Bez zábradlí, Žižkovské
divadlo Járy Cimrmana a pokračuje
v samém centru Prahy v divadle
Rokoko. A všude vyprodáno.
Největšího úspěchu dosáhli dobřichovičtí
ochotníci letos v dubnu na krajské divadelní přehlídce v Sadské, kde byli vyhlášeni jako nejlepší soubor Středočeského
kraje a jejich inscenace hry Mátový
nebo citron byla porotou doporučena na
Krakonošův divadelní podzim na Národní přehlídku amatérských divadelních
souborů do Vysokého nad Jizerou. Soutěžní představení zahrají 7. října v 19.30.
Mátový nebo citron můžete navštívit také
30. října v pražském Rokoku. Letos se
konaly osmé Dobřichovické divadelní
slavnosti. Diváci mohli navštívit pět her
v sedmnácti představeních a dvě hudební produkce. Někteří herci odehráli až
14 červencových večerů. Navíc zdatné
pěvkyně ještě účinkovaly v zahajovacím
koncertu dobřichovického dámského
pěveckého sboru Cabinet. Kdo někdy
zkoušel ochotnické divadlo, poznal, že to
není jen zábava, ale spousty dřiny, času
a nervů. A největší odpovědnost padne
na režiséra. O své zkušenosti se s námi
podělil režisér, herec a principál v jedné
osobě, Petr Říha. K obrovské každoroční
starosti, ale i radosti pro Magazín
ProRock napsal: Během zkoušek není
lehké udržet kázeň, soustředění a herecké nasazení, není lehké udržet složitý text v paměti, zajistit, aby všichni

potřební opravdu na zkoušky chodili
a aby (proboha!!) neupřednostňovali své
zaměstnání a obživu celé rodiny před
svým velmi ušlechtilým koníčkem, který
provozují zdarma a mnohdy na něj ještě
doplácejí (benzin za dojíždění na zkoušky či zájezdy, jídlo v restauraci, protože
doma není nikdo, kdo by uvařil, pitný
režim...) a principál musí také sehnat
na divadlo peníze. Není to jednoduché,
ale naštěstí nás podporuje město Dobřichovice a finanční dary máme i od
soukromých sponzorů. Letos věnovali
nejvíce Karel Slavíček a bývalý starosta
Michael Pánek. Oba si dokonce zahráli
v Broukovi.
V případě, že se blíží premiéra a nejsou ještě hotové kulisy, nejsou došité
a dotvořené kostýmy protože nezbývá
tvůrčí síla a invence po vyčerpávajícím
dnu... tak v tom případě většinou naprosto vyždímaný režisér zvýší hlas a sípá:
„Všechno se ruší, hrát se nebude, ať si
to dodělá někdo jiný, když je tak chytrý, nemůžu se starat o všechno já sám,
nikdo mi nepomůže, ale nic se neudělá
samo!! Tak se nad sebou všichni zamyslete a dejte mi vědět, jak jste se rozhodli.
Já prostě končím!!!“ A opravdu. Zdeptaní

a seřvaní herci se nad sebou zamyslí
(nad pohárem dobrého moku) a v čele
s režisérem zapějí bojovnou píseň, s níž
na rtech odcházejí do svých domovů,
aby se dobře vyspali do lepších zítřků.
A najednou je den premiéry, všichni jsou
připraveni, všechno je na svém místě a zázrak zvaný divadlo může začít.
Všechno klape, vše běží jako na drátkách
(nezakřikni to!!), představení se odvíjí tak,
jak má a všichni se mají rádi. Ano, stálo
to za to, za ty nervy, za to rozčilování,
za ty dny a večery bez rodin, bez lásky
a pochopení, za to obětování se múzám.
Jsme šťastní, veselí, rozesmátí, obdivovaní, uznávaní, rozkvetli jsme a moc
nám to sluší. V tom našem jediném
divadle na zámeckém nádvoří, na hrbolaté bolestivé dlažbě, v horku, v propocených kostýmech, v chladu s husí
kůží, v dešti s mokrou kůží, ale vždycky
s „vlastní kůží na trhu“. To je divadlo, to
je náš krásný koníček, to je naše všechno, to je náš druhý život. (Druhý?)

DDS
TXT Petr Říha + RED.

Okupace 1968
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Aby sny nezešedly
aneb Nejen to dobré je potřeba si připomínat

a na kterém si zahráli Luboš Andršt,
Jaroslav Hutka, Aktual s Milanem Knížákem, George and Beatovens nebo němečtí Speiches Monokel.

20. srpna roku 1968 byla započata
operace DUNAJ, neboli okupace Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy, jejímž cílem bylo potlačení
reformní iniciativy. Jednalo se o největší
akci v dějinách této vojenskopolitické
aliance mířenou proti vlastnímu spojenci. Invazní vojska čítala 6300 tanků,
2000 děl, 550 bojových, 250 dopravních letadel a více než půl milionu osob.
Samotná invaze se datuje k 21. srpnu,
kdy v ranních hodinách začaly okupační
vojska obsazovat československá letiště.
Mnozí z vás si na tento temný den stále
pamatují. Jiní jej však nezažili, nebo se
jim snad pomalu z paměti vytrácí. Je však
potřeba si připomínat nejen ty dobré
momenty naší historie, ale i ty špatné
a tíživé a poučit se z nich.
Proto se i letos od 12. do 21. srpna odehrál ve spodní části Václavského náměstí
již třetí ročník vzpomínkové akce “Aby
sny nezešedly”, jejímž záměrem je nejen
připomínat hrůzné události komunistické

éry v Československu, ale i zvýraznit nebezpečí patologických ideologií v každé
době a kdekoli na světě, jakožto odkaz
tehdejších událostí pro budoucnost.
Vzpomínková akce se také snaží pomocí
originálních zvukových a obrazových záznamů vyvolat v podvědomí návštěvníků
repliku pocitů očitých účastníků událostí
21. 8. 1968 v Praze.
V rámci akce byly k vidění exponáty
zapůjčené Vojenským historickým ústavem Praha, jako např. sovětské vojenské
vozidlo BRDM 1s invazním označením
a dobová sanitka Škoda 1202 s československou vlajkou, vlajkou červeného kříže
a nápisem “Moskva 2000 km”. V blízkosti scény byly vystaveny velkoplošné
historické fotografie výlučně z událostí
v Praze, jejímiž autory byl pan Milan Linhart a Vojenský historický ústav Praha.
Vyvrcholením vzpomínkové akce byl,
stejně jako v minulých ročnících, hudební
happening, kterým letos diváky provázel
František „Čuňas“ Stárek a Pavel Žáček

Obrovský dík organizátorům
za osvětovou akci, která přibližuje tehdy
nenarozeným i pamětníkům hrůzy
totalitního režimu a společenského
útlaku, jehož hrozba a světový výskyt
nejsou doposud nijak zažehnány.
A pokud jste 21. srpna postřehli
v médiích pouze špatně zrežírované
divadlo s airsoftovými rekvizitami
inzultující celé Staroměstské náměstí,
vězte, že nedaleko odtud se zrovna
odehrávalo něco byť svou podstatou
neméně děsivého, přesto však krásného
a smysluplného.

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.
Milan Linhart
TXT Alena Rytířová
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Soudce NSS Karel Šimka:
Společnost a ekonomika
nemohou být postaveny na kasárenské
logice strachu
Správce daně má či brzy bude mít nástroje, které mu umožňují v podstatě
v přímém přenosu sledovat tok zboží a peněz v ekonomice. Ví kdo, kdy
a s kým obchoduje, a dokáže si v reálném čase udělat hrubou představu
o tom, za kolik a v jakých objemech se
co prodává či kupuje, komentuje v rozhovoru soudce Nejvyššího správního
soudu (NSS) Karel Šimka reálný dopadu
schválených daňových zákonů. „Soukromí a informační autonomie jednotlivce dostanou, a už dostávají, na frak
způsobem, který se zcela vymyká
ústavním principům přiměřenosti, jak
byly dosud ústavními soudy chápány.“
V čem vidíte přínos správního soudnictví v oblasti daňového řízení?
Jaké aspekty zkoumá NSS na rozdíl
od obecných soudů?
Daňových kauz máme ve správním soudnictví mnoho a patří k těm složitějším.
Daně nejsou a priori zlo – stát potřebuje
vybrat prostředky pro zajištění věcí
veřejného zájmu, a bez daní by v dnešní
realitě nemohl fungovat. Nicméně jde
o zásah do ústavně zaručeného vlastnického práva jak hrom, o vyvlastnění
části majetku bez náhrady – stát chce
peníze, které vydá velmi často tak, že
tomu, kdo daně platí, se jich moc nevrátí, přinejmenším ne přímo. Právě pro
tento jednostranný charakter daní je
třeba velmi přísně dbát na to, aby byly
ukládány jen podle zákona a ve férovém
daňovém řízení. A nejasnosti či nejedMagazín ProRock No. 4

noznačnosti daňových zákonů mají jít
zásadně k tíži státu, a nikoli poplatníka.

kdy překvapeni, že tvrdit a dokazovat
musí zásadně oni, a ne správce daně.

Daňové povinnosti mají i časový rozměr – po nějaké době, zásadně po třech
letech, ovšem s významnými možnostmi prodloužení této doby, právo státu
vyměřit daň zaniká; i to je třeba důsledně hlídat. Daňové povinnosti musí být
zákonem stanoveny dříve, než se začnou
dít skutečnosti rozhodné pro stanovení
výše daní, protože jen tak bude poplatník vědět předem, jaké má povinnosti,
a může tomu přizpůsobit své jednání.
Například pravidla pro daně z příjmů
v roce 2016 musela platit nejpozději
koncem roku 2015 a letos se už zásadně nemohou pro poplatníka zhoršit.

Pozorujete za dobu svého působení
jako soudce nějaký posun v chování
berní správy vůči daňovým subjektům?
Patřím mezi služebně starší soudce
Nejvyššího správního soudu; za těch
dvanáct let už dost pamatuji. Zpočátku jsme v rozsudcích museli říkat
věci, které dnes jsou triviální samozřejmosti. Například že poplatníci mají
právo, pohybují-li se v mezích zákona,
uspořádat své záležitosti tak, aby platili co možná nejméně daní. Že daňově
uznatelným nákladem u daní z příjmů je
výdaj, o němž jsem se v době, kdy jsem
jej vynakládal, rozumně domníval, že by
mi mohl napomoci k dosažení příjmu;
a že uznatelnosti zásadně nebrání ani,
ukázala-li se moje podnikatelská úvaha
nakonec chybnou a já příjmu nedosáhl.
Nebo, jak už jsem říkal, že správce daně
musí dát poplatníkovi férovou možnost
tvrdit a prokazovat rozhodné skutečnosti
a nesmí se vůči němu chovat překvapivě.
A samozřejmě své rozhodnutí o stanovení daně přezkoumatelně odůvodnit. A že
v zásadě vše, co správce daně dělá, lze
napadnout u správního soudu – od zajišťovacího příkazu či stanovení záznamní povinnosti přes postup při daňové
kontrole až po vyměření daně, včetně
vyměření daně podle pomůcek. Myslím,
že českému poplatníkovi zajišťujeme
velmi slušný evropský standard ochrany
práv; řadu věcí z naší judikatury ostatně

V daňovém řízení musí mít poplatník
férovou možnost tvrdit skutečnosti
rozhodné pro výši své daňové povinnosti a prokazovat je. Stát je povinen mu
v tom poskytnout součinnost a chovat se
předvídatelně – například s poplatníkem
v daňovém řízení průběžně komunikovat
a říkat mu, co má za prokázané, a co
naopak je ještě třeba doložit. Daňové
řízení má být dialog mezi správcem
daně a poplatníkem, v němž se probírají fakta a argumenty tak, aby na konci
bylo jasno. Na druhé straně poplatník
nese – na rozdíl od práva trestního – až
na výjimky břemeno tvrzení i břemeno
důkazní; v tom má situaci složitější. Lidé
si přitom rozložení důkazního břemene
v daních málo uvědomují a jsou ně-
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někdy nedokáže vnímat ekonomickou
realitu – to, že za normálních okolností
běžný podnikatel musí vyrábět a především prodávat své zboží či poskytovat
služby, a dokumentace toho, co dělá,
nemůže být všeobjímající. Též myslím,
že správci daně by měli více chápat, že –
na rozdíl od daňových úředníků a třeba
i nás soudců – se podnikatelé pohybují
v nejistém světě tržní ekonomiky, jsou
závislí na vývoji nabídky a poptávky, nic
nemají zaručeno a jsou neustále konfrontováni s řadou rizik, včetně například
nejistot spojených se složitostí právních
regulací, jimž podléhají. Snažím se při
svém rozhodování tyto věci vnímat a rád
bych, aby to tak dělali i správci daně.

zákonodárce převzal do nového daňového řádu, který je účinný od roku 2011.
Dnes řešíme trochu jiné případy než
třeba v roce 2005. Posun se začal
projevovat tak před pěti lety, řekl bych.
Jedním se signálů, že přicházejí nové,
podstatně složitější věci týkající se více
hmotného práva a jeho obsahu než
procesních pravidel, byla kauza ohledně
nerealizovaných kurzových rozdílů (5 Afs
45/2011–94). V ní jsme řekli, že daň lze
stanovit toliko na základě zákona a že
stát si zásadně nemůže rozsah daňové
povinnosti měnit pravidly stanovenými podzákonnými předpisy, typicky
účetnictvím. Nyní přibylo komplexních
skutkově velmi nejednoznačných kauz
týkajících se podvodů na DPH, jejichž
aktéry se stávají, tu více, tu méně vlastní
vinou, i jinak poctivé firmy. Třeba E.ON
(2 Afs 15/2014–59), kde šlo o podvody
při obchodech s emisními povolenkami. Máme i složité kauzy zajišťovacích
příkazů v oblasti DPH, často ohledně
mnohamiliónových částek (precedenční je z poslední doby Českomoravská
olejářská, 4 Afs 22/2015–104). U mezinárodních daňových optimalizací nově
nastavila hranice přípustného kauza
CTP Property (9 Afs 57/2015–120).

Se kterými přehmaty ze strany berní
správy se nejčastěji setkáváte?
Případy, které řeším, neukazují, že by
se daňová správa dopouštěla nějakých systematických a opakujících
se závažných pochybení. Naopak, její
profesionalita se za léta, co ji z pozice
soudce Nejvyššího správního soudu
sleduji, zlepšuje. V řadě případů jsou
správci daně schopni velmi dobře
rozkrýt a popsat podstatu třeba různých podvodů na DPH. Dopouští se
i méně zjevných procesních chyb,
a když už, často je napraví v odvolacím řízení. Neskromně si myslím, že
správní soudnictví tomuto zlepšení
docela pomohlo, protože správce daně
přimělo řešit věci důkladně a respektovat základní práva poplatníků.
Někdy to správci daně přehánějí v požadavcích na detailnost prokazování,
co a proč daňový subjekt vynaložil
za náklady nebo jaké věci či služby
si pořídil anebo naopak jinému dodal
v rámci svého podnikání. V běžné
obchodní praxi nelze po nikom spravedlivě požadovat, aby podrobně
prokázal okolnosti každé jednotlivé
z tisíců transakcí, kterých se – zcela logicky – účastní. Správce daně

V případě jisté firmy, která se soudí
o úroky přeplatku na DPH, o němž psala Česká justice, argumentoval finanční
úřad neustáleností judikatury v rozhodovací praxi NSS. Souhlasíte s tímto
názorem?
V kauze Kordárna (7 Aps 3/2013–34)
jsme před necelými dvěma lety řekli,
a důkladně vyložili, proč má plátce DPH,
který úspěšně nárokoval nadměrný
odpočet, dostat úrok ze zadržované
částky za dobu, po kterou daňová správa
zkoumala oprávněnost jeho nároku. Náš
názor byl následně nepřímo potvrzen
usnesením Soudního dvora EU ve věci
Kovozber (C-120/15). Samotný Nejvyšší
správní soud pak totéž zopakoval v dalších svých rozhodnutích (8 Afs 68/2013–
46, 9 Afs 174/2014–61, 10 Afs 151/2015–
27) a naposledy i v nedávném usnesení
rozšířeného senátu ve věci KORT (1 Afs
235/2014 – 50). Nevím tedy, v čem by
měla námitka neustálenost rozhodovací
praxe našeho soudu spočívat; naopak
myslím, že judikatura zde je jasná.
Současná vláda přijímá řadu kontroverzních zákonů, které přinášejí další
povinnosti podnikatelskému sektoru. Nedává tato legislativa přílišnou
pravomoc daňovým úřadům? Není
problém spíše v tom, že finanční správa
není schopna důsledně využívat svých
dosavadních legislativních oprávnění?
Upřímně řečeno, jsem konsternován tím,
jak hladce byly schváleny dvě z mého
Magazín ProRock No. 4
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pohledu naprosto zásadní změny v oblasti sledování daňových subjektů, a sice
kontrolní hlášení (KH) a elektronická evidence tržeb (EET). A udivuje mě hlavně,
jak málo se bránili podnikatelé a firmy.
Myslím, že si nikdo ještě v plné míře neuvědomujeme, k jak fatální změně tím došlo. Správce daně má či vbrzku bude mít
nástroje, které mu umožňují v podstatě
v přímém přenosu sledovat tok zboží
a peněz v ekonomice. Ví kdo, kdy a s kým
obchoduje, a dokáže si v reálném čase
udělat hrubou představu o tom, za kolik
a v jakých objemech se co prodává či
kupuje. Vytváří to podle mě atmosféru
přinejmenším podvědomého strachu.
Daňové subjekty ví, že správce daně
o nich „všechno“ ví anebo že přinejmenším rychle a snadno vědět může.
Tento nový trend jakéhosi komplexního sledování ekonomiky je postaven
na myšlence, že daňové subjekty budou
plnit své povinnosti, jen budou-li se
dostatečně bát. Faktor strachu… Jinak
řečeno, nevěříme tomu, že lidé jsou
spíše poctiví než nepoctiví, a chceme
je donutit k řádnému chování silou či
přesněji hrozbou síly opírající se o informační převahu státu. Přitom dobře
víme, že to není pravda. I lidé z finanční
správy Vám řeknou, že devadesát a možná ještě více procent plátců DPH své
povinnosti plní řádně. A že podvodníků
jsou jednotky procent. Strach možná
bude ze začátku v nějaké míře fungovat, ale dlouhodobě nemůže společnost
a ekonomika být na téhle kasárenské
logice postavena. Lidé si najdou cesty jak
nová opatření v nějaké míře obcházet,
stejně jako si je našli kdykoli v minulosti.
Je to jak věčný souboj děla a pancíře.
Je v ČR situace tak vážná,
aby se musely přijímat takové
drakonické zákony?
Když se podíváme na mezinárodní
srovnání, podíl šedé, tedy daním se
vyhýbající ekonomiky u nás činí podle
údajů z minulého roku kolem 15%. Není
to ani nejvíce, ani nejméně v Evropě.
Jsme – jako ostatně i v lecčem jiném
– takový evropský lepší průměr (ten
byl podle uvedené analýzy společností
A. T. Kearney a VISA v rámci EU 18,5%).
Magazín ProRock No. 4

A přesto v oblasti daní zavádíme
masivní sledovací systémy. Navíc
z kauz, které řešíme, je vidět, že i bez
masivních sledovacích systémů je
daňová správa schopna řadu velmi
sofistikovaných podvodů na DPH
i na jiných daních odhalit, pokud nasadí
přemýšlivé mozky a dostatek úsilí.
Soukromí a informační autonomie
jednotlivce dostanou, a už dostávají,
na frak způsobem, který se zcela vymyká
ústavním principům přiměřenosti, jak
byly dosud ústavními soudy chápány
(zajímavé je si v této souvislosti
přečíst třeba rozsudek německého
Spolkového ústavního soudu sp. zn.
1 BvR 518/02 k přípustnosti sbírání
bezpečnostně relevantních informací
o jednotlivcích bez existence konkrétního
podezření, tzv. Rasterfahndung).
Západní společnost byla aspoň zatím
postavena na zásadě, že míra omezení
základního práva (zde práva na soukromí
a informační autonomii) musí být proporcionální závažnosti veřejného zájmu
nebo jiné ústavní hodnoty, které zásahem do základního práva chráním. Jsou
zde v podstatě tři parametry takového
zásahu: Za prvé to, do jaké míry je všeobecný, necílený, anebo naopak cílený
tam, kde lze očekávat problémy, kterým
chceme čelit; pro necílený, preventivní
sběr dat postihující zásadně všechny
v nějaké široce definované skupině osob
musí existovat obzvláště silné důvody.
Za druhé intenzita, závažnost, citelnost
zásahu; tedy to, co se sbírá, jak moc
intimní ta data jsou, kolik se jich sbírá
a jak často a co z nich všechno lze zjistit.
A za třetí ústavní hodnota či jiný zájem,
který (snad) tímto zásahem ochráníme, a pravděpodobnost, že opravdu
sběrem dat kýženého výsledku dosáhneme. Veřejný zájem na přiměřeně
poctivém placení daní je jistě důležitý;
nicméně tak masivní průnik do soukromí všech plátců DPH či v zásadě všech
podnikatelů provádějících hotovostní
transakce, jaký byl k prosazení tohoto
veřejného zájmu užit, je s ním nesouměřitelný. Krácení daní není terorismus
ani závažná drogová kriminalita.

Nestačila by tedy na odhalování
daňových úniků už současná
legislativa?
Už dnes daňové subjekty správci daně
poskytují pravidelně, v reálném čase
a způsobem, který umožňuje jejich
rychlé strojové zpracování a detailní
analýzu, ohromné množství ekonomicky
velmi citlivých údajů o svém podnikání.
Nejde jen o samotný fakt, že data jsou
sbírána, ale i o způsob, jakým se to děje,
a o to, co vše se s těmi daty dá dělat. Je
to, jako kdybychom potírali manželskou
nevěru tím, že každý bude mít na hlavě
přilepenu kamerku s nepřetržitým
záznamem toho, kde se zrovna
nachází a co dělá, a někdo v Úřadu pro
manželskou věrnost by obraz kamery
sledoval, a případně zakročil, kdyby
zjistil náznak nepatřičného chování.
Anebo naopak nezakročil, ale diskrétně
naznačil, že by zakročit mohl, kdyby
chtěl, a za svou vstřícnost požadoval…
ehm, také nějakou vstřícnost.
Zkrátka si myslím, že stát nemá
jisté možnosti, i když jsou technicky
realizovatelné, vůbec mít k dispozici.
Že má v zájmu zachování vyšších
hodnot sám sebe omezit, protože
pokud to neudělá, hrozby spojené
s možným zneužitím jsou neúnosně
závažné. Nechci malovat čerty na zeď
a dělat nesouměřitelné paralely, ale
přece jen – kdyby státy v minulosti
k jistým údajům neměly přístup třeba
proto, že by tyto údaje vůbec nebyly
systematicky evidovány, hrůzy jako
vyvraždění Židů či jiné etnické čistky
by se jejich pachatelům prováděly
podstatně složitěji. Možná by to
bývalo nějaké životy zachránilo.

TXT Dušan Šrámek
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Joseph
Rudyard
Kipling
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Když
Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,
když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál,

Autor básně Když (v originále If),
byl slavný anglický spisovatel.
V roce 1907 obdržel Nobelovu cenu
za literaturu a stal se tak prvním
anglickým spisovatelem, který ji
získal. Otiskujeme jeho nejslavnější
báseň Když v překladu Otakara Fišera.
Kipling napsal tuto slavnou báseň pro
svého malého syna Johna. Ten padl
v 1. světové válce a Kipling se z této
rány nikdy zcela nevzpamatoval.

Wikipedia
TXT Michael Pánek
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když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže „Vytrvej!“,
když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneš: „Svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!

TÉMA

BIS

Hlavní zájem Ruska
v Česku je informační válka
a ekonomická špionáž

Ruskými prioritami pro rok 2015 byly
v České republice operace vedené
v rámci informační války a politická,
vědecko-technická a ekonomická
rozvědka; zejména úsilí dostat se
prostřednictvím nastrčených českých
osob k tuzemským a evropským
dotacím.

Ve veřejně přístupné verzi své výroční
zprávy za rok 2015 to píše česká kontrarozvědka, Bezpečnostní informační
služba (BIS).
Ruské informační působení
I nadále podle BIS platí, že značná část
ruských zpravodajských důstojníků
působí pod diplomatickým krytím ruské
diplomatické mise.
Jak už dříve upozornil Hlídacípes.org,
ruská diplomatické mise je ve srovnání
s jinými velvyslanectvími (například USA
či Číny) značně naddimenzovaná. Aktuálně na ruské ambasádě v Praze působí
zhruba 140 lidí.
BIS ve své výroční zprávě popisuje
i užívané metody a cíle takzvané hybridní války. Cílem ruského informačního
působení v českém prostoru v roce 2015
bylo podle BIS zejména:
- oslabení informačního potenciálu země
(utajená infiltrace českých médií, internetu a masivní produkce ruské státem
řízené distribuce propagandy a dezinformací);
- posilování informační rezistence ruské
společnosti (prefabrikované dezinformace z českých zdrojů pro ruské publikum);
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K proruským postojům se nově hlásí
i část krajně pravicové extremistické
scény. „Část krajní pravice se výrazně
prezentovala proruskými postoji, zvláště
články na internetu a pořádáním několika akcí, kterými se chtěla mediálně
zviditelnit. Prorusky se začaly vyjadřovat
i některé subjekty, které tak v předešlých
letech nečinily,“ píše BIS.

- ovlivnění vnímavosti a myšlení českého
publika a oslabení vůle společnosti k odporu či konfrontaci (informační a dezinformační zahlcení publika, relativizace
pravdy a objektivity, prosazení motta
„všichni lžou“);
- vyvolávání či přiživování vnitrospolečenských a vnitropolitických tenzí v ČR
(zakládání loutkových organizací, skrytá
i otevřená podpora populistických či
extremistických entit);
- narušování vnitřní soudržnosti a akceschopnosti NATO a EU (pokusy o subverzi
česko-polských vztahů, dezinformace
a poplašné informace očerňující USA
a NATO, dezinformace vytvářející virtuální hrozbu války s Ruskem);
- poškození pověsti Ukrajiny a její mezinárodní izolace (zapojením českých
občanů a organizací do Ruskem skrytě
řízených vlivových operací na Ukrajině či
proti ní).
Takto vybudovaná (dez)informační struktura může být podle BIS kdykoliv použita
„k destabilizaci či manipulaci české
společnosti či politické scény, pokud to
bude v zájmu Ruska“.

Na pomezí legality
„Navzdory trvající krizi na Ukrajině a napjatým vztahům mezi Ruskem na straně
jedné a NATO a EU na straně druhé Rusko
pokračovalo ve vlivových aktivitách zaměřených na udržení a posílení ruských
pozic a perspektiv v české energetice.
V roce 2015 také pokračovaly ruské
aktivity na poli ekonomické a vědecko-technické rozvědky v ČR,“ varuje dále
kontrarozvědka.
V loňském roce podle poznatků BIS společnosti s ruským kapitálem ve zvýšené
míře „nedodržovaly pravidla a porušovaly zejména daňové a regulatorní předpisy
i smluvní vztahy“.
Za příčinu BIS označuje zejména propojení ruského kapitálu s šedou zónou ekonomiky pohybující se na pomezí legality.
„Toto propojení pak v situaci, kdy řada
mateřských ruských společností nebo
i fyzických osob měla potíže s financováním, vedlo k většímu sklonu překračovat
zákonné nebo smluvní hranice. Nově se
tyto případy objevovaly i ve společnostech, které částečně vlastní či nepřímo
kontroluje ruská státní administrativa,“
píše BIS.

TXT Robert Břečťan, převzato z hlidacipes.org
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Skryté podnikání Rusů v Česku:
Bezpečnostní prvky pro české doklady

PAVUČINY BYZNYSU. Dopátrat se
skutečných vlastníků bývá někdy
obtížné. Řada na první pohled ryze
českých firem má zahraniční majitele
skryté za spletí firem. Mezi ně patří
i přední holografická firma Optaglio,
která vyráběla ochranné prvky
na českých dokladech.
V Česku působí přes 12,5 tisíce firem
s ruskými vlastníky. Ve skutečnosti
je jich ale v majetku Rusů minimálně
o 133 více. Řada z nich se totiž nehlásí
ke společnosti přímo, ale vlastní ji
prostřednictvím řetězce firem.
Často tento způsob nepřímého
vlastnictví využívají například
společnosti z daňových rájů na Kypru,
Nizozemí nebo USA.
Vzhledem k tomu, že BIS dlouhodobě
upozorňuje na pronikání ruských struktur
do českého byznysu, rozhodla se redakce
HlídacíPes.ogr zmapovat konkrétní
příklady českých firem se skrytým
ruským vlastníkem.
Jednou z nich je přední holografická
firma Optaglio, s.r.o., která na český
i zahraniční trh dodává bezpečnostní
prvky na občanské a řidičské průkazy, či
na pasy a kolky.
Na první pohled jde o českou firmu,
s českým sídlem, jejímž jediným
vlastníkem je britská Optaglio Limited.
Podle zjištění HlídacíPes.org ale za touto
společností stojí Rus Vladimír Zhukov.
Podobný model nalezneme například
u firmy Šroubárna Turnov, kde se teprve
po rozkrytí vlastnické struktury ukazuje,
že její majitelkou je 80letá Ruska.

Vyrábí ochranné prvky na české
pasy ruská firma?
Prosazovat a chránit
Na rostoucí zájem Kremlu o Česko
upozorňuje opakovaně v posledních
letech česká kontrarozvědka. Podle
BIS Rusko v Česku dlouhodobě buduje
vlivové a propagandistické struktury,
jejichž cílem je prosazovat a chránit
ruské ekonomické a politické zájmy
na úkor zájmů Česka.
“Cílem ruského zájmu se stává česká
účast v mezinárodních vědeckotechnických projektech a na tyto projekty
navázané možnosti přístupu k finančním
prostředkům z českých i evropských
grantů cestou českých prostředníků
spolupracujících s ruskou stranou,” varuje
BIS ve své výroční zprávě za rok 2014.
Rozhodně nelze tvrdit, že řeč je i o firmě
Optaglio. Jisté ale je, že na první

pohled nejsou vazby této holografické
společnosti se sedmdesáti zaměstnanci
a kapitálem 25 milionů korun na Rusko
patrné – firma sídlí v Česku a její
mateřská společnost Optaglio Limited
zase ve Velké Británii.
V Česku firma spolupracovala až
do roku 2014 se Státní tiskárnou cenin
a získávala významné dotace. Například
v roce 2014 inkasovala prostřednictvím
Ministerstva průmyslu celkem 10 milionů
korun z operačního programu Podnikání
a inovace. Dalších 7 milionů inkasovala
v rámci provozních dotací a v rámci
dotačních projektů zařadila do provozu
stroje v hodnotě 24,6 milionů korun.
Teprve při podrobném prozkoumání
britského rejstříku vychází najevo, že
vlastníkem mateřské společnosti, která
Optaglio ovládá, je Rus Vladimir Zhukov.
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na podzim roku 2005 tuto holografickou
firmu krátce vlastnila. Teprve poté
převzala majetkový podíl již zmíněná
britská Optaglio Lmited se Zhukovem
v pozadí.

Zdroj Autor: Marko Pesonen

Back in USSR
Za zmínku stojí také postřeh týdeníku
Euro, že u samotného zrodu firmy stáli
jaderní fyzici, kteří delší dobu pracovali
v bývalém Sovětském svazu – SSSR.
HlídacíPes.org se pokusil představitele
společnosti kontaktovat s prosbou
o objasnění vlastnické struktury
a jejich motivací. Ani po dvou dnech
ovšem na zaslaný email nikdo z firmy
nereagoval, bez reakce nechali také
vzkaz u sekretářky, a následující den už
nikdo telefony ve firmě nezvedal.
Jak je ale patrné z dřívějšího vyjádření
zástupce společnosti, k ruskému majiteli
se firma nehlásí. “Nás nevlastní ruský
kapitál. Mateřská firma je anglická,”
konstatoval v článku šéfredaktora
HlídacíPes.org Roberta Břešťana
zveřejněném v časopise Reportér
zástupce společnosti Pavel Matoušek.
Rusko nebo Belize?
Osmačtyřicetiletý Zhukov působí
v Česku ještě v dalších dvou firmách
– Publisity centre SZ, kde vlastní 25%
podíl a zbývající část drží jeho krajanka
Maria Truskanova. S tou také Zhukov
sdílí stejné bydliště ve vile na pražském
Břevnově.Zhukov figuruje jako jednatel
také v neprůhledné společnosti ČŽI
Group, kterou vlastní offshorová
firma z daňového ráje v Belize ZIVA
Investments, u níž nelze dohledat
majitele. Ta své dceřiné společnosti
napůjčovala desítky milionů korun,
jen v roce 2009 podle údajů v účetní
závěrce přiteklo ČŽI z Belize téměř
27 milionů korun.
Anonymní ZIVA Investments ale měla
k Optagliu v minulosti ještě blíž –
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Tatáž offshorová společnost v Česku
ovládá také Technologický park
v Lochovicích, jehož jednatelkou je již
zmíněná Zhukovova známá Truskanova,
a do jehož prostor se Optaglio nedávno
přestěhovalo.
Kdo stojí za mateřskou společností ZIVA
ale odmítá jednatelka říci. “Proč vás to
zajímá? Vy jste novinářka, tak to vám
nebudu nic říkat,” řekla Truskanova
a položila telefon.
Ruská šroubárna
Když přijde řeč na skutečného
vlastníka firmy, jsou podobně jako
Truskanova nesdílní i představitelé další
zdánlivě české společnosti vlastněné
ruským občanem.Na okraji Turnova,
označovaného za bránu do Českého
ráje, stojí rozlehlý areál výrobny šroubů
a čepů Šroubárna Turnov, a.s. Při letmém
pohledu do obchodního rejstříku
i do účetní závěrky se zdá, že jde o ryze
českou společnost – jejím majoritním
vlastníkem je v první linii česká firma IRIS
Export-Import, s.r.o.

vám vysvětlovat, kdo to je. To neřešte,
nechci na to odpovídat a řešit tuhle
věc,” uzavřel rozhovor ředitel turnovské
Šroubárny.
Jak vyplývá ze souhrnných údajů
společnosti CRIF, většina z více než
416 tisíc firem se sídlem v Česku je
vlastněna přímo konkrétním osobou,
více než 100 tisíc z nich má ale buďto
více vlastníků, nebo jsou vlastněny
přes další úrovně.
Ze srovnání počtu firem v přímém
a koncovém vlastnictví podle národnosti
se například ukazuje, že zatímco
v přímém vlastnictví se k českým
firmám hlásí 1 428 vlastníků z daňového
ráje na Kypru, při srovnání s údaji
o koncových vlastnících jich je o téměř
600 více. Obdobný nárůst lze pozorovat
u vlastníků z Nizozemska či USA.

Teprve při pátrání po vlastnících
mateřské firmy se základním kapitálem
60 milionů korun vychází najevo, že její
majitelkou je Ruska – osmdesátiletá
Valentina Korotkova.
“Já vím, kdo nás vlastní – firma,” řekl
HlídacíPes.org ředitel společnosti
a místopředseda představenstva Jaroslav
Vávra. Proč není firma vlastněna napřímo
a zda ví, kdo za mateřskou firmou
stojí ale vysvětlit nechtěl. “Pro mě je
vlastněna napřímo, vlastník je pro mě
přímo viditelný. Je to člověk, se kterým se
pravidelně scházím úplně bez problémů.”
Zda je tedy vlastníkem, se kterým se
ředitel společnosti pravidelně stýká
osmdesátiletá Korotkova žijící v ruské
Samaře, nebo zda je pouze bílým koněm,
už Vávra odmítl komentovat. “Nebudu

Eliška Hradilková Bártová
Reportérka a novinářka

TXT Eliška Hradílková Bártová,

převzato z hlidacipes.org
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Miliardy pro ruskou
propagandu

Kreml opět navyšuje rozpočet Sputniku a Russia Today
Ruská vláda plánuje napumpovat
do svých stanic vysílajících do zahraničí další miliardy rublů. Letos do rozpočtů stanic Russia Today a Sputnik
přidá nových zhruba 8,5 miliardy rublů
(cca 3,2 miliardy korun). Rozpočet
na provoz agentury a rádia Sputnik (dříve
Hlas Ruska) i televizní stanice Russia
Today, především na vysílání v angličtině,
přitom Kreml výrazně navyšoval už vloni.
Sputnik díky finanční injekci například
otevře plnohodnotnou pobočku ve skotském Edinburku, napsaly britské Timesy.
Hledáme charismatické moderátory
Už vloni v létě kremelský Sputnik v Edinburku otevřel kancelář a začal poptávat
rozhlasové techniky a IT experty. Letos
na konci července již Sputnik zveřejnil
i inzerát s poptávkou po moderátorech
svého rozhlasového vysílání. „Hledáme
charismatickou osobnost pro naši novou
rozhlasovou stanici, která brzy začne
vysílat z Edinburku.“
Celkové výdaje Kremlem řízených informačních toků mířících z Ruska do zahraničí (televize RT, on-line a rádio Sputnik)
představují podle oficiálního ruského
státního rozpočtu 255 miliónů liber,
napsaly Sunday Times. Oproti roku 2015
šlo o nárůst o 104 miliónů liber. O podobnou sumu se má podpora „hlasu Ruska“
navýšit i nyní.
Sputnik provozuje zpravodajské weby
a rozhlasové vysílání ve třiceti různých
jazycích. „Agentura Sputnik vyplňuje unikátní mezeru dodavatele alternativního
zpravodajského obsahu a rozhlasu v jedné osobě. Kompletně se orientuje na zahraniční posluchače,“ stojí na webových
stránkách Sputniknews.
Sputnik se řadí mezi přední proruské

