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„Zapřeme poprvé - ruce se dosud chvějí,
zapřeme podruhé, chválíce beznaději,
potřetí zapíráme už jen tak, ze zvyku,
a slzy polykáme, pláč místo výkřiku.“

Karel Kryl

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Jan Palach
První číslo Magazínu ProRock v roce
2017 se věnuje jako ústřednímu
tématu památce Jana Palacha.
Snažíme se podívat se na souvislosti
tohoto sebeobětování v tehdejší době
a na motivy jeho dalších následovatelů.
Během 3 měsíců na jaře 1969 jich bylo
29. Byla to zoufalá řada sebevražd
z politických důvodů, která nemá ve světě
obdoby. Co způsobilo tuto hroznou
beznaděj, která je k tomu vedla?
Byla to beznaděj z okupace naší země
cizími vojáky, kdy po dvaceti letech
komunistické krutovlády došlo k určitému
uvolnění a které tato okupační armáda
zastavila. Beznaděj z toho, že se vše
vrací do starých kolejí a nikdo proti tomu
nebojuje, musela být hrozná.
V rubrice poezie přinášíme několik básní,
které k sebeoběti Jana Palacha vznikly.
Lustrační zákon
Zákony musí dodržovat všichni,
i prezident a ministr financí. Účelem
Lustračního zákona, který prezident
Zeman porušil jmenováním Andreje
Babiše ministrem financí, bylo zabránit
tomu, aby se do vysokých vládních
funkcí dostali pracovníci komunistické
tajné policie StB a jejich spolupracovníci.
Toto alarmující porušení zákona bylo
napraveno schválením absurdity, že
ministr lustrační osvědčení nepotřebuje.
O nebezpečnosti tohoto počinu
vypovídá článek, který ukazuje, kolik
spolupracovníků StB s sebou následně
může přivést jeden člověk.
Státní zakázky za 35 miliard
pro AGROFERT
Agrofert získal v posledních letech
státní zakázky za neuvěřitelných

35 miliard. S výrokem roku 2016
od Andreje Babiše – „Mám sice střet
zájmů ale nezneužívám ho“ by mohl
aspirovat na ocenění Absurdita roku.
Část zakázek za několik miliard si
dokonce přiděluje ministr financí sám.
Směřujeme k tomu, aby všechny státní
zakázky dělal již jen on?
Rozhovor s Angelou Merkelovou
Tento rozhovor ukazuje Angelu
Merkelovou v jiném světle než se
nám ji snaží vylíčit naše média. Tady
k nám hovoří politička, jejíž smysl pro
odpovědnost nekončí na hranicích
Německa ani na hranicích Evropské
Unie. Přestože se nám naše média
snaží vnutit pocit, že je v Německu
neoblíbená, je její popularita stále
obrovská. V rubrice Citáty přinášíme
větu dalšího německého politika,
prezidenta Joachima Gaucka, po útoku
v Berlíně: „Nenávist pachatelů
nepovede k naší nenávisti“ a prince
Charlese, který přirovnává současnou
propagaci nenávisti se situaci v roce
1938 a k následnému holocaustu.
Pěkné čtení Vám přeje
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Zprávy ze Středočeského kraje

Rozpočet kraje
bude vyrovnaný
Těsně před koncem loňského roku byl
schválen rozpočet Středočeského kraje
pro rok 2017. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný ve výši 20,2 miliardy
korun. Oproti roku 2016 počítá se
zvýšením příjmů o 12,2 %.

Michael Pánek

Zastupitel a předseda Finančního výboru
Středočeského kraje
Vydavatel Magazínu ProRock
Magazín ProRock No. 6

Rozpočet Středočeského kraje na rok
2017 je sestaven poměrně dobře,
při jeