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MIKULÁŠSKÉ TRHY

Nakoupíte dárky a dárečky, svíčky, koláčky, jmelí, voňavé nápoje a dobroty 
a načerpáte předvánoční náladu. Na závěr přijde obří Mikuláš, čert a anděl. 

11–15 h Mikulášská dílnička, kolovrátek a tkalcovský stav
12–17 h Obří pieroti, škola žonglování – Chůdadlo (náměstí)

13 h Chorálek Černošice (pódium) 

13.30–14.30 h Písničky pro děti Pavel Hokr a Vendula Savincová
14.30 h Divadlo v kufru – Vánoční pohádka Gloria (městský sál)

15.30 h Zumba s Vendulou Kořínkovou (náměstí)

16 h Vystoupení pěveckého sboru MIFUN (městský sál)

v 16.30 h přijde obří Mikuláš, čert a anděl rozsvítí vánoční strom 
17.30 h Ohňová show (náměstí)

Strom splněných přání pro Dětský domov Lety a nadace OSPOD 
od 1. 11. 2016 (info v restauraci Zámecký had – zámek Dobřichovice) 

sobota 3. 12. 2016  10–18
Černošice – náměstí Centrum Vráž

Trhy2016_A5.indd   2 12.10.16   14:08
Bez názvu-1   2 08.11.16   11:00

Adventní trhy

10 h  prodejní výstava betlémů ze slámy, šustí a kůže (čt–ne malý zámecký sál) 
11 h  Vystoupení přípravky ZUŠ Dobřichovice (velký zámecký sál)

12 h  dětská výtvarná dílna a pečení (sklepení zámku)

13 h  Chorus Angelus (velký zámecký sál)

14 h  Kouzelník a klaun Roberto (velký zámecký sál a nádvoří)

15.30 h  Divadlo Buchty a loutky – Norská pohádka (velký zámecký sál)

17 h  Ohňostroj (pod zámkem u řeky) 

20 h  Mostový ples (21. ročník tradičního plesu v hale Bios) 

Adventní trhyAdventní trhy
26. 11. 2016  10–18   ZÁMEK DOBŘICHOVICE
BETLÉM SE ŽIVÝMI ZVÍŘATY  DÁRKY A DÁREČKY  SVÍČKY 

 KOLÁČKY  VOŇAVÉ NÁPOJE A DOBROTY  JMELÍ A PŘEDVÁNOČNÍ 
NÁLADA �PEČENÍ CUKROVÍ S DĚTSKÝM DOMOVEM LETY  OHŇOSTROJ

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ PRO DĚTSKÝ DOMOV LETY A NADACE OSPOD OD 1. 11. 2016 (INFO V RESTAURACI ZÁMECKÝ HAD). 
VSTUPENKY NA 21. MOSTOVÝ PLES V PRODEJI NA MÚ DOBŘICHOVICE (VYSTOUPÍ ORCHESTR KARLA VLACHA A DASHA).

Trhy2016_A5.indd   1 12.10.16   14:07
Bez názvu-1   1 08.11.16   11:00
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

17. listopad
V tomto čísle se věnujeme významnému 
svátku naší země 17. listopadu. Připomí-
ná nám odvahu a statečnost studentů 
a občanů, díky kterým byly poraženy dva 
zločinecké režimy. Nenechme si tako-
vé významné dny naší země kazit tím, 
že na doporučení Číny či Ruska odstrčíme 
některé z těchto statečných lidi na druhou 
kolej. Statečné studenty a občany bude 
naše země vždycky potřebovat. Byť napří-
klad jen tím, že budou mít chuť a schop-
nosti podílet se na politickém dění.

Krajské volby 
Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat 
všem, kdo mě podpořili svými hlasy. Budu 
se jako nový krajský zastupitel snažit 
dělat svou práci odpovědně a poctivě. 
Situaci ve vyjednávání krajské koalice 
okomentoval pro Magazín ProRock 
lídr kandidátky ODS Martin Kupka. Já 
z koalice STAN, ANO, ODS a TOP09 
nejsem nadšený kvůli účasti ANO a to 
dokonce s hejtmanským křeslem. Nejde 
o konkrétní lidi, ale spíše o legitimizaci 
ANO a tím posílení pozice Andreje Babiše. 
Ovšem pro vytvoření funkční koalice 
(jejíž základ by tvořila ODS, STAN a TOP 
09) a získání nadpoloviční většiny, bylo 
nutné vybrat z trojice stran ANO, KSČM 
nebo středočeské ČSSD spojené ještě 
s hejtmanem Rathem. Druhou možností 
bylo jít do opozice spolu s KSČM a ČSSD. 
Z toho je vidět, že pro vyjednávací tým 
ODS to nebylo rozhodování jednoduché.

Dalajláma 
Nositel Nobelovy ceny míru, tibetský 
duchovní Dalajláma není v Čechách 
vítaným hostem. Tedy aspoň podle 
prohlášení čtyř vrcholných představitelů 
naší země Miloše Zemana, Bohuslava 
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Francois Voltaire

„Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, 
               vás později donutí i páchat ohavnosti.“

Sobotky, Milana Štěcha a Jana 
Hamáčka. Naši zemi by měli vést lidé, 
kteří řadí lidská práva nad ekonomickou 
prospěšnost. Bojovníci za svobodu 
a demokracii, držitelé Nobelovy ceny 
za mír by tu měli být vždy vítáni. 
Jak odlišné přivítání připravoval 
Dalajlámovi na jeho návštěvách Václav 
Havel. Ano, pravda, Slávii tehdy vlastnili 
Češi a ne Číňané.

Kdy se utrhne ucho u dotačního 
džbánu Andreje Babiše?
10 miliónů Kč dotací každý den si bere 
z našich daní do své kapsy Andrej 
Babiš. Proč z našich daní přispíváme 
na podnikání jednoho miliardáře? 
Proč jeho velké zemědělské kolchozy 
dostávají dotace určené na podporu 
malých zemědělců? Proč nejbohatší 
slovenský podnikatel u nás bere 
více dotací, než zaplatí na daních? 
V konečném součtu státu nezaplatí 
žádné daně a peníze od státu jen bere.

Poezie 
Přinášíme verše Ivana Martina Jirouse 
psané v komunistických lágrech, 
ve kterých strávil 8,5 roku a které 
ukazují sílu jeho osobnosti.
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se zlem se nikdy nevyplatí
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Rozhovor
O volbách s Miroslavou Němcovou

Dokreslené Česko Elišky Podzimkové



Zeman odstupuje, protože lhal!
Představte si, že prezident Zeman 
uveřejní toto prohlášení: „Já, prezident 
Zeman odstupuji z úřadu, protože jsem 
prokazatelně lhal a tím poškodil Českou 
republiku. Uvedu o sobě jen tři příklady. 
Na základě soudního rozsudku jsem 
se musel omluvit novináři Brezinovi, 
protože jsem o něm bez důkazů tvrdil, 
že je zkorumpovaný firmou ČEZ. 
Podobný soudní rozsudek mi přikázal 
omluvit se za informace o neexistujícím 
článku Ferdinanda Peroutky, který 
měl ukazoval Peroutkův příklon 
k nacismu. Moje třetí lež má charakter 
zprávy z radia Jerevan. Řekl jsem, 
že na rodovém sídle manželky Karla 
Schwarzenberga visí obraz s hákovým 
křížem a hajlujícími lidmi. Na obraze 
je letící orlice s jeruzalémským 
křížem. To není kříž nacistický, 
nýbrž znak města Jerusalém. Lidé 
na obraze nehajlují, nýbrž mávají letící 
jeruzalémské orlici. Sídlo samo, hrad 
Hardegg má tři sta let jiného vlastníka, 
hrabata von Khevenhueller. Lhal jsem 
před prezidentskými volbami, abych si 
polepšil. Po volbách jsem se omluvil.“
Tuto sebekritiku by se slušelo uvítat. 
Byla by snahou o nápravu a pokání. 
Bohužel jde o smutný žert. Prezident 
takovou kritiku neuveřejnil. Místo toho 
označil za lháře ministra Hermana 
a požadoval jeho odstoupení. I kdyby 
v budoucnu nějaký soud Hermana 
za lháře opravdu označil, vedl by stále 
ještě prezident tři ku jedné. 
A ještě vysvětlení: velký jeruzalémský 
kříž je symbolem Krista, ve čtyřech 
jeho polích jsou malé kříže, symboly 
čtyř evangelistů. Ani jeden z nich 
nebyl nacista. V roce 1847 obnovil 
papež Pius IX. Řád božího hrobu, jehož 
symbolem Jeruzalémský křiž je. 

Prostřednictvím naší akce „Strom 
splněných přání“ můžete již po jedenácté 
obdarovat děti z dětského domova 
Lety a děti z pěstounských rodin pod 
organizací OSPOD. V loňském roce se 
nám podařilo díky Vám obdarovat 142 
dětí. Pokud byste měli zájem koupit dárek 
a udělat tak dětem radost, přijďte kdykoli 
od 1. 11. 2016 do restaurace Zámecký 
had v Dobřichovicích, Křížovnické 
náměstí 1, kde si z Vánočního stromku 

Magazín ProRock No. 5

StRom SplněnýcH  
přÁní v ReStauRaci 
zÁmecKý HaD

SloupeK KaRla 
SteigeRwalDa

Pro Magazín ProRock napsal 

Karel Steigerwald, 
publicista a dramatik

z Regionu

vyberete obálku s přáním. Dáreček 
zakoupíte, zabalíte, označíte jménem 
a věkem dítěte a nejpozději do 20. 12. 
2016 přinesete do restaurace, kdy se 
dárky odvezou dětem. Seznam dárků 
a více informací u Kristýny Pánkové.  
Tel: 736 761 394

Děkujeme
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17. liStopaD 

HiStoRie a SouČaSnoSt

Den Boje za SvoBoDu 
a DemoKRacii
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17. listopad patří mezi nejvýznamnější 
dny v dějinách České republiky. V tento 
den si připomínáme odpor studentů 
a vlastenecky smýšlejících lidí proti 
dvěma zločinným režimům minulého 
století. Proti fašismu a proti komunismu. 
V roce 1939 nacisté brutálně zakročili 
proti vysokoškolským studentům. 
O padesát let později v roce 1989 díky 
studentům vypukla Sametová revoluce.

Svátek 17. listopadu, nazývaný Meziná-
rodní den studentů, je jediným svátkem 
mezinárodního významu, který pochází 
z Čech. Byl vyhlášen v roce 1941 v Lon-
dýně na památku událostí roku 1939, 
kdy nacisté uzavřeli všech 10 českých 
vysokých škol, popravili 9 představite-
lů vysokoškoláků a 1200 studentů zbili 
a odvlekli do koncentračních táborů. 

O padesát let později díky Sametové 
revoluci zakotvila v naší zemi svoboda 
a demokracie. V souvislosti se současným 
děním v naší zemi se dnes ale musíme 
právem ptát, zda je tato demokracie již 
stabilní a zralá, nebo zda se tato cesta 
naší země ještě může zvrátit. První 
československý prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk kdysi řekl, že demokracie 
potřebuje pro své zakořenění cca 
50 let. My máme za sebou více než 
polovinu. Vidíme v současné době 
různé signály, které ukazují, jak může 
být demokracie a svoboda křehká. Ať již 
je to situace na Krymu a na Ukrajině, 
či přímo u nás, kdy v současné době 
čelíme informačnímu vákuu, cílené 
ruské propagandě, cenzuře zpráv 
a zejména cíleným dezinformačním 
kampaním z domácí i zahraniční 
politiky. To, že demokratický vývoj 
může být silně ohrožen, můžeme vidět 
například na jednostranném ovládnutí 
mediální sféry. Dalším významným 
signálem současné doby je, že v  naší 
zemi roste výrazně moc bývalých 
komunistů a estébáků. Jsme svědky 
bagatelizace zločinů komunistického 
režimu, do vlády a do řady dalších pro 
demokracii důležitých funkcí se dostávají 
bývalí důstojníci či spolupracovníci 
tajné komunistické policie STB a řadu 

 Milan Linhart
TXT Michael Pánek

HiStoRie a SouČaSnoSt

Den Boje za SvoBoDu 
a DemoKRacii

důležitých funkcí ovládají opět komunisté. 
Alarmující na tom je, že je nám to tak 
trochu jedno. O tom svědčí i nízká 
volební účast. V takto vypjaté době 
by měla být účast ve volbách téměř 
vlasteneckou povinností. Musíme si 
uvědomit, že skončil čas politické 
a společenské pasivity, a musíme 
ukázat, že jsme připraveni a ochotni pro 
svobodu a demokracii něco udělat. 

Rok 1939 většina z nás nezažila. Ti, kteří 
fašismus zažili a dokázali se zachovat v té 
době hrdinně, si zaslouží, aby byli jako 
národní hrdinové připomínáni a oceňová-
ni. Ať již to jsou váleční veteráni, piloti RAF 
či lidé, co přežili holocaust. A úcta k nim, 
vyjádřená například vysokým státním 
vyznamenáním, nemůže být podmiňo-
vána souhlasem komunistické strany 
Číny či Ruska. Sametovou revoluci v roce 
1989 si pamatuje již většina národa. Byla 
to doba obrovského nadšení, solidarity 
a národní soudržnosti. Pro většinu z nás 
byl rok 1989 zlomovým rokem. Já jsem 
v té době právě dokončoval vysokou 
školu a naše generace získala možnost 
podnikat, cestovat, vzdělávat se, podí-
let se na politickém životě a dělat vše, 
po čem touží. To na rozdíl od generace 
mých rodičů, kteří svůj produktivní věk 
prožili v hlubokém komunismu. Můj 
otec strávil v komunistickém vězení 
jako politický vězeň 14 let a let svobo-
dy se dožil již v důchodovém věku. 

Moje generace již vyrůstala ve svo-
bodné zemi, ale ještě plně zažila 
totalitní režim. Máme tedy srovná-
ní a víme, že svoboda a demokraci 
nejsou hodnoty samozřejmé a že 
za ně musíme a chceme bojovat. 

michael pánek 
Zastupitel Středočeského kraje za ODS 
Vydavatel Magazínu ProRock
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17. liStopaD 
1939 a 1989

Co se v dramatické dny let 
1939 a 1989 událo? 

17. LISTOPAD 1939
Na sklonku roku 1939 by se dala 
atmosféra v Protektorátu Čechy a Morava 
krájet. Sílila protiokupační nálada, která 
vyvrcholila 15. listopadu. Tehdy se lidé 
rozhodli uctít památku mrtvého studenta 
lékařské fakulty Karlovy univerzity 
Jana Opletala. Toho nacisté smrtelně 
postřelili při demonstraci konané v den 
21. výročí vzniku Československa.

Hitler žádá řešení
Den po pohřbu se v Berlíně konala 
mimořádná porada, na které se 
schválil plán „Sonderaktion Prag vom 
17. November 1939“. Adolf Hitler, který 

se jednání zúčastnil, se k pražským 
událostem vyjádřil: „15. březen byl 
můj velký omyl. Lituji, že jsme s Čechy 
nenaložili jako s Poláky. Události 
28. října a 15. listopadu ukazují, 
že Češi nezasluhují jiný osud... Z toho 
důvodu nařizuji: Uzavření českých 
vysokých škol na tři roky. Jakékoliv 
demonstrace dát ihned potlačit... Nebudu 
se ostýchat do ulic postavit třeba 
i děla. Do každého hloučku se bude 
střílet kulomety. Bude-li ještě nějaká 
demonstrace, srovnám Prahu se zemí...“

Nekompromisní výsledek
V noci ze 16. na 17. listopad němečtí 
pořádkoví policisté za přispění jednotek 
SS nekompromisně vykonali rozkaz 
německého vůdce. Natrvalo uzavřeli 
všech deset českých vysokých škol, 9 
vedoucích představitelů vysokoškoláků 
v Ruzyni popravili, 1200 studentů 
zbili a odvlekli do koncentračních 
táborů. Na základě těchto událostí 
byl v Londýně v roce 1941 tento den 
vyhlášen jako Mezinárodní den studentů. 

17. LISTOPAD 1989
Týden po pádu Berlínské zdi, 17. listopadu 
1989, začala v Praze sametová revoluce. 
Ve čtyři hodiny odpoledne se u sídla 
lékařské fakulty na Albertově sešly 
skupinky studentů, aby si připomněly 
tragické události před padesáti lety. 
Původně klidná manifestace se 
brzy změnila ve stávku za svobodu, 
demokracii a politické reformy.

Situace se vyostřila v ulici Na Perštýně 
u obchodního domu Máj, kam 
demonstranti krátce po půl osmé 
večer dorazili. Zde dav zastavil kordon 

pohotovostního pluku ministerstva 
vnitra a znemožnil stávkujícím i únik 
postranními ulicemi. Lidé se proto 
posadili na zem a čekali, jak se situace 
bude vyvíjet. Jednotky ministerstva vnitra 
nelítostně zasáhly. Přes pět set lidí zranili 
a řadu občanů odvlekli do připravených 
autobusů a kanceláří Bezpečnosti.

Společnost se bouří
Tvrdý zásah Veřejné bezpečnosti 
proti mladým lidem probudil celou 
společnost, která se definitivně 
rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. 
V den padesátého výročí, kdy byly 
uzavřeny všechny československé 
vysoké školy Hitlerem, začala 
„sametová revoluce“ (na Slovensku 
„něžná“). Ta odstartovala rozsáhlé 
změny v politickém a hospodářském 
uspořádání Československa a vývoj 
po těchto událostech dostal rychlý spád.

Rychlá cesta ke svobodným volbám
24. listopadu odstoupilo dosavadní 
vedení komunistické strany. 7. prosince 
rezignovala federální vláda a 10. prosince 
přijal poslední komunistický prezident 
Gustav Husák slib nové vlády a sám 
abdikoval. Komunisté byli poprvé 
od roku 1948 v menšině. 29. prosince 
se stal prezidentem spisovatel 
a disident Václav Havel (1935) a volby 
konané v roce 1990 s drtivou převahou 
v Čechách vyhrálo Občanské fórum 
(51 %) a na Slovensku Verejnosť proti 
násiliu (36 %). Komunistická strana byla 
na kolenou, získala pouze 13 procent 
hlasů. Brána k plné parlamentní 
demokracii byla otevřená. 



Myšlenka, že všichni lidé mají rovná 
a nezcizitelná práva, že člověk je 
stvořen ke svobodě a že je třeba 
za všech okolností ctít jeho důstojnost, 
se utvářela na evropské půdě a je 
dodnes jednou ze základních hodnot 
evropského politického řádu. Tuto ideu 
kdysi převzaly a významně rozvinuly 
Spojené státy americké, aby se posléze 
stala majetkem všelidským a byla 
vtělena do dokumentů OSN.

Soubor základních lidských a občanských 
práv je obsažen i v dokumentech 
Evropské unie, tvoří její duchovní 
fundament a zároveň dává smysl a étos 
jejímu rozšiřování i prohlubování.

Práva mohou být ovšem respektována 
jen na pozadí obecně sdílené 
odpovědnosti člověka za svět a jeho 
základní solidarity s druhými. Což je 
dnes významně zesilováno okolností, 

že lidstvo poprvé žije v jedné globální 
a globálně propojené civilizaci a lidské 
osudy se tak spojují v osud jediný.

Evropská unie znovu stvrzuje platnost 
těchto principů a své silné odhodlání 
v jejich duchu jednat. Evropská unie 
nechce v žádném ohledu dobývat 
jménem své kultury svět a navazovat 
tím na temnější evropské tradice, 
nechce svět poučovat, nechce mu nic 
násilně vnucovat, nehodlá vyvážet 
vlastní zvyklosti či tradice proti vůli či 
cítění příjemců. Z čeho však nechce 
a nesmí ustoupit, je důraz na univerzalitu 
základních lidských a občanských práv 
a na společenský úkol je bránit. Evropská 
unie je proto odhodlána ještě důrazněji 
než dosud upozorňovat na všechny 
případy porušování lidských práv 
a svobod, bez ohledu na to, jak mocný je 
ten, kdo je porušuje, bez ohledu na své 
jiné zájmy, především hospodářské. 

Bez ohledu na hloubku přátelských 
vazeb mezi jednotlivými členy a jinými 
zeměmi, jakož i na to, že takové 
konání může být označováno za kalení 
dobrého soužití mezi státy a národy. 
Pravý opak je pravdou: nemohou spolu 
vskutku dobře vycházet státy a národy, 
které si nedokážou navzájem říci, co 
považují na svém počínání za špatné, 
nemorální a protiprávní. A neexistuje 
hospodářský zájem tak silný, že by směl 
mít přednost před solidaritou s trpícími 
či nespravedlivě postihovanými. Politika 
kompromisů se zlem a ústupků před 
ním, diktovaná buď jen okamžitými, 
krátkodobými či dílčími zájmy, anebo 
dokonce iluzí, že zlo samovolně časem 
zmizí, se už mnohokrát tragicky 
nevyplatila. Evropa jako kontinent, 
z něhož vzešly dvě největší války a dva 
nejmocnější totalitní režimy moderní 
doby, ví dobře z vlastní zkušenosti, 
k jakým katastrofám mohou ústupky zlu 
vést. A nebude je proto v žádné podobě 
opakovat.

Evropská unie bude soustavně 
monitorovat všechny případy potlačování 
svobody, nedodržování lidských 
práv a ohrožování lidské důstojnosti 
kdekoli na světě a hlasitě se k min 
vyjadřovat, neboť je přesvědčena, že to 
je v bytostném zájmu lidského rodu 
a dobrého soužití národů. 

Václav Havel, 25. 6. 2006
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KRajSKÉ volBy
KomentÁř maRtina KupKy
Ve středních Čechách vznikla koalice 
ANO, STAN, ODS a většiny zastupitelů 
zvolených za TOP09. Cesta k ní byla  
ale spletitá.

ODS v souladu s tím, co říkala před 
volbami a také v souladu s tím, 
jak často na ní Andrej Babiš útočí, 
upřednostňovala koalici se STAN, ČSSD 
a TOP09. Také jsme takové uspořádání 
projednali hned po volbách se zástupci 
TOP09. Ti se jasně vyjádřili, že je to i pro 
ně nejlepší varianta a dali nám slovo, že 
tímto směrem povedeme další jednání. 
Druhý den se ale ukázalo, že TOP09 
kývla na nabídku ANO vytvořit trojkoalici 
se STAN. Bylo to prý tak, že se názor 
TOP09 zásadně a také rychle „vyvinul“. 
Na tomto názorovém veletoči uvažovaná 
varianta koalice v čele se STAN, dále 
s ČSSD, s námi a TOP09 padla.

Hnutí ANO nás později oslovilo 
s nabídkou spolupráce ve čtyřkoalici ANO 
– STAN – ODS – TOP 09 s rozložením 
hlasů 4 – 4 – 2 – 1. Přijali jsme tuto 
nabídku, protože po porušení slova 
ze strany TOP 09 bychom jen pasivně 
přihlíželi vzniku koalice s jasnou většinou 
ANO v krajské radě. To by byla pro 
jakoukoli kontrolu dění na kraji varianta 
mnohem nebezpečnější než současné 
vyváženější poměry hlasů.

Nové dohodnuté uspořádání navíc přesně 
respektuje poměr hlasů ve volbách. Je to 
řešení, které se po krachu první varianty 
jevilo jako lepší ze všech dalších možných 
variant vývoje. Není to ideální, ale mohla 
to být stabilní koalice se 46 mandáty z 65. 
Zároveň by to byla jasná protiváha opozici 

KSČM a ČSSD, které kraj posledních 8 let 
vedly. V dalším kole jednání ale TOP09 
otočila podruhé. Z jednání odešli dva 
zastupitelé TOP09. Nechtěli se prý podílet 
na koalici s hejtmankou za ANO Jaroslavou 
Jermanovou Pokornou. Nepochopitelné 
je, že většina ANO v krajské radě 
podle původní dohody by jim nevadila. 
Ostatní partneři včetně ODS se v dalším 
vyjednávání zachovali konzistentně 
a zůstali u podoby čtyřkoalice s třemi 
zastupiteli zvolenými za TOP09, byť 
k většině v zastupitelstvu takový krok 
nebyl třeba. 

Pro ODS nebylo rozhodování po 
volbách jednoduché. Proti hnutí ANO 
se vymezujeme kvůli trvalému střetu 
zájmů Andreje Babiše i kvůli rozporu 
s jeho pojetím populistické politiky – 
nepolitiky. Proti ČSSD se vymezujeme 
kvůli zásadním programovým rozporům. 
Možnosti koalic jsou tím samozřejmě 
značně omezené a vždy nás budou nutit 
ke kompromisům. Připustit je nemůžeme 
v případě KSČM. Jak je to ale v ostatních 
případech? Smyslem politiky je přece 
naplňovat vlastní program. Do voleb 
jsme šli s tím, že se pokusíme změnit 
situaci na kraji. Z opozičních lavic se 
něco takového dělá komplikovaně. 
Pro důvěru lidí a jejich ochotu volit 
tradiční pravicovou stranu je třeba 
také něco konkrétního dělat a měnit 
podmínky k lepšímu ve státě, v kraji 
nebo v obci. Proč by nás lidé měli volit, 
pokud bychom se stali stranou trvale 
odsouzenou jen k opoziční kritice?

Podařilo se nám prosadit do koaliční 
dohody program, který lidem 

ve Středočeském kraji nabídne pozitivní 
vývoj. ODS bude mít ve své gesci 
zdravotnictví, školství a také finanční 
výbor. To jsou významné oblasti. Musíme 
zastavit odliv kvalitních zdravotních 
sester a lékařů z krajských nemocnic. 
Vrátíme zpět prostředky školám, které 
jim vedení kraje 8 let upíralo. Vrátíme 
také ředitelům jejich pravomoci 
a ubereme neskutečných byrokratických 
povinností, aby měli více času na své 
školy a pedagogický sbor. Omezíme 
rostoucí provozní náklady ve všech 
oblastech správy kraje a zaměříme se 
na potřebné investice. Jsem přesvědčen, 
že jsme v dané situaci udělali nejlepší 
možné rozhodnutí a že se to v dohledné 
době projeví v konkrétních výsledcích.

Neznamená to rozhodně, že bychom se 
teď dívali smířlivěji na střet zájmů Andreje 
Babiše, jeho populistickou politiku 
a postupy odporující demokratickým 
poměrům. Chceme ukázat, že jsme 
schopni lidem nabídnout lepší řešení 
konkrétních problémů. Jsem přesvědčen, 
že to ve výsledku bude mnohem 
významnější příspěvek ke změně 
poměrů, než případné nesrozumitelné 
působení ODS v krajské opozici po boku 
KSČM a ČSSD - stran, které jsou svým 
programem na opačném konci.

Pro magazín Prorock napsal 
Martin Kupka,  
starosta Líbeznic a krajský zastupitel

 
TXT Martin Kupka
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S miRoSlavou 
němcovou
Andrej Babiš podle bývalé předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Miroslavy Něm-
cové reprezentuje přesně to, po čem 
komunističtí voliči touží. „Zdá se jim, 
že komunisté se pořád k té vládě nedo-
stávají, tak si našli náhradního komu-
nistu s velmi pochybnou minulostí z StB, 
která jim určitě také lahodí, protože 
to byly struktury, které tehdy držely 
režim, jehož jsou sympatizanty. A jejich 
nostalgie po minulém režimu našla 
naplnění v jeho osobě,“ komentovala 
v rozhovoru poslankyně ODS Miroslava 
Němcová fakt, že hnutí ANO odebra-
lo v krajských volbách značnou část 
voličů nejen ČSSD, ale i komunistům.

Krajské volby i první kolo voleb 
do Senátu už jsou za námi. 
Překvapilo vás na nich něco, nebo 
jste podobné výsledky očekávala?
První, co zmíním, je volební účast, a ta 
mne bohužel nepřekvapila. Odhadovala 
jsem, že bude kolem pětatřiceti procent, 
což je zoufale málo. Ukazuje se, 
že i když o krajích mluví pan prezident 
v superlativech, říká, jak dobře si počínají, 
lidé to tak necítí. Vsadím se, že kdybych 
šla teď po Žďáru a ptala se kohokoli, kolik 
zná krajských zastupitelů, bude to chabá 
odpověď, nebude znát skoro nikoho. 
Nejen personálně, ale ani agendou nejsou 
kraje lidem blízké, proto ke krajským 

volbám nechodí. Totéž se dá říci o prvním 
kole senátních voleb, a to druhé bude 
úplně tragické, budeme rádi, když 
účast bude k deseti procentům. Druhá 
věc, která mne asi ne moc překvapila, 
bylo to, že velmi oslabili sociální 
demokraté. Bylo zjevné, že budou platit 
za vládní angažmá. Na to, že za sebou 
táhnou Andreje Babiše, doplatí nejvíc 
oni sami. Andrej Babiš účelově užíval 
úspěchů vlády, strhával pohled na sebe, 
dominoval, hrál opoziční roli v koalici, 
vůbec se nechová jako loajální koaliční 
partner. A tímto jánošíkovským způsobem 
si získával sympatie. Bylo jasné, 
že na to někdo musí doplatit a doplatila 
na to sociální demokracie. Nemyslím, 
že je to pro ni teď dobrá situace.

A jak vnímáte volební výsledek 
pravicových stran? Nebyla to žádná 
sláva, když si vzpomeneme na „zlaté“ 
období, kdy ODS v roce 2004 vyhrála 
s více než 36 procenty a získala vládu 
ve všech krajích kromě Jihomoravského. 
Trumfla ji jen ČSSD o čtyři roky později, 
když zvítězila ve všech třinácti krajích.
Jsem ráda, že ODS, byť zdaleka neobhájila 
všechny pozice, které na krajích 
měla, se aspoň nepropadla pod 
nějakou hranici procent, které získala 
v minulých parlamentních volbách. Ale 
nechci to nijak obcházet, určitě musí 

i ODS zapracovat na tom, aby znovu 
přesvědčila voliče, aby chodili volit.

Nevidíte jako problém, že ODS ztratila 
velká města? Bodovala v menších 
městech a obcích, kde volí lidé víc 
podle osobností než podle politických 
stran. Předseda ODS Petr Fiala se 
po volbách radoval, že ODS je zase 
lídrem pravice, ale nebojíte se, 
že ve sněmovních volbách, kde se volí 
politické strany, to může být jinak?
Těžko říci, co bude ve sněmovních 
volbách, ale ztráta pozic ve velkých 
městech je pro ODS určitě velmi 
citelná. Vždycky jsme měli ve velkých 
městech velkou zásobárnu našich 
voličů, teď bych spíš řekla, že oni ani 
moc ke krajským volbám nešli. Myslím, 
že to jsou přesně oni, kteří krajské volby 
tak moc neprožívají, necítí, že kraje 
jsou potřebné, tudíž považuji za možné 
oslovit je pro parlamentní volby. Dobrým 
programem a dobrými lidmi je možné 
je oslovit. Možná svou roli sehrálo 
v menších obcích i to, že tam je víc 
drobných živnostníků a podnikatelů 
a ti se bojí o svoji existenci vzhledem 
k vládnímu byrokratickému tlaku. Možná, 
že na tohle reagují lidé na venkově 
citlivěji a zachytili to, že my se výrazně 
stavíme proti těmhle Babišovým 
plánům na likvidací živnostenstva.
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Nemůže tahle otázka sehrát ještě 
větší roli za rok ve sněmovních 
volbách, protože dnes zavedení 
elektronické evidence tržeb a řada 
dalších opatření na živnostníky 
ještě naplno nedopadla?
Tenhle efekt teprve může nastat, teď 
se možná projevil jen na vesnicích, kde 
lidé cítí tu sekyru nad sebou silněji. 
Alespoň to tak vnímám kolem sebe, 
že venkov tím mnohem víc žije, hlavně 
ti nejdrobnější živnostníci. Je možné, 
že teprve praxe, kdy se ukáže, jak je 
tahle byrokracie skutečně zatěžuje, 
je přiměje přemýšlet nad tím, koho 
mají volit. A může se stát, že vedle 
dalších věcí, které budou rozhodovat 
v příštích parlamentních volbách, 
tahle bude jednou z nejdůležitějších.

Zaujal vás výsledek nějaké menší 
strany nebo koalice? Starostové 
a nezávislí i lidovci celkem uspěli, 
do krajů se dostala i koalice 
okamurovců se zemanovci, ve Zlíně 
i Soukromníci se Svobodnými.
Lidovci uspěli, to je bezpochyby 
i zásluhou toho, že jejich členská 
základna v tradičních krajích, zejména 
moravských, je silná a jde k volbám. 
To lze přičíst disciplinovanosti jejich 
voličů, to mírným překvapením bylo. 
Pokud jde o Okamuru, byla jsem 

překvapena, že se do některých krajů 
dostal, protože vstupoval do krajských 
voleb s tím, že tady nechceme 
migranty, což nemá s krajskou politikou 
nic společného, takže se divím, 
že na to lidé slyšeli. To bude otázka 
pro parlamentní volby, ne krajské.

Nízká účast v krajských a senátních 
volbách, na niž někteří politici 
sváděli svůj neúspěch, nebyla nijak 
zvlášť výjimečná proti minulým 
krajským volbám. Myslíte si, 
že krajské volby jsou podle voličů 
volbami druhé kategorie, že se 
s kraji za šestnáct let, co byly znovu 
zřízeny, stále nesžili, a že je tedy 
třeba přemýšlet o změnách jejich 
počtu nebo dokonce o zrušení krajů?
Je pravda, že ODS, která kraje 
strašně nechtěla, tuhle bitvu velmi 
dramaticky prohrála. Tehdy to ve vládní 
koalici za premiéra Václava Klause 
prosazovali hlavně lidovci. Já jsem 
své stanovisko nezměnila, proto 
jsem také odmítala všechny návrhy 
na to, abych do kraje kandidovala, 
protože jsem přesvědčena, že tuhle 
velmi drahou instituci, byrokraticky 
nákladnou, malý kraj Vysočina 
má čtyři sta úředníků, jsme vůbec 
nepotřebovali. Bylo funkčnější dřívější 
uspořádání, za kterým ODS stála, to 

znamená okresní úřady. A potom okresní 
shromáždění, což bylo zastoupení 
všech starostů v daném místě, a ti 
pak rozhodovali o rozdělení peněz 
přesně s citem pro danou lokalitu. 
Okresů bylo tehdy osmdesát jedna, 
byly poměrně šikovně rozmístěny, 
takže bylo vidět, na co je potřeba dát 
peníze, seřadit si priority. To okresní 
shromáždění mělo daleko větší smysl. 
Všichni starostové na to dohlédli, ale 
teď jim nezbývá nic jiného, než aby 
s čepicí chodili a klaněli se na kraji. 
Jsou tak po vzniku krajů v daleko 
nevýhodnější pozici, než byli před ním.

Ve většině krajů vyhrálo hnutí ANO, 
ale už teď je jasné, že se to neprojeví 
ve vedení krajů. V Královéhradeckém, 
Plzeňském, Pardubickém a možná 
i dalších se spojily ostatní strany 
a vyšachovaly hnutí ANO do opozice. 
Ale například v Moravskoslezském 
kraji zřejmě vznikne krajská koalice, 
v níž bude vládnout hnutí ANO s ODS. 
Jak se díváte na rýsující se spolupráci 
ODS v krajích s hnutím ANO?
Já za sebe bych k vytváření koalic 
s hnutím ANO byla velmi opatrná. 
Lze to udělat pouze tam, kde by 
pro kraj bylo nevýhodné, kdyby se 
do vedení dostali komunisté a sociální 
demokraté a naprosto to válcovali 
doleva. Tam si nějakou účast dovedu 
představit, ale záleželo by hlavně 
na složení lidí a programů. To je 
taková obecná rovina. Já bych se 
do koalic s okamurovci, komunisty 
a zástupci ANO rozhodně nehrnula.

Politický komentátor Bohumil 
Pečinka upozornil, že hnutí ANO se 
stává středolevicovou stranou, dřív 
ho volili pravicoví voliči, dnes bere 
hlasy hlavně sociálním demokratům 
a komunistům. Máte stejný pocit?
Dívala jsem se na výsledky v některých 
krajích podrobněji. A protože dosud hnutí 
ANO v krajích nebylo, dal se porovnat 
jejich současný zisk a propad komunistů 
a sociálních demokratů. A někde to 
bylo na křeslo přesně, získalo-li ANO 
šestnáct křesel, tak komunisté ztratili 
osm křesel a sociální demokraté také 
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přišli o osm křesel. Neříkám, že to je 
všude takhle matematicky přesně, ale 
jsem přesvědčena, že velká část voličů 
komunistů, protože komunisté tratili 
v těchto volbách dramaticky, se našla 
v Andreji Babišovi. On reprezentuje 
přesně to, po čem oni touží: autoritativní 
moc, moc člověka typu oligarchy, který 
demokracii tak moc neprožívá. Oni taky 
ne, protože nostalgicky vzpomínají na to, 
jak to bylo báječné za dob komunismu, 
ale zdá se jim, že komunisté se pořád k té 
vládě nedostávají, tak si našli náhradního 
komunistu s velmi pochybnou minulostí 
z StB, která jim určitě také lahodí, 
protože to byly struktury, které tehdy 
držely režim, jehož jsou sympatizanty. 
Jsem přesvědčena o tom, že velká část 
komunistických voličů přešla k Andreji 
Babišovi, protože v něm vidí to, co pro 
ně ztělesňovali komunisté před rokem 
89. A jejich nostalgie po minulém 
režimu našla naplnění v jeho osobě.

Bohumil Pečinka, ale i Václav Klaus 
mladší po volbách prohlásili, že ještě 
nikdy neleželo na zemi tolik volných 
pravicových hlasů a že teď bude velký 
boj o to, kdo vyluxuje tento prostor, 
který opustil Andrej Babiš. Podle 
komentátora Pečinky je šance založit 
další protestní stranu, která může 
ještě příští rok ve sněmovních volbách 
uspět, protože voliči ztratili zábrany 
hlasovat pro jakýkoli experiment. 
Může k něčemu takovému podle vás 
skutečně dojít, že tady vznikne další 
strana a la „Babiš“? 
Obávám se, že tady opravdu nějaký 
prostor pro válku milionářů vzniká. 
Už proto, že Andrej Babiš vystoupal 
tak vysoko, že ostatním, kteří jsou 
majetkově na jeho úrovni a zároveň také 
touží po moci, přerostl přes hlavu, a oni 
to budou chtít korigovat. Takže bych 
vůbec nevylučovala, že dojde k nějaké 
válce oligarchů, kdy se proti Babišovi 
postaví nějaké podobné uskupení. Ale 
v žádném případě si nemyslím, že by 
to nějak prospělo České republice. Je 
zásadním úkolem tohoto roku, který 
do dalších parlamentních voleb zbývá, 
aby současné normální demokratické 
pravicové parlamentní strany – ODS, 

TOP 09, lidovci, i když lidovce teď 
posouvám trochu doprava, oni jsou 
středoví, ale přece jen myslím, že v řadě 
ohledů mají k tomu konzervativnímu 
chápání politiky blízko, aby oslovily 
právě tyto voliče a nedovolily, aby zase 
naletěli na nějakou vějičku a stali se 
opět zmanipulovanou masou pro cíle 
skupiny lidí, která ani politiku dělat moc 
vážně nechce a neumí, ale chce si v ní 
naplnit svoje zájmy a mocenské ambice.

Objevují se hlasy, že by vedení 
některých neúspěšných stran mělo 
vyvodit personální důsledky. Myslíte, 
že výsledky krajských a senátních 
voleb způsobí nějaká zemětřesení? 
Myslím, že po krajských volbách se 
nikdy na nejvyšší úrovni politická 
odpovědnost nevyvozovala. Souvisí 
to také s tím, že demokratické strany 
mají nějakou hierarchii, kdy vedení 
strany je zodpovědné za celostátní 
politiku a odpovědnost odvozuje 
od parlamentních voleb, krajské 
vedení od těch krajských atd. 
Takže spíš neočekávám, že by teď 
docházelo k nějakému zemětřesení 
u parlamentních stran. Spíš si myslím 
strategicky, že kdyby se k tomu nějaká 
strana, například ČSSD, která utrpěla 
v těchto volbách dramatickou porážku, 
odhodlala, mohlo by jí to pomoci pro 
parlamentní volby. Obvykle bývá, 
že když se stranou pořádně zatřese, 
vymění se vedení, vzniká nějaký 
prostor pro voliče, aby ji brali zase 
vážně. Ale nechci nikomu radit, to je 
věcí těch stran, jen říkám, co si myslím, 
že hraje u voličů také důležitou roli.

Někteří komentátoři říkají, 
že výrazného vítěze tyto krajské 
volby nemají, jen poražené, protože 
i Andrej Babiš doufal v mnohem silnější 
podporu než jen utrápené vítězství 
něco přes dvacet procent. Vnímáte to 
také tak? 
Já to vidím obdobně. Myslím, že všechny 
průzkumy, které se objevovaly směrem 
ke krajským volbám, slibovaly například 
hnutí ANO daleko vyšší procentuální 
zisky. Když to srovnám s předcházejícími 
krajskými volbami, vidím, jak nízký počet 

mandátů proti předchozím vítězným 
stranám, ať už to byla ODS nebo ČSSD, 
získalo nyní hnutí ANO. Rozhodně v tomto 
měřítku nedosáhlo ani na ty nejlepší 
výsledky ODS, ani sociální demokracie 
v krajských volbách, ať už v počtech 
voličských hlasů, v procentech, nebo 
v zisku mandátů. Takže slavné vítězství 
to skutečně není. I když samozřejmě 
Andrej Babiš předvádí rituální úsměvy 
a tváří se, jako když už mu patří nejen 
Česká republika, ale celá zeměkoule. 
Ale to by nás nemělo mást. Ten výsledek 
voleb skutečně znamená, že žádný 
přesvědčivý vůdce se neobjevil, žádná 
velká síla, která by strhla dramatickou 
většinu společnosti, se neukázala. 
Pro mne bylo asi nejdůležitějším 
poznatkem opravdu potvrzení toho, 
že Andrej Babiš se posunul doleva 
a nabírá komunistické hlasy.

A to je přece pro pravici dobré zjištění, 
že pravicoví voliči už přišli na to, 
že hnutí ANO není pro ně alternativa. 
Teď už ještě, aby se vrátili zpátky 
„domů“. To je naděje pro pravicové 
strany do parlamentních voleb, že přece 
jen se lidem, kteří si mysleli, že Babiš 
bude reprezentovat zájmy na pravici, 
jasně ukazuje, že nabírá levici, takže pro 
ně nebude vhodným reprezentantem. 

 Petr Kubín

TXT redakce



  Wikipedia
TXT Michael Pánek
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Labuť svatého Huga

Neplavil jsem se po mořích
A přece sedím v lodi
Nade mnou nebe ve mně hřích
Dva věrní lodivodi
Namísto stěžně vztyčen kříž
Tak pořád doufám, že mě něžně
Nad vodou podržíš
––––––
Pomoz mi svatý Antoníne
Ó pokoušených patrone
Pomoz mi svatý Antoníne
Abych měl sílu říct jim NE
––––––
Viď tak se uzel za uzlem
Nakonec srovnal v síť
Ale kam bych se schoval
Až přijde království Tvé
Nade zlem zvítězit?
Až koukol od pšenice budeš chtít oddělit
Pověz, kam bych se schoval
Až přijdeš misky vah svých hříšníky naplnit
––––––
Píseň si zpívám má jeden takt
S ďáblem se nesmí sjednat pakt
––––––
Že jsem si vzpomněl, než jsem to vzdal
Co z hory mu vysoké ukázal
Když už jsem málem, málem vlez
Do rudého jícnu šelmy
Vzpomněl jsem, jak ho sebou vzal
Na horu vysokou velmi

ivan 
maRtin 
jiRouS
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Ivan Martin Jirous (1944 – 2011) známý 
též pod přezdívkou Magor, byl český 
básník, publicista a výtvarný kritik, 
spiritus agens – vůdčí duch českého 
undergroundu. Je znám především 
spoluprací s nezávislou rockovou 
skupinou The Plastic People of the 
Universe. Za svou organizátorskou 
a uměleckou činnost, kterou provozoval 
navzdory totalitní komunistické 
cenzuře, byl pětkrát trestán soudem 
k trestu odnětí svobody, často 
podle vykonstruovaného paragrafu 
202 - výtržnictví, odseděl si celkem 
8,5 roku nepodmíněně, z toho čtyři 
v III. (nejpřísnější) nápravně výchovné 
skupině Valdického vězení.
Důvody několikaletého vězení v těžkém 
žaláři se zdají dnes téměř neskutečné 
až úsměvné. Byla to bohužel realita 
komunistického režimu, která zničila 
život řadě lidí. 
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Váš charakter vytváří váš  
osud říká dalajláma
V debatě u kulatého stolu se brazilský 
teolog Leonard Boffa zeptal tibetského 
dalajlámy: “Vaše Svatosti, které 
náboženství je ze všech nejlepší?”
Leonard říká, že si tuto situaci živě 
vybavuje: „Myslel jsem, že řekne tibetský 
buddhismus nebo východní náboženství, 
jež jsou mnohem starší než křesťanství. 
Nicméně Dalajláma se odmlčel, pohlédl 
mi do očí a usmál se. To mě překvapilo, 
neboť jsem si byl vědom jízlivosti  
v mé otázce.„

Co z tebe udělá lepšího člověka?
Dalajláma odpověděl: “Nejlepší 
náboženství je to, které z tebe udělá 
lepšího člověka.”  
Leonard byl z této odpovědi v rozpacích 
a zeptal se: “A co mě udělá lepším?” 

Dalajláma odpověděl: “Cokoli, co 
tě udělá více soucitným, citlivým, 
objektivním, milujícím, lidským, 
odpovědným, etickým. Náboženství, 
které tohle dokáže, je pro tebe tím 
nejlepším.

Důležité je to, jak jednáš s rodinou 
a přáteli, jak se chováš v práci, 
ve společnosti, před světem.

Pamatuj, vesmír je ozvěnou tvých 
skutků a myšlenek

Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. 
Týká se rovněž všech vztahů – k lidem, 
zvířatům, rostlinám, světu. Jestliže se 
chovám dobře, dostanu zpět dobro. 
Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí 
se mi zlo. Pamatuj, že vesmír je ozvěnou 
tvých skutků a myšlenek. Budeš mít 
to, co přeješ ostatním. Být šťastný není 
záležitostí osudu. Je to věc volby.

Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich 
stanou slova. Pečuj o svá slova, neboť se 
z nich stanou skutky. Pečuj o své skutky, 
neboť se z nich stanou zvyky. Pečuj o své 
zvyky, neboť utvářejí charakter. Pečuj 
o svůj charakter, neboť ten utváří osud.
Osud je tvůj život. 

 Magazín ProRock No. 5

DalajlÁma

TXT  Robert Břečťan, převzato z hlidacipes.org

nejlepší náboženství  
je to, které z tebe udělá 
lepšího člověka.
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DalajlÁma DalajlÁmÁní ČeSKÉ politiKy
Čtyři nejvyšší ústavní činitelé se klepou 
strachem před Pekingem a nezvykle 
rychle vydávají společné prohlášení, 
jen aby se zástupci komunistického 
režimu v Číně náhodou nenaštvali.
Jsou naši čtyři nejvyšší tak preventivně 
předpřipostrachovaní, že píší takováto 
prohlášení? A přesně právě proto je 
dobré být v EU a v NATO, abychom se 
šikany nemuseli bát.
Zrovna mírumilovný mnich tak rozvíří 
českou politiku! Vlastně je to dobře, 
aspoň je jasné, komu člověk, který 
by neublížil mouše, tolik vadí. Kdo už 
toto nevidí, nevidí nic. I kdyby člověk 
byl nakrásně nácek, tak by mu muselo 
přijít jako chucpe, že se před Hradem 
může producírovat Konvička, lokální 
hater, kterému leckdy dělá Zeman 
spoluřečníka, ale dalajlama, světově 
uznávaná a vážená osoba, nikoliv. 
Konvička, který vyzývá k nenávisti 
a agresi, může mluvit volně, dalajlama, 
který vyzývá k míru a toleranci, nesmí. 
Hezky jsme to dopracovali, paní mámo, 
jen co je pravda.
Často mi bylo vyčítáno, že slyším 
trávu růst. Nyní jsme v situaci, kdy už 
nás možná přerostla − čtyři nejvyšší 
ústavní činitelé se klepou strachem před 
Pekingem a nezvykle rychle vydávají 
společné prohlášení, jen aby se zástupci 
komunistického režimu v Číně náhodou 
nenaštvali.
V jiných věcech jsou to spory na měsíce 
a nyní, ejhle, shoda za den. Vskutku, 
kdy naposledy bylo nějaké společné 
prohlášení na takovéto úrovni?
A odkdy naši čínští přátelé neví, co 
je oficiální stanovisko ČR, že je v tom 
musíme utvrzovat tiskovou zprávou? 
A to nestačí, že dalajlamu nepřijal 
premiér a prezident, to se ještě musí 
psát oficiální dementi, jen tak pro jistotu? 
To nestačilo napsat ambasádě, že naše 
přátelství trvá, to bylo třeba to dávat 
do tiskové zprávy? Tak si to čínská strana 

přála? A to budeme podobné stanovisko 
vydávat, kdykoliv se od oficiální linie 
odchýlí prezident Zeman, a že se to 
stalo mnohokrát? A proč nemusíme 
Číně vysvětlovat Zemanovu podporu 
Konvičky? A co je komu ze zahraničních 
mocností do toho, s kým se kdo setkává? 
A i kdyby nás čínský obchod mohl 
obohatit o 20 procent nebo 50 procent 
HDP, jakože ne, stojí nám to za to?
Kdysi jsme se modlili, spolu s Martou 
a Komenským, ať se vláda věcí tvých 
zpět navrátí. Jistě jsme tím nemysleli to, 
že svobodné zemi budou kvazitotalitní 
velmoci vyhrožovat či diktovat, s kým 
se máme bavit a s kým ne. Anebo − což 
je ještě horší − se klepali strachem 
ještě předtím, než to udělají, co kdyby 
náhodou.
Kdybychom jako vláda vydali stanovisko, 
ve kterém chceme nezávislost Tibetu 
(což nepožaduje ani dalajlama), byla by 
to jiná − zde by se čínskou zúčastněnou 
stranu informovat hodilo. Ale setkání 
s mnichem? To jsou naši čtyři nejvyšší 
tak preventivně předpřipostrachovaní, 
že píší takováto prohlášení?
Daniel Herman to řekl správně − jaký 
vztah, osobní či profesní, je založený 
na výhrůžkách a strachu?
A přesně právě proto je dobré být 
v EU a v NATO, abychom se šikany 
nemuseli bát. Abychom nikomu 

nemuseli vysvětlovat, s kým se kdo 
setkává. Společný postup EU, na kterém 
se sami podílí (žádný diktát), našim 
vladykům vadí, ale diktát z Pekingu 
a Moskvy je fajn? Není už to trochu moc 
průhledné? Kdy nám naposledy podobně 
vyhrožovala EU nebo USA? A kdy se 
stalo, byť jednou, aby postoj prezidentů 
suverénní země Klause nebo Zemana 
byl odlišný od Moskvy a Pekingu, byť jen 
o milimetr?
Křičí proti neexistujícímu diktátu 
Bruselu, který používají jako kouřovou 
clonu, a přitom si nechají stoprocentně 
diktovat postoje od cizích, východních 
velmocí. Nikdo je nezvolil k tomu, aby 
nás přibližovali Východu, k tomu prostě 
nemají mandát ani to nebylo součástí 
jejich kampaně. Jejich mandát je dělat 
svoji práci, tedy zastupovat nás − což 
například znamená nechodit pozdě 
na pohřby, neurážet naše spojence, 
pěstovat dobré jméno naší země  
a tak dále.
Jejich prací není tahat nás proti vůli 
národa a lísat se k Rusku a Číně − vždyť 
se podívejte, jak pohořeli ve volbách 
ti, kteří nás tahali na Východ, včetně 
bazénkového zapalovače ohňů. Pokud 
se nechali zvolit naoko, pod jinými hlasy, 
aby ve skutečnosti byli loutkou ve snaze 
táhnout naši zemi tajně někam, kam 
nechce, pak se jedná nikoliv o podvod, ale 
o zradu. A nikoliv o zradu voličů, kterou 
šermuje teď každý, ale o zradu vlasti.

Fronta, která čekala včera na setkání 
s dalajlamou v Lucerně, stála pod koněm 
od Davida Černého, což bylo symbolické. 
Václav sedící na mrtvém koni, který je 
zavěšený vzhůru nohama. A jehož hlava 
ve výšce volně visí k zemi. 

TXT  Tomáš Sedláček, ekonom
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Nedávno zveřejnil think-tank Evropské 
hodnoty výsledky sociologického 
šetření, které proběhlo v rámci 
projektu se Slovenskou atlantickou 
komisí pod názvem GLOBSEC Trends. 
Agentura STEM u nás provedla průzkum 
na reprezentativním vzorku 1061 
respondentů. Cílem bylo zjistit, do jaké 
míry veřejnost věří v dezinformace 
šířené pro-kremelskými, tzv. 
„alternativními” médii. Na základě těchto 
údajů byl autory této zprávy vytvořen 
Dezinformační Index.

Výsledky jsou alarmující.

Čtvrtina Čechů věří dezinformacím 
a dezinformačním projektům. Tito 
lidé vnímají hrozby odlišně, vidí Rusko 
častěji jako spojence a zpochybňují 
či odmítají geopolitickou příslušnost 
České republiky k Západu.

	25,5 % Čechů věří dezinformacím

  24,5 % věří alternativním 
(dezinformačním) médiím více než 
tradičním

I přes minimální angažmá USA v Sýrii 
polovina Čechů věří, že za syrské 
uprchlíky jsou zodpovědné 
USA. Vytvoření tohoto dojmu je 
evidentním cílem pro-kremelských 
dezinformačních operací.

	50,2 % české veřejnosti si myslí, 
že za stovky tisíc syrských uprchlíků, 
kteří přicházejí do Evropy, nesou 
zodpovědnost Spojené státy.

	28,3 % Čechů si myslí, že ruský 
vojenský zásah v Sýrii pomáhá řešit 
evropskou migrační krizi.

Manipulace veřejnosti je úspěšná 
i v případě dezinformací o dění 
na Ukrajině. Skoro čtyři z deseti Čechů 
za ukrajinskou krizi viní USA, přestože 
jsou to ruská vojska, která okupují část 
území Ukrajiny.

	38 % respondentů si myslí, 
že ukrajinská krize byla způsobena 
USA a NATO.

	30,6 % respondentů, kteří věří tomu, 
že fašistické síly mají klíčový vliv 
na ukrajinskou vládu.

Pětina obyvatel věří lži Moskvy, 
že na Ukrajině neoperují organizované 
ruské vojenské síly. Navzdory tvrzení 
prezidenta Miloše Zemana.

	19,6 % si myslí, že organizované ruské 
síly neoperují na Ukrajině.

Zhruba polovina obyvatel chce, aby 
Česká republika byla „mezi Západem 
a Východem“. Čtyři z deseti Čechů by 
radši neutralitu, než členství v NATO.

	48,3 % zvolilo pozici mezi Západem 
a Východem.

Když byli respondenti dotázáni, zda 
je členství v NATO dobré nebo špatné, 
pouze 17,3 % zvolilo druhou možnost. 
Ale jakmile se objevilo slovo neutralita, 
silných 39,4 % odpovědělo, že by byla 
lepší než NATO. Můžeme očekávat užití 

této teze dezinformačními operacemi, 
na Slovensku je již používána.

Pouze necelá třetina Čechů považuje 
členství v EU za dobrou věc. Čtyři 
z deseti nejsou rozhodnuti, zda je EU 
dobrá nebo špatná věc, to znamená, 
že například v případě referenda 
o vystoupení můžeme očekávat, 
že by se rozhodovali až během 
kampaně. Ta může být silně ovlivněna 
dezinformačními operacemi.

Prosazování referenda o vystoupení 
z EU sledujeme od krajní pravice, krajní 
levice a od prezidenta České republiky.

Členství v NATO má silnou podporu, 
stavba alianční infrastruktury je nyní 
odmítána, nicméně čtyři z deseti Čechů 
by ji podpořili.

	55,6 % veřejnosti nesouhlasí s tím, 
aby NATO mohlo budovat v zemi svou 
infrastrukturu, 

	39,1 % souhlasí.

	68,5 % dotázaných souhlasí s tím, 
že NATO je důležité pro bezpečnost 
naší země.

Na otázku, které hrozby považuje 
veřejnost v současnosti pro náš 
stát za nejzávažnější, odpovědělo 
50,2 %, že uprchlíky a migranty. 
Terorismus jmenovalo 41,5 %, islámský 
fundamentalismus 21 %. Rusko 
a Východ je závažnou hrozbou  
pro 17,9 %. 

DezinFoRmace a pRopaganDa
DezinFoRmacím věří ČtvRtina ČecHů

TXT  Eliška Hradílková Bártová, 
 převzato z hlidacipes.org TXT  think-tank Evropské hodnoty
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DezinFoRmace a pRopaganDa citÁty

platÓn (428-328 př.n.l)

„naKonec vÁm BuDou vlÁDnout  
ti nejneScHopnější z vÁS. to je tReStem 
za neocHotu poDílet Se na politice.“ 

alBeRt einStein
„ta nejČiStší FoRma šílenStví je: necHat 

všecHno při StaRÉm a DouFat, že Se 
něco změní.“

geoRge oRwell:
„minuloSt Byla 

vymazÁna, vymazÁní Bylo 
zapomenuto, lež Se Stala 

pRavDou.“

pavel HavlíČeK, řezníK:
„Dotace jako takové jsou prosté zlo! 
Dotacemi si my všichni platíme svého 
konkurenta, který by bez dotace neuspěl 
u zákazníka. My se tedy vlastně platíme, opět 
přeneseně řečeno, svého vlastního ‚kata‘.“

KeitH RicHaRDS:

„Havel je jeDiný 
politiK u KteRÉHo 
jSem HRDý,  
že jSem Se S ním 

DalajlÁma:
„peČuj o SvÉ myšlenKy, neBoť Se 

z nicH Stanou Slova.
peČuj o SvÁ Slova, neBoť Se 

z nicH Stanou SKutKy.“

 Magazín ProRock No. 5



HumoR?

 Magazín ProRock No. 5



18-19

 Magazín ProRock No. 5

Po historickém dopise čtyř nejvyšších 
ústavních představitelů se k omluvám 
připojujeme i my, prostí obyvatelé 
České lidové republiky. Jindřich 
Šídlo se vydal před budovu čínské 
ambasády, aby zde přednesl omluvu 
jménem lidu.

Vážený pane prezidente Si Ťin-pchingu,

vážená paní velvyslankyně Čínské  
lidové republiky v Praze,

vážený pane Tvrdíku, 
slova nemohou vyjádřit naši lítost nad in-
cidentem, který se v minulých dnech ode-
hrál v Praze, kdy se dva ministři demokra-
ticky zvolené vlády svobodné a suverénní 
země bez dovolení Ústředního výboru 
Komunistické strany Číny sešli s jakýmsi 
turistou v oranžovém prostěradle. 
Naše země Vám chce i nadále ukazovat 
svou mile krtečkovskou tvář. Oceňujeme 
proto moudré stanovisko nejvyšších stra-
nických a státních představitelů Zemana, 
Štěcha, Hamáčka a Sobotky, kteří Vás, 
doufejme, dokázali přesvědčit, že žádný 
předklon není tak hluboký, abychom jej 
nedokázali provést a zopakovat, kdy-
koliv o to velvyslankyně Čínské lidové 
republiky požádá na schůzce s poradcem 
prezidenta Hynkem Kmoníčkem a klidně 
i kdykoliv jindy.