propagandistické weby i v Česku. Přes
satelitní či kabelové vysílání je i v tuzemsku běžně dostupné televizní vysílání
Russia Today. To má podle odhadů celosvětový zásah až 600 miliónů diváků.
Na informace této stanice se například
spoléhal i český prezident Miloš Zeman,
když jej v Mongolsku zastihly zprávy
o pokusu o puč v Turecku.
V posledních letech se editoriální politika ruské televize výrazně proměnila.
Od zjevné propagace ruských zájmů se
posunula od zpráv spojených s Ruskem
k vykreslování a zdůrazňování negativních zpráv o Spojených státech a západní Evropě. Jednou ze „specialit“ RT je
i podpora konspiračních teorií spojených
s 11. zářím 2001 či se skrytými příčinami
války v Sýrii.
Mluvčí pro český Sputnik
Americký think-tank Centrum pro evropské politické analýzy před časem rozebral obsah webu Sputnik za poslední rok
a pojmenoval metody ruské propagandy
platné (nejen) pro střední Evropu:
„Ruská dezinformační kampaň ve střední
a východní Evropě prochází napříč hranicemi i jazykovou bariérou a do značné
míry staví na protestně zaměřených
politicích z obou stran extremistického

spektra,“ konstatuje autor analýzy Ben
Nimmo. „Cílem je diskreditovat západní
vlády, politiky i instituce jako je Evropská
unie a NATO a spolu s tím šířit a potvrzovat názory Kremlu,“ doplňuje Nimmo.
Českými stránkami Sputniku a tím, prostřednictvím jakých mluvčích vykládá
dění v Česku, se vloni v srpnu zabýval i HlídacíPes.org. Jednoznačně nejčastějšími hosty jsou poslanci a poslankyně
KSČM. Oblíbeným respondentem prokremelského a Kremlem placeného média
je i bývalý poradce českého exprezidenta
Václava Klause, nyní šéfredaktor portálu
Protiproud Petr Hájek.
Svůj výklad světa nabízí Sputniku i předseda marginální politické strany Národní
demokracie Adam B. Bartoš, známý mimo
jiné svými xenofobními výpady či sestavováním seznamu židů a pravdosláskařů.

Robert Břešťan

Absolvent Vyšší odborné školy publicistiky
a Literární akademie – soukromé vysoké
školy Josefa Škvoreckého, bývalý redaktor
a moderátor Českého rozhlasu 6/ Rádia
Svobodná Evropa, české redakce BBC
World Service, politickým reportérem HN
a šéfredaktorem zpravodajské stanice
Českého rozhlasu – Rádia Česko.
TXT Robert Břešťan
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T. G. Masaryk:

Má-li naše demokracie své
nedostatky, musíme překonávat
ty nedostatky, ale ne
překonávat demokracii.
Václav Havel:
Seneca:
„Lhostejnost k druhým
a lhostejnost k osudu celku
je přesně tím, co otevírá
George Orwell:
dveře zlu.“
„Čím více se společnost
Karel Čapek:
„To nejkrásnější na světě
vzdaluje od pravdy, tím
nejsou věci, nýbrž chvíle,
více nenávidí ty, kteří ji
okamžiky, nezachytitelné
vteřiny.“
říkají.“

„Velká láska si někdy dovoluje
i taková přání, která se příčí
zdravému rozumu.“

Václav Havel:

„Možná se ptáte, o jaké republice sním.
Odpovídám: o republice samostatné, svobodné,
demokratické, o republice hospodářsky
prosperující a zároveň sociálně spravedlivé,
zkrátka o republice lidské, která slouží člověku,
a proto má naději, že i člověk poslouží jí.
O republice všestranně vzdělaných lidí, protože
bez nich nelze řešit žádný z našich problémů –
lidských, ekonomických, ekologických, sociálních
a politických.“
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Karel Čapek:
„Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti
je má síla; můj smutek mne nebolí,
má osamělost, to bude zároveň mé
přemýšlení; mé odříkání, to bude
zároveň má čistota.“

18-19

Tajná Šlachtova
zpráva na veřejnosti
Tisknou ji Babišovy noviny. A dál?
GLOSA. Bývaly doby, kdy se
předvolební kampaň dělala postaru:
vymyslely se nějaké ty programové
priority, něco z toho se hodilo na papír,
zbytek na billboardy se smějícími se
politiky a obrazilo se pár náměstí.
Dnes je jiná doba: policejní důstojník
sepíše zprávu obsahující zaručené
drby pocházející z odposlechů,
distribuuje ji mezi poslance a ze zprávy
(či z odposlechů) za pár dní cituje list
ve vlastnictví šéfa hnutí ANO Andreje
Babiše. Je třeba dodávat, že drby
z odposlechů míří na vlivné postavy
ČSSD a že je pár týdnů před volbami?
“Brutální úniky informací” bylo
jedním z hesel, doprovázejících letní
kauzu kolem reorganizace policejních
útvarů bojujících s organizovaným
zločinem. Připomeňme, že bývalého
ředitele ÚOOZ Roberta Šlachtu nebo
šéfa ostravské expozitury Jiřího
Komárka nesouhlas s reformou dovedl
až k odchodu od policie. A že první
jmenovaný našel uplatnění v Celní
správě, spadající do resortu ministra
financí Babiše.
A taky vznikla sněmovní vyšetřovací
komise, pro niž Šlachta s Komárkem
sepsali tzv. Šlachtovu zprávu. Z principu
tajnou, navíc obsahující informace
z otevřených trestních řízení. Ze zprávy
– či z podkladů, ze kterých její autoři
vycházeli – pak nepokrytě citovaly
Babišovy Lidové noviny.

vzhledem k závažnosti okolností
a postavení zúčastněných osob jedno ze
dvou vrchních – v Praze a v Olomouci.
Jde tu o vysoce postavené policisty,
a hlavně poslance. Olomoučtí a pražští
žalobci už nám ukázali, že se k takovým
kauzám mají.

O tom, zda vztah mezi podnikatelem
Kyselým a policistou Kadlecem, údajně
mu dodávajícím informace a jinak
vystupujícím v jeho prospěch, překročil
meze trestného jednání, rozhodne soud.
My můžeme doufat, že brzy – mohlo by
se totiž také stát, že podobnou situaci
budeme řešit ještě před sněmovními
volbami, které se mají konat v roce
2017. Je v rukou policie, aby ukončila
vyšetřování, a státního zástupce, aby
případně podal obžalobu.
Spis zároveň obsahuje hromady
odposlechů, které k obvinění
nevedly. Hodí se: Šlachta je sepsal,
Lidové noviny je mají “k dispozici”.
V těchto částech “někdo o někom
nějak mluví”, což samozřejmě
samo o sobě nic neprokazuje.
Dobře sepsáno a poskládáno ale
může vytvářet silný dojem.
Až se člověku nechce ztrácet energii
otázkou, jak je možné, že se tímto
skutečně brutálním únikem nezabývá
státní zastupitelství. Které, víme:

Před pěti lety vtrhla Vojenská policie
do budovy Zpravodajství ČT kvůli
papíru, který se tam (v originále) dost
možná nikdy ani nevyskytoval. A jehož
obsah koneckonců tři měsíce předtím,
než ho redaktor Karel Rožánek ukázal
na kameru, otiskl týdeník Euro.
Byla z toho (hlavně díky síle
veřejnoprávního média) pěkná
polízanice. Ve Vojenské policii padaly
hlavy. Ústavní soud o rok později řekl, že
zásah byl protiústavní: “Jako první měly
být vyslechnuty osoby, které přicházely
do kontaktu s utajovanou zprávou
na ministerstvu obrany, a k tomu se
přistoupilo až poté, co byla provedena
prohlídka v prostorách ČT,“ konstatoval
tehdy soudce Jiří Nykodým.
Zní to jako docela dobrý návod. Pokud
by si státní zastupitelství nevědělo se
situací rady, řídit se radou zkušeného
ústavního soudce rozhodně nebude krok
stranou. A seznam lidí, kteří se zprávou
přicházeli do styku, rozhodně znají.
zdroj: LN
TXT Robert Malecký
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„V Londýně by Konvičku
policie zastřelila“
říká ostrovní zpravodaj ČRo jiří Hošek
Hlavní město zažívá poněkud
schizofrenní období: Na jedné straně
se opevňuje Pražský hrad, na kterém
nedávno přibyly bezpečností rámy
u vstupů do areálu, na straně druhé
magistrát povolí přímo v srdci města
akci, při níž se simuluje útok radikálů
z Islámského státu a za zvuků
střelby vlaje vlajka této teroristické
organizace. “V Londýně by něco
takového skončilo tragédií, o tom
jsem přesvědčen,” řekl v rozhovoru
pro Neovlivní.cz zpravodaj Českého
rozhlasu z Britských ostrovů Jiří Hošek.
Provokaci Martina Konvičky, bojovníka
proti islámu a přistěhovalcům, netřeba
dlouze popisovat. Jeho “invaze bojovníků
IS” na Staroměstské náměstí byla
nevkusná, vyděsila místní i turisty, jen
zázrakem se nikdo nezranil – a to vše
za asistence policie a se souhlasným
štemplem z magistrátu.
Debata, jak je možné, že Praha
podobnou akci nezarazila, se zploštila
na hledání viníka. Politická reprezentace
dává ruce pryč, za všechno prý může
jeden úředník. Reakce policie je zhruba
taková, že se na místě přesvědčila, že
pokud jde o zbraně, jde o repliky, a celou
situaci tedy “vyšetřuje pro podezření
z trestného činu výtržnictví”.
Reakce stálého zpravodaje Českého
rozhlasu v Londýně Jiřího Hoška byla
v neděli po incidentu o dost rychlejší.
Magazín ProRock No. 4

Konstatoval, že odehrát se něco
takového v Londýně, byl by nejspíš
Martin Konvička po smrti.
Vzhledem k tomu, že Londýn je
celosvětově považován za – v podstatě
– potenciální terč číslo jedna pro
teroristický útok, a je bráno jako malý
zázrak, že se tu od 7. července 2005
žádný velký teroristický útok neodehrál,
to je věc naprosto vyloučená.
Velká Británie i samotný Londýn
jsou neustále ve střehu. Veřejnost
je ve střehu. Zpravodajské služby
jsou ve střehu. Policie je ve střehu.
Na místech, která by se dala přirovnat
k pražskému Staroměstskému náměstí,
hlídkují policejní samopalníci, neustále
jsou poblíž speciální policejní jednotky,
které by se na místo činu, na místo
případného teroristického útoku, dostaly
v řádu minut – jakkoli jejich přítomnost
třeba není až tak viditelná. V Londýně
se také neustále cvičí reakce úřadů,

nemocnic, médií, ale i obyčejných lidí
v případě teroristického útoku.
Pokud by někoho napadlo něco tak
mimořádně kreténského, co provedl
pan Konvička a jeho souvěrci, jsem
skutečně přesvědčen, že by to dopadlo
tragicky. Protože policista, který by se
dostavil na místo činu a viděl by někoho
s replikou zbraně – což samozřejmě
na vzdálenost nějakých patnácti, dvaceti,
padesáti metrů člověk nepozná -,
a slyšel by výstřely, okamžitě by zahájil
palbu. Vůbec by ani nestřílel do vzduchu,
nebyla by žádná výzva ke složení zbraní,
prostě by se snažil chránit veřejnost.
A dopadlo by to opravdu tragicky.
Navíc by byla celá akce veřejností
brána za něco přehnaného, naprosto
nevkusného, nezodpovědného
a nebezpečného. A ani na divadelních
prknech by se žádná taková imitace
teroristického útoku nedělala. Protože
je to nevkus. V dnešní době, kdy tu jsou
už tisíce pozůstalých po obětech teroru
v Paříži, Bruselu, Nice a dalších městech,
je těžké si představit, že by se to dalo
vzhledem k utrpení lidí pod pojem humor
něco takového zahrnout.

iStock
TXT Redakce

HUMOR?
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TÉMA

Státní Čepro
bere 87 procent
bionafty
od Babišových
firem
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Chybí jen málo, aby Babišovy firmy
Preol a Primagra plně ovládly dodávky
bionafty do státního Čepra. V letošním
roce se podíl obou společností
na nákupu bionafty pro strategický
státní podnik vyšplhal na rekordních
více než 87 procent. To je dvojnásobek
oproti roku 2013, kdy ještě Andrej
Babiš nebyl ministrem financí.

V loňském roce se Preol a Primagra
podílely na celkovém nákupu bionafty
pro Čepro necelými 49 procenty.
Jediným akcionářem Čepra, které je
největším distributorem pohonných hmot
a odběratelem biopaliv, je ministerstvo
financí řízené Babišem.

Plachého plán ale nevyšel.
Stát pomáhá i daňovými úlevami
Lovosický Preol nejenže ovládl státní
zakázku pro Čepro.

Od loňského února jsou obě firmy ze
skupiny Agrofert jediným tuzemským
producentem bionafty pro Čepro.
Po razii daňové kobry skončil jejich
poslední konkurent, ústecká Kratolia.
Do té doby byla významným partnerem
Čepra. V roce 2014 mu dodala čtvrtinu
z celkového objemu nakoupené bionafty.
Vloni pak výpadek tuzemské produkce
nahradily čtyři firmy – Glencore,
Slovnaft, Meroco a P3CHEM, které
bionaftu dovážejí ze zahraničí.

Za loňský rok uplatnila firma ministra
financí na základě investiční pobídky z roku
2007 slevu na dani z příjmu 53 milionů
korun. Rok předtím využila úlevu
83 milionů. Celkem může Preol čerpat
daňovou úlevu ve výši 612 milionů korun.

Stát mu pomáhá i daňovými
prázdninami.

Tržby Preolu dosáhly v minulém roce
6,4 miliardy korun. Rok předtím byly
o 400 milionů vyšší. K tomu společnost
vloni utržila za prodej paliv 1,7 miliardy
oproti 2,6 miliardy v roce 2014.

Podíl firem Agrofertu na dodávkách bionafty pro Čepro, v %
87,45
77,96

55,31
49,20

44,81

44,11

48,94

36,95

7,16

Preol
2013

6,11

4,13

9,49

primagra
2014

2015

Dohromady pokryly přes 48 procent
z celkového nákupu Čepra.
Během prvních pěti měsíců letošního
roku dodali dovozci Čepru pouhých
12,55 procenta z nakoupené bionafty.
O dodávky se podělily firmy Meroco,
P3CHEM a Chemoprojekt Chemicals
Tomáše Plachého. Ten před rokem
prostřednictvím MF Dnes avizoval,
že od července 2015 obnoví výrobu
v ústecké fabrice, odstavené po likvidaci
Kratolie.