V žádném případě to nepovažujeme 
za zasahování do vnitřních záležitostí 
České republiky, neboť víme, že právě 
Vaše země je na takové zasahování 
velmi citlivá. Dobří přátelé si ale přece 
mohou říkat i méně příjemné věci - 
a ujištujeme Vás, že my Vám rozhodně 
nic nepříjemného říkat nechceme. 
České zákony bohužel neumožňují oba 
členy vlády okamžitě popravit, jak by 
se to stalo ve Vaší krásné zemi. Stejně 
tak můžeme jen obtížně vyhovět přání 

čínské ambasády v Česku, podle níž 
by bylo alespoň vhodné oba ministry 
vyloučit z komunistické strany. Bohužel 
pánové Herman a Bělobrádek nejsou 
členy komunistické strany, ale strany 
lidové, protože v Česku jsou zatím 
povoleny i další politické strany, které 
mezi s sebou zápolí o mandát občanů 
ve svobodných volbách. 
Tyto deformace, stejně jako ono 
nešťastné setkání s tzv. dalajlamou, 
jsou pozůstatkem dědictví temných 
časů Václava Havla, s nímž se naše 
země nadále potýká. Ujišťujeme Vás 
však, že naši nejvyšší straničtí a státní 
představitelé dělají vše proto, aby byl tzv. 
Havlův odkaz co nejrychleji zlikvidován. 
A na základě vlastních zkušeností jistě 
uznáte, že jsme na této cestě - i s Vaší 
pomocí - ušli nemalý kus vpřed.

Již jarní návštěva Vašeho prezidenta 
v Praze naznačila, že stabilizace 
společnosti po čínském vzoru, jak o ní 
hovořil prezident Zeman před dvěma 
lety na návštěvě Vaší země, významně 
pokročila. Jakkoliv české bezpečnostní 
složky ještě nedosahují kvalit těch 
Vašich, museli jste být i Vy potěšeni 
viditelným zlepšením, které se projevilo 
ve všudypřítomné drobné šikaně 
domácího obyvatelstva, pocitem bezpečí 
a beztrestnosti, kterému se těšily 
bojůvky Vašich vždy srdečně vítaných 
turistů operující po celé Praze či třeba 

preventivním akcím, díky nimž  
se podařilo předejít - například 
na pražské FAMU - nežádoucím 
projevům svobody vyjadřování 
a mávání prapory neautorizovanými 
Vaším zastupitelským úřadem.

Věříme, že se příště již nebude opakovat 
ono nenávistné shromáždění na Hrad-
čanském náměstí, kterému se tentokrát 
i přes veškerou snahu kancléře Mynáře 
nepovedlo zabránit. Zcela chápeme Vaše 
znechucení a velmi pečlivě zvážíme 
i možnosti vypořádat se s provokaté-
ry po vzoru Náměstí nebeského klidu, 
pokud se Armádě České republiky podaří 
zprovoznit alespoň několik svých tanků. 
Velmi dobře si uvědomujeme, jak moc 
je naše zem té Vaší zavázána. Bez Vaší 
pomoci bychom byli o mnoho chudší - 
materiálně i duchovně. Jen díky Vašim 
investicím například vznikl pořad, v němž 
manželka kancléře prezidentské kance-
láře může svobodně vyzpovídat mluvčí-
ho prezidentské kanceláře. 
Jen díky pomoci a solidaritě všeho 
čínského lidu mohla Slavia Praha koupit 
za víc než 30 milionů korun fenomenál-
ního útočníka Gina van Kessela a po pěti 
zápasech ho posadit na tribunu, což si 
mohou dovolit opravdu jen velké kluby.

Nejsou to sice ještě ony stovky miliard 
korun investic, které byly slavnostně 
oznámeny letos na jaře, my ale stále 
věříme, že až nám odpustíte tuto 
ošklivou skvrnu na našich zářivých 
vztazích, dokážete nám slíbit ještě 
mnohem, mnohem více. 
V nekonečné úctě a s pozdravem velkého 
předsedy Maa „Revoluce není žádná 
večerní party.” 

Lid České republiky

omluva všemu liDu  
jeDnotnÉ liDovÉ Číny

TXT  Jindřich Šídlo
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Pan Andrej Babiš ve svých úvahách 
o EET oponuje iniciativě Radostné 
Česko bez EET a tvrdí např., že EET 
není další skrytou daní a už vůbec ne 
opakem progresivní daně. Dále pan 
Babiš v EET vidí oproti registračním 
pokladnám výhodu a domnívá se, 
že zboží a služby po nástupu EET 
nepodraží. Jak je to tedy?

1. EET jako skrytý opak 
progresivní daně
To, že menšího se dotknou procentuálně 
náklady i časové ztráty více než 
většího, prokazují studie. Jde vlastně 
o asociální skrytou daň, která má 
na ekonomiku negativní dopad. Vyřazuje 
z konkurenčního soupeření určitou 
skupinu. Nebudu zde rozepisovat 
podrobné kalkulace. Jenom zavedení 
EET do vesnického obchůdku s sebou 
přináší součet nákladů za zaškolení, 
instalaci pokladny a podpisových 
certifikátů, pokladnu, připojení, router, 
ale i další vícepráce. Dostáváme se např. 
při výdělku živnostníka 15 tis. Kč i na dva 
měsíce „nucených prací“ na zajištění 
státem nařízeného kontrolní zařízení. 
Daňová úleva 5 tis. Kč uplatněná za rok 
při daňovém přiznání jej nespasí. U větší 
městské prodejny se pak dostaneme 
podobnými výpočty na polovinu 
dnů „nucených prací“. Upozorňuji, 
že levný tablet s tiskárnou nebo 
smartphone nelze ve většině případů 
prodeje používat. Tohle je narovnání 
konkurenčního prostředí? Co teprve 
živnostníci, kteří mají podnikání jako 
vedlejší činnost? A k tomu mentální 
překážky starších a časové ztráty? Jak 
pomůže vaše „satisfakce“ snížení DPH 
o 6% první vlně neplátcům DPH? Dalších 
vln, třeba oné vesnické prodejny, se 
pak již žádné „satisfakce“ snížením 

nyní u firem dosahuje v průměru 
podobných hodnot jako je daň samotná. 
Tento údaj jsem si nevycucal z prstu, 
stačí si odvodit údaje světové banky 
a poradenské PWC. Česko je již 
v byrokracii na posledním místě v Evropě 
a někde v dolní třetině světa. Za vašeho 
vedení MF se daně spolu s náklady 
na jejich výběr neustále zvyšují, 
což ubírá firmám zdroje na inovace. 
EET je pak pro malého živnostníka 
nejdražším a nejkomplikovanějším 
nástrojem na výběr daní všech dob. 
V předvolební kampani v roce 2013 
vaše hnutí slibovalo výrazné snižování 
byrokracie podnikatelům a inspirování se 
Nizozemskem. Místo toho se inspirujete 
Balkánem a neosvědčenou represí 
EET. Pro informaci: Chorvatsko příští 
rok bude muset zaplatit na úrocích 
a refinancování státního dluhu částku 
rovnající se asi 20% jejich rozpočtu. 
Pro představu je to částka podobná 
výdajům na penze. Česko by se raději 
mělo ve 21. století inspirovat tím 
Holandskem. Alespoň v tomto volebním 
období, ať nepodvádíte voliče. Zajisté 
již také evidujete ukončování živností 
kvůli EET. Mě to již hlásí účetní 
kanceláře. Častým důvodem je i pouhá 
dehonestace. Zde bych chtěl (a nejen 
já) slyšet odpověď na tuto otázku: Není 
Vám těchto lidí, především ze skupiny 
poctivé většiny, líto? Jak živnostníků, 
tak i těch, jejichž potřeby uspokojují, 
tedy zákazníků. Navíc lidi, kteří zde 
žijí v důležité symbióze, poštváváte 
proti sobě udavačským portálem. 

Boleslav Buzek, vedoucí 
projektu Radostné Česko bez EET.

sazby DPH na výstupu netýkají.Hodně 
podstatnou vadou EET je i demotivace. 
Zatímco ve většině světa stačí k zahájení 
podnikání vypsat formulář A4 a jeden 
dolar, v Česku si musíte pořídit EET, 
vyzvednout a nahrát podpisové 
certifikáty, naučit se toto obsluhovat,…

2. Právo volby?
Dále tvrdíte, že on-line EET má 
na rozdíl od registračních pokladen 
známých např. na Slovensku výhodu 
volby zařízení. I když je toto tvrzení 
podobné, jako poslat někoho do vězení 
a dát mu na výběr z několika druhů 
pyžam, tak proč v tom „právu“ volby 
nejsou i tyto registrační pokladny nebo 
fiskální moduly do tiskáren? Off-line 
evidence se nehodí? Měl jsem možnost 
shlédnout video, kde se připravuje 
EET. EET má v Česku cíleně pracovat 
na principu strachu. Zde bych chtěl 
dodat, že permanentní strach a stres 
např. z likvidačních sankcí nebo při 
nefunkčnosti zařízení nikomu na zdraví 
nebo produktivitě práce nepřidá.

3. Zdražování
Co se týče cen zboží nebo služeb 
po zavedení EET, tak ty neurčuje 
Ministerstvo financí (možná při 
centrálně řízené ekonomice), ale trh. 
Bylo tedy nefér si dělat předvolební 
kampaň a propagaci EET iluzí levnějšího 
piva. Významnými faktory zvýšení 
cen po zavedení EET budou režijní 
i mzdové vícenáklady na vstupech 
v kombinaci s úbytkem konkurence.

4. EET je zde, aby se nemusely 
zvyšovat daně?
Kdyby byl ve výkazu zisků a ztráty 
samostatný řádek „náklady 
na vykazování pro stát“, tak ten již 
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V parlamentní hře o „lex Babiš“ jde 
majiteli Agrofertu o hodně. Jeho 
firmy skvěle rozehrály novou partii 
o evropské dotace. Skoro pětinu 
z celého balíku peněz na inovace 
potravinářů shrábly čtyři fabriky 
Andreje Babiše. To je výsledek 
1. kola Programu rozvoje venkova. 
Další stovky dotačních milionů mají 
přiklepnuté jeho agropodniky na chovy 
prasat a kuřat. Agrofert si umí říci 
také o velkorysé příspěvky na životní 
prostředí. Tedy z resortu, který ovládá 
hnutí ANO.

opatření pro lidi v nejmenších obcích 
ve znevýhodněných oblastech.
„Rodinné podnikání je základem 
venkova, malí a střední podnikatelé 
hrají klíčovou roli při zaměstnávání 
lidí na vesnicích,“ odůvodňoval 
Jurečka zvažované zvýhodněné úvěry 
a pětisetkorunové slevy na sociálním 
pojištění. Pod palcem má přitom 
obrovský balík s téměř stovkou miliard 
korun, jimiž disponuje sedmiletý Program 
rozvoje venkova. Unijní pokladna do něj 
dává 63 miliard korun, státní rozpočet 
přidá 34 miliard.

Bezmála 50 milionů korun pro 
Kostelecké uzeniny, 65 milionů 
pro mlékárnu Olma, 53 milionů pro 
Vodňanskou drůbež, přes 37 milionů 
pro Kmotra – Masnu Kroměříž. 
Dohromady 205 milionů korun z celkové 
miliardy na vývoj nových produktů 
a technologií poberou čtyři Babišovy 
potravinářské firmy. Dotyk to zjistil 
z přehledu schválených projektů, 
zveřejněných Státním zemědělským 
intervenčním fondem.
Podpora velkým potravinářským firmám 
jde z Programu rozvoje venkova 2014–
2020. Přes něj se přerozdělují unijní 
dotace, které by měly pomáhat hlavně 
malým a středním podnikům na venkově. 
V českých reáliích slouží i největším 
zpracovatelským fabrikám. Některé, jako 
Kostelecké uzeniny a Vodňanská drůbež, 
patří k lídrům trhu.
 