Celkem
2016 (leden-květen)

Klesl také čistý zisk na 200 milionů
z předloňských 336 milionů korun.
Na dividendě odevzdává lovosický
podnik zisk své matce - Agrofertu.
Na dani z příjmu Preol vloni odvedl
pouhých 363 tisíc korun, uvádí ve své
výroční zprávě.

iStock
TXT Táňa Králová
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:
Věra Čáslavská
symbol odvahy,
která nebyla jen
symbolická

Magazín ProRock No. 4

24-25
Ve věku 74 let zemřela nejúspěšnější
československá sportovkyně
a vytrvalá bojovnice proti útlaku.
Sportovní gymnastka a držitelka
největšího počtu medailí
v československé historii, jejíž jméno je
kromě řady sportovních úspěchů spojeno
především s občanskou statečností, se
v posledních letech potýkala s rakovinou
slinivky. Sportovkyně, která doposud drží
rekord v absolutním počtu individuálních
zlatých medailí, podepsala v roce 1968
dokument Dva tisíce slov a ve stejný
rok ukončila svou sportovní kariéru
na mexických olympijských hrách
ziskem zlata ve víceboji, přeskoku,
bradlech a prostných. Na těchto
hrách získala také stříbro za kladinu
a v družstvech. Do historie se však
kromě jejích sportovních výsledků
zapsalo také silné politické gesto,
kterým se v exponovaný moment při
předávání medailí rozhodla protestovat
proti sovětské okupaci. Zarytý pohled
do země při sovětské hymně se stal
symbolem odvahy, podobně jako zaťaté
pěsti afroamerických atletů téhož roku.
Po letech trenérské činnosti se Čáslavská
po roce 1989 vrátila k aktivní sportovní
i politické činnosti. V roce 1990 se stala
poradkyní Václava Havla pro sport
a sociální otázky a devadesátá léta
strávila jako sportovní funkcionářka.
Byla předsedkyní Československého
olympijského výboru a členkou
Mezinárodního olympijského výboru.
Minulý rok, v období vrcholící „migrační
krize“, se Čáslavská znovu přihlásila
o slovo a navzdory postojům většiny
společnosti, včetně velké části
politiků, médií i lidí z veřejného života,
apelovala na solidaritu a pomoc těm,
kteří prchají před válkou. Vzhledem
k přetrvávající tragické situaci
a fašizujícím tendencím nejen v České
republice, ale i v celé Evropě stojí
za to si její slova připomenout.

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás, abychom společně
prolomili strach, lhostejnost a neúctu
k životům těch, kteří jsou nyní v nouzi.

i ty nejtragičtější chvíle v jeho historii,
a pomozme těm, kteří to potřebují.

Naši vzdálení i blízcí předkové tuto zemi
budovali tak, abychom my mohli žít
v demokracii a právním státě, který nám
zaručuje základní lidská a občanská
práva, abychom se těšili plné občanské
i lidské důstojnosti. Stálo to nezměrné
úsilí, překonávání strachu, pot a krev.
My to štěstí dnes máme, zatímco se jiní
o to dosud marně snaží a není jejich
vina, že se narodili v zemi, kde zuří
konflikty, bída a hlad. Jako Evropané,
kteří jsme ve 20. století vypustili
do světa dvě zničující války, bychom
měli dobře vědět, oč jde. Tím spíše, že
to byly války a hlad, které v minulosti
vyhnaly do světa miliony Evropanů.

Čáslavská na sebe vědomě a dobrovolně
vzala odpovědnost veřejné osoby,
sportovní hvězdy, způsobem, který je
dnes často kritizován. Její život nám ale
ukazuje, že politika a sport k sobě patří.
Že jsou to právě lidé stojící na stupních
vítězů a v záři světel, kteří by více než
ostatní měli promýšlet své kroky tak,
aby se jejich příběhy staly inspirativními
nejen z hlediska výsledkových tabulek
a překonávání rekordů, ale i z hlediska
možných proměn v naší společnosti.

Věra Čáslavská

Jen solidarita a spolupráce dokáže
udělat náš svět snesitelnějším. O lidskou
důstojnost nepřicházejí lidé na útěku,
ale připravujeme se o ni my sami
tím, že jim odmítáme pomoc, tím, že
necháváme vyčerpané uprchlíky před
zavřenými dveřmi. Pomoci jim znamená
i pomoci sobě, své občanské a lidské
hrdosti před Evropou, před světem, ale
především před sebou samými. A mějme
na paměti, že jak se dnes chováme my
k nim, mohou se příště chovat oni k nám,
ocitneme-li se v nouzi. A kdo o životě
něco ví, ví také, jak snadno a rychle se
lze do nouze a zoufalství propadnout.
Na svůj národ jsem byla celý život hrdá.
Prožívala jsem neopakovatelné okamžiky
mezinárodní solidarity v roce 1968,
prožívala jsem ojedinělé chvíle nenásilné
revoluce 1989, která této zemi přinesla
sebevědomí a celosvětový respekt. Vím
proto, jaké dobré vlastnosti dokážeme
projevit. Prosím, zbavme se strachu
a lhostejnosti a nedopusťme, aby jediné
hlasy, které bude z České republiky
slyšet, byly hlasy populistických politiků,
extremistů a xenofobů. Nedopusťme,
aby se za naše chování musely naše děti
stydět. Prosím, navažme na to dobré,
co tomuto národu pomáhalo přežít

TXT Zdroj: a2alarm
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Ratatouille
Ingredience na 4 porce:

2
středně velké lilky
3 – 4 cukety
(záleží na velikosti)
2
cibule
3
papriky
(nejlépe každá jiné barvy)
3/4 kg rajčat nebo 2 konzervy
loupaných krájených
rajčat
4
stroužky česneku
2
lžičky tymiánu
100 ml suchého vína
sůl, pepř

1. Lilky nakrájej na 1/2 cm plátky,
rozlož je a osol. Asi 30 minut je nech
„vypotit“, aby se zbavily případné
hořkosti.
2. V sítu je opláchni vodou, rozlož
na utěrku a nech je oschnout. Mezitím
si připravuj zbylou zeleninu.
3. Cukety nakrájej na silnější plátky,
papriky bez semínek na 2,5 cm kousky,
cibuli a česnek na tenké plátky.
4. Rajčata ponoř do vroucí vody a pak
ihned do studené vody. Slupka půjde
krásně oloupat.
5. Oloupaná rajčata nakrájej na kostičky.
6. Na velké pánvi rozehřej 3 lžíce
olivového oleje. Lehce osmaž cibuli
s paprikami. Děrovanou naběračkou je
pak přendej do velkého kastrolu (mimo
oheň) a mírně osol.
7. Všechnu zeleninu smaž jen po částech,
které se vejdou na pánev. Je-li
zapotřebí, přidej vždy další olej. Osmaž

cukety. Míchej je a přehazuj, až začnou
zlátnout. Také je přidej do kastrolu.
Mírně osol a opepři.
8. Doplň olej a 1 minutu smaž česnek
s rajčaty. Přendej do kastrolu. Mírně
osol a opepři.
9. Plátky osušených lilků smažíš
do zhnědnutí z obou stran a přidáváš
k ostatní zelenině.
10. Směs v kastrolu zamícháš, ochutíš
tymiánem a podliješ vínem.
Na středním ohni přivedeš k varu.
Přikryješ kastrol poklicí a dále vaříš
na velmi mírném ohni 25 minut.
11. Ratatouille přendáš na servírovací
mísu a zbylou šťávu necháš
na prudkém ohni vypařit, až ti
v kastrolu zůstanou jen asi 3 lžíce
tekutiny. Těmi porce na závěr zaliješ.
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Každý prorok byl živ z toho,
co mu kdo dal za jeho slova.
Náš ProRock je živ podobným
způsobem, proto ceníte-li si
jeho slov, prosím, posílejte
vaše almužny na účet:
107 768 00 60 227/0100
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