Venkov, jehož rozvoj má zmíněný 
program podporovat, se zúžil 
na zemědělství a potravinářský průmysl. 
Tedy sektory, v nichž se silně angažuje 
vicepremiér Andrej Babiš. Jeho vládní 
kolega ministr zemědělství Marian 
Jurečka (KDU-ČSL) hraje byznysu 
velkých firem do not. Že by pomoc 
zasloužil i skutečný venkov, zjistil Jurečka 
krátce před krajskými a senátními 
volbami. A oznámil, že chystá balíček 

ČeSKo Bez eet BaBišovy FaBRiKy požíRají 
Dotace pRo venKov
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výši kolem 300 milionů korun. K rozdání 
je přitom 7,5 miliardy.
Opožďování v dotačním toku nemusí 
megafirmy typu Agrofert trápit. Banky 
půjčují peníze s nulovým a dokonce 
i záporným úrokem. „Syslení“ státních 
miliard určených na dotace může 
ministr financí Babiš ještě obratně 
využít (viz Rozpočtová kouzla  
ministra financí).

Lex Babiš, tedy zákon, který zakazuje 
ministrům přístup k veřejným zakázkám, 
nenárokovým dotacím a investičním 
pobídkám, se po úpravách senátorů 
vrací do sněmovny. Senátoři chtějí 
zákon o střetu zájmů zpřísnit až od září 
2017 místo od ledna.
Šéfka senátorského klubu ANO 
a Severočechů Zdeňka Hamousová 
ale neuspěla s návrhem, aby se zákon 
týkal až nově zvolených ministrů. Čili 
nevztahoval se na šéfa ANO a majitele 
Agrofertu.

Příště Hamousové služba třeba Babišovi 
vyjde. Senátorka zvolená za ANO je 
starostkou Žatce, tamní nemocnice 
patří městu. Babiš si ji byl letos v červnu 
v doprovodu starostky prohlédnout. 
Buduje přece svoje zdravotnické 
impérium. 

u dvou „zvířecích“ komodit. Agrofert 
je největším producentem prasat 
a drůbeže, a právě u nich se zvedly limity 
způsobilých výdajů, na které se vztahují 
dotace. U skotu chovaného pro maso, 
což není zájmová oblast Babiše, naopak 
ministerstvo srazilo limit na polovinu.
Z venkovského programu čerpá peníze 
i lesnická firma Agrofertu, Wotan 
Forest. Něco málo přes milion získala 
na modernizaci školkařských provozů. 
O mnohem bohatší podporu si Wotan 
řekl na Státním fondu životního prostředí. 
Z jeho operačního programu si vyjednal 
75 milionů korun na ekologizaci 
energetického zdroje v Solnici. Dalších 
85 milionů uštědří resort řízený 
Richardem Brabcem (ANO) Babišově 
společnosti Ethanol Energy, vyrábějící 
biosložku do benzinu, na „transformaci 
velké energetiky“.
 
Brzdou i dvě miliardy navíc
Zatím jde většinou o přiklepnuté dotace, 
jejichž proplácení drhne. „Zatím platby 
neprobíhají. Se zahájením počítáme 
v listopadu,“ uvádí Vladimíra Nováková, 
mluvčí Státního zemědělského 
intervenčního fondu, který vyřizuje 
a proplácí podpory z Programu 
rozvoje venkova. Jeho první kolo 
přitom odstartovalo loni na konci září. 
Na schválení žádostí si podnikatelé 
museli počkat do letošního června, 
někteří až do srpna. Proč tak dlouho?
„Původní objem peněz se z 5,5 miliardy 
zvýšil na 7,5 miliardy. Tím pádem vzrostl 
i počet administrovaných projektů,“ uvádí 
jeden z důvodů Nováková. Průtahy 
vysvětluje také komplikovanějšími 
kontrolami jako důsledku některých 
vstřícných kroků vůči žadatelům.  
„Mohou předkládat projekty i bez 
platného stavebního povolení. 
Mnohdy je ale pak nutné opakovat 
kontroly,“ poznamenává mluvčí.

Na zemědělském fondu neumí 
odhadnout, kolik peněz do konce roku 
proplatí. „Záleží na tom, v jaké míře 
budou shledány závady, i na lhůtě, 
dokdy je žadatel odstraní,“ říká mluvčí. 
Jak upřesňuje, dosud evidují více než 
300 žádostí o výplatu dotací v souhrnné 

Dávky na prasata a kuřata
Za ministra financí Babiše se 
česká spoluúčast při financování 
„venkovského“ programu zvedla z 25 
na 35 procent. Šéf státní kasy si tím 
do svých firem přihrál miliony navíc. 
Vedle dotací do potravinářských 
firem zdatně využívá také podpor 
na investice v zemědělství a lesnictví. 
Aby bylo jasno, nejde o nárokové dotace 
na hektar, o kterých Babiš tradičně mluví 
v souvislosti s evropskými dotacemi.

Investice do prasečáků 
a velkokapacitních hal pro kuřata 
uskutečňují zemědělské dcery Agrofertu 
za vydatné pomoci evropských a českých 
daňových poplatníků. Ministr Jurečka 
v souladu se zájmy Andreje Babiše, 
druhého nejbohatšího Čecha, směřuje 
obrovské sumy veřejných peněz 
do živočišné výroby. Díky tomu Babišovy 
zemědělské podniky jen z prvního 
kola Programu rozvoje venkova, 
odstartovaného loni na podzim, uhrály 
316 milionů korun.
 
A bude ještě líp. Jurečkovo ministerstvo 
dodatečně zvýhodnilo podmínky 
pro zemědělce, kteří se během října 
mohou hlásit o další porci dotací, 

 Magazín ProRock No. 5



Hudba • Divadlo • Výstavy • Ulice 
Tancovačka • Akrobacie • Slam poetry 

Pouliční škola • Neziskovky 
Květiny • Alegorický průvod

Mše • Pravda&Láska

Pouliční oslava 17. listopadu na Národní třídě

Za finanční
podpory:

a soukromých
donorů  sdílejících
myšlenku oslav

Partneři:

Akci pořádá
studentský 
spolek:

Hudební
program
ve spolupráci:
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RocK caFÉ oSlaví  
17. liStopaD na nÁRoDní

TXT Michael Pánek a Pavel Svoboda

Mydy Rabycad, Adrian T. Bell, Paulie 
Garand, Michal Prokop Trio, Thom Art-
way, Circus Problem, Tam Tam Batuca-
da  ale také například Ivan Král či Sto 
zvířat vystoupí na ROCK CAFÉ stage 
na Národní. Kde jinde si tak připome-
nout 27. výročí sametové revoluce než 
na pražské Národní třídě? Bez projevů 
plných prázdných frází, zato s koncerty 
kapel, divadlem pro děti, armádním 
orchestrem, workshopy, pouličními 
performancemi, prezentacemi ne-
ziskových organizací nebo třeba mší. 
Národní třída si připomene 27. výročí 
svobody. 

Tak trochu jiná oslava Listopadu 1989 se 
pod názvem Korzo Národní s podtitulem 
“Díky, že můžem!” odehraje 17. 11. 2016 
na Národní třídě od 13.00 do 22.00 ho-
din. Důstojnou oslavu významného výro-
čí mají ve svých rukou studenti vysokých 
škol, tedy mladí lidé, kteří sice předlisto-
padovou dobu osobně nezažili, ale o to 
více jsou vděčni za možnosti, které žádná 
z předchozích generací neměla. Spolu 
s nimi se úzce na programu dne, resp. 
na hlavní části jeho hudební složky, podílí 
klub Rock Café, který je neodmyslitelně 
spjat s místem Národní třídy. 

Na Národní třídě vystoupí například 
Mydy Rabycad, Adrian T. Bell, Paulie 
Garand, Michal Prokop Trio, Thom Art-
way, Circus Problem, Tam Tam Batuca-
da a další. Svou účast na hlavním podiu 
aktuálně potvrdil také Ivan Král, který 
do Čech zavítá speciálně a jen pro tuto 
příležitost, aby zde odehrál svůj sólový 
koncert! Koneckonců, i další potvrzený  
vystupující – kapela Sto zvířat – v tomto 
datu vidí mnohem víc, než jen příležitost 
odehrát další skvělý koncert. Citujme 
lídra kapely Honzu Kalinu: „Nebýt tohoto 

„Máme velkou radost, že jsme letošní 
ročník dramaturgicky spojili s Rock Café, 
kultovním pražským klubem, který vznikl 
jen pár týdnů po revoluci jako spontánní 
reakce hudebníků a umělců z bývalé-
ho disentu na nově vzniklou svobodu 
na hudební scéně. Rock Café je místo, 
které od samého vzniku dává prostor 
alternativnímu umění a na spolupráci se 
opravdu těšíme,“ říká Martin Kolář, hlavní 
koordinátor projektu Korzo Národní 
Díky, že můžem! „Oslava Listopadu 1989 
je pro nás opravdu důležitá. Revoluce, 
ale i osobnost Václava Havla, který zde 
uspořádal rozlučkový večírek po ukončení 
svého posledního prezidentského úřadu, 
je s klubem úzce spjatá a my jsme rádi, 
že můžeme být takových důležitých výročí 
součástí,“ dodává za Rock Café Lukáš 
Růžek, ředitel klubu. Za projektem stojí 
skupina vysokoškoláků napříč pražskými 
vysokými školami. Listopad 1989 sice 
nezažili, ale přesto pro ně hodně zname-
ná. Uvědomují si, že mnoho z toho, co je 
dnes možné, by za minulého režimu dělat 
nemohli. Váží si světa bez cenzury a chtějí 
za něj poděkovat. Společně s vámi!
 
Michael Pánek a Pavel Svoboda, Hudební 
klub ROCK CAFÉ

Akci podpořili Magistrát hl. města Prahy. 
Starosta Prahy 1, Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo 
kultury. Úzce spolupracujeme také se 
Skautským institutem.

možná nejzajímavějšího okamžiku v na-
šich novodobých dějinách, můj život by 
byl zcela jiný. Díky 17. listopadu roku 1989 
jsme měli nejen tu možnost, ale i sílu 
a energii založit STO ZVÍŘAT.  
My jsme se díky revoluci s Tomášem Bel-
kem, výhradním textařem a tenorsaxo-
fonistou, vrátili na jaře 1990 jako ženatí 
vysokoškoláci o pár měsíců z vojny dříve, 
než jsme předpokládali a tudíž nám 
patřil celý svět! Teda nejdřív jenom naše 
probírající se republika, ale pak hned 
Francie, Německo, Spojený Státy, Švýcar-
sko, Lucembursko, Belgie a samozřejmě 
Slovensko. Měli jsme a máme neuvěřitel-
nou kliku. Ve všem! 

Proto rádi zahrajeme 17. listopadu na tom 
roztomile vznešeném místě.“ Oslavy 
promění jednu z nejrušnějších ulic v zemi 
na pěší zónu a korzo rozehrané do barev 
hudby, divadla a pouličních performan-
cí. Těšte se na slam poetry na kande-
lábrech, dechový orchestr, bubeníky 
i balkánskou dechovku, tancovačku 
s bigbandem i důstojné pietní akce, třeba 
formou svíčkového průvodu Národní 
třídou až k pamětní desce. “Těšíme se 
na to, že z Národní třídy uděláme galerii 
a připomeneme návštěvníkům konkrétní 
místa s konkrétními událostmi, které se 
na nich se odehrávaly. Na Národní třídu 
chodí 17. listopadu rodiny s dětmi a vy-
práví jim o událostech těchto dnů. Jsme 
rádi, že pro tyto chvíle můžeme postavit 
pouliční školu, ve které se v pravidelných 
intervalech bude odehrávat hodina děje-
pisu s tématem ,,17. listopad a sametová 
revoluce”. Další program bude  
na Národní třídě veselit návštěvníky 
od 13:00 do 22:00 a  následně pokra-
čovat afterparty v Rock Café,” odhaluje 
část z programu David Ostružár, drama-
turg oslav.
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umění

DoKReSlenÉ ČeSKo 
elišKy poDzimKovÉ

Eliško, vystavuješ nyní své obrázky 
v Praze v Jindřišské věži na výstavě 
Polojasno. Proč se výstava tak jmenuje?
Výstava je rozdělená na dvě části. První 
část zachycuje New York a je k vidění 
ve třetím patře, v posledním patře je pak 
část věnovaná Praze. Obrázky jsou ale 
pro diváka jasné jen napůl. Mám ráda, 
když se divák nad obrázkem zamyslí 
a hledá v něm svůj vlastní příběh, který 
si sám vyfantazíruje. Samozřejmě, 
mám také nějaký svůj příběh, ale 
sděluji ho vizuálními prostředky 
a ne slovy, protože to mi nejde.

Co tě na Praze bavilo?
Pro mě bylo vůbec pozitivní se do Prahy 
vrátit po tom, co jsem strávila přes 
rok v New Yorku. Uvědomila jsem si, 
že Praha má něco do sebe. Přitom jsem 
do New Yorku odlétala s tím, že mě to 
v Praze nebaví a nemám tu co objevovat. 
Ale pak jsem došla k opačnému závěru, 
když se mi po Praze začalo stýskat. 
Přijela jsem zpátky a řekla jsem si: 
Tady je to vlastně dost dobrý.

Co tě trklo do očí, když jsi 
se vrátila do Prahy?
V Praze se toho změnilo víc, přibyly 
kavárničky pro mladé lidi. Líbí se mi 
pouliční umění. V jedné ulici u Národní 

Proč přijít na tvoji výstavu?
Troufám si říct, že je to trochu 
jiný pohled na svět, prostřednictvím 
ilustrace a fotografie, které se navzájem 
doplňují. To znamená, že spojují ten 
reálný svět s mou fantazií, to se asi 
nejvíce blíží tomu, co chci svými 
uměleckými prostředky sdělit.

Pracovalo se ti s motivem Prahy lépe?
V New Yorku, kterému se říká betonová 
džungle, to bylo pro mě poměrně 
jednoduché něco dokreslit, ale s Prahou 
to tak jednoduché není. Protože Praha 
jako taková je pohádková sama o sobě, 
takže přidávat tam něco fantazijního je 
těžké. Praha mi přijde víc surrealistická.

24-25
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třídy jsou sochy žen, které místo hlavy 
mají velký svítící balon, ale všimne si jich 
málokdo. Kousek od Divadla Na Zábradlí 
sedí laminátová slečna a v noci jí tluče 
červeně nasvícené srdce. Je to kouzelný, 
když to najdete. Snažím se nekoukat 
dolů nebo do země, ale kolem sebe 
a objevovat veřejné umění a věci kolem.

Co považuješ za svůj úspěch?
Já teď můžu říct, že jsem 
našla sebe sama. To je pro mě 
momentálně největší úspěch.

Dostala jsi se s fotkou na titulku 
newyorského Metra. Co tomu 
předcházelo?
Projekt AnimateNY s mými 
dokreslovanými fotografiemi, který 
vznikl původně na Instagramu 
a díky této sociální síti se hezky 
rozšířil po celém světě.

Dneska máš na Instagramu 
asi 60 tisíc sledujících...
Teď se tolik tomu nevěnuji, ale byla 
to hodně intenzivní práce. Tenkrát 
jsem vytvářela a sdílela dva obrázky 
denně. Máte následně okamžitou 
zpětnou vazbu.. Právě na Instagramu 
je velká newyorská komunita a lidi 
z ní mě začali oslovovat, jestli bych 
jim neupravila jejich obrázky. Dostala 
jsem se do podvědomí těch, kteří fotí 
a žijí v New Yorku a potom si i všiml 
newyorský deník Metro. Na jejich titulce 
vyšel obraz, kterému pracovně říkám 
Pulp Fiction. V New Yorku mají takové 
notoricky známé výfuky z metra, ze 
kterých vychází pára. K jednomu jsem 
domalovala elegantní paní, která kouří 
a za ní projíždí newyorský taxík. Bohužel 
jsem ten den byla zrovna v Praze, tak 
jsem si jen představovala, jak si lidé 
v New Yorku po ránu prohlížejí noviny 
s mojí fotkou. Tu fotku si můžete 
prohlédnout ve třetím patře na výstavě.
Deník Metro odstartoval to, že jsem 
do New Yorku odjela na další dobu. Fotky 
si všimli na New York Film Academy, 
kde jsem absolvovala krátký letní 
workshop, dva roky předtím, než tato 
fotka vyšla. A když si potom v článku pod 
fotkou přečetli, že jsem to já a že jsem 

tam studovala, dostala jsem nabídku 
práce v jejich marketingovém oddělení. 
Snažila jsem se nějak oživit jejich 
marketingové nástroje a sociální sítě.

Jaké to bylo? 
Později jsem zjistila, že to není to, 
co chci. Americký sen se rozplynul. 
Bylo to hodně svazující. New York je 
úžasné místo plné energie, ale všichni 
jsou hodně orientovaní na kariéru 
a jsou to velcí sólisti. Až mi to začalo 
být vlastně nepříjemné. Pro mě je asi 
důležitější mít kolem sebe kamarády 
a rodinu. Zkušenost je to ale super, 
hodně se tím změnilo, ale neměla 
jsem potřebu tam zůstávat déle.

Koukám, že máš na rukou oči? 
Souvisí to s turné Tomáše Kluse, 
na kterém spolupracuji. Jmenuje se 
Recyklus a celý koncept je o recyklaci. 
Chceme veřejnost ponouknout se 
zamyslet nad tím, co děláme naší 
planetě a toto je takový symbol, 
nezavírejte oči před tím, co se děje. 
Blbnuli jsme na koncertě a už tomu 
říkáme oční vyrážka, protože to 
pak na koncertě mají všichni, tak 
říkám bacha, je to nakažlivý! (smích)
Zpracovávala jsem vizuálně celé turné. 
Od plakátů po veškerý propagační 
materiál. Navrhovala jsem i scénu, 
na které je velký surrealistický smeťák. 
Byla to pro mě úplně nová zkušenost 
od animovaného filmu po scénografii. 
První koncert byl 30. září. Muselo se 
to udělat variabilní, protože každé 
pódium je jiné, máte škálu od 5 do 25 
metrů. Jsou to takové skládací divadelní 
kulisy. Kolem Tomáše je skvělá 
parta lidí a moc mě ta práce baví.

Jaké to bylo tvořit pro Jamieho Olivera? 
To byla taky instagramová náhoda. 
Má víc fotografů, ale David Laftus je 
jeden z jeho hlavních, který mu fotí 
všechny kuchařky. Právě David mě 
oslovil, jestli bych mohla upravit nějakou 
jeho fotku a že to pak Jamiemu pošle. 
Měla jsem fakt radost, protože máme 
Jamieho s mámou moc rády. Po měsíci 
mi psala jeho asistentka, že se jim to 
hrozně líbí a jestli bych byla ochotná 

vytvořit malý spotík na Instagramu 
na propagaci Food Revolution Day, 
což je každoroční Jamieho akce. Snaží 
se naučit děti, aby se začaly zdravěji 
stravovat a nejedly jen fast foody. Je to 
taková osvěta, protože děti občas neví, 
jak vypadá třeba kedlubna. Někdy bych 
se s ním chtěla sejít osobně. Zatím mi 
jen poslal děkovný e-mail. (smích)

Na čem pracuješ teď? 
Další projekt, který nosím v hlavě už rok 
a půl, se snažím posunout dál společně 
s mou paní doktorkou Lucií Hrdličkovou 
z dětské onkologie v Motole, která 
založila projekt Můj nový život. Cílem 
projektu je šířit ve společnosti osvětu 
dětských onkologických onemocněních.
Sama jsem si tím prošla a tvrdím, 
že jsem dost pozitivní člověk, a tak 
tvrdím, že léčba je ze 70 procent v hlavě. 
Jakmile si řeknete, to nepůjde, je to 
konečná, tak to samozřejmě nepůjde, 
i kdyby léčba byla jakkoliv špičková. 
Lucie to dělá skvěle, protože ukazuje 
svým pacientům, že radostný svět 
okolo pořád funguje a momentální 
život není jen nemocniční bublina, 
ve které trávíte všechen čas. Plánujeme 
další obrazovou výstavu, kterou se 
snažím pojmout jinak. Udělali jsme 
pár zkoušek s kamarádem fotografem 
Petrem Hricko. Samotné focení v Motole 
byl báječný zážitek. Na dětech bylo 
vidět, jak si užívají, že se děje něco 
jiného. Odcházeli jsme nakonec nabití 
energií. Mysleli jsme, že se děti budou 
stydět. Holčina s kapačkou nám jezdila 
po chodbě na kapačkovém stojanu 
až z nás sestřičky byly nesvé.

Pak jsem si fotky vzala pod svojí ruku 
a dokreslila tam nějaké příšerky. 
Petr má dost náladové fotky a já se 
do toho snažím dostat pozitivní světlo. 
Tak se nám snad daří zobrazovat, 
o co skutečně jde. Uvidíme, kam 
se to bude posunovat dál.

  Eliška Podzimková
TXT Redakce 
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Není jednoduché získat titul Stavba 
roku. Soutěž, kterou vyhodnocuje 
odborná porota má několik kol. Z cca 70 
přihlášených projektů, se do druhého 
kola dostalo 30 staveb. Z nich odborná 
porota po pečlivé prohlídce staveb 
vybrala nakonec 15 staveb, kterým 
udělila titul Nominace na Stavbu roku. 
V poslední fázi bylo vybráno, 6 z nich, 
kterým byl udělen titul Stavba roku. 

Titulem Stavba roku 2015 z loňského 
roku se může pyšnit stavba nové školy 
v Dobřichovicích. Letos titul Stavba roku 
2016 získalo například Vědecké centrum 
ELI v Dolních Břežanech s největším 
laserem na světě, či rozsáhlá 
a technicky velmi náročná stavby tunelu 
Blanka. V takové konkurenci >>> 

byla nominace pro malý bytový projekt 
společnosti IBS-ROKAL v Černošicích 
velkým úspěchem. 

Druhým oceněním pro projekt rezidence 
Černošice byla nominace na titul „Best of 
Realty - Nejlepší z realit roku 2016“. 

Tato soutěž je spíše investorskou soutěží 
a hodnotí se kromě architektury a kvality 
provedených prací také komerční 
úspěšnost projektu. V čele devítičlenné 
odborné poroty soutěže, považované 
v tuzemsku za nejprestižnější v oboru, 
stojí Ing. Pavel Kühn (Česká spořitelna 
– Erste Corporate Banking). Jury 
se skládá ze zástupců Asociace pro 
rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a dalších 
profesních sdružení, agentur pro výzkum 
trhu, bankéřů, realitních makléřů 
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pRojekt RezidenCe ČeRnošiCe od spoleČnosti 
ibs-Rokal získal nominaCi na titul stavba 
Roku 2016 a na titul best of Realty 2016



  Karel Šlapal
TXT Michael Pánek

byla nominace pro malý bytový projekt 
společnosti IBS-ROKAL v Černošicích 
velkým úspěchem. 

Druhým oceněním pro projekt 
rezidence Černošice byla nominace 
na titul „Best of Realty - Nejlepší z realit 
roku 2016“. 

Tato soutěž je spíše investorskou 
soutěží a hodnotí se kromě architektury 
a kvality provedených prací také 
komerční úspěšnost projektu. 
V čele devítičlenné odborné poroty 
soutěže, považované v tuzemsku 
za nejprestižnější v oboru, stojí Ing. 
Pavel Kühn (Česká spořitelna – Erste 
Corporate Banking). Jury se skládá 
ze zástupců Asociace pro rozvoj trhu 
nemovitostí (ARTN) a dalších profesních 
sdružení, agentur pro výzkum 
trhu, bankéřů, realitních makléřů 
a poradenských společností.
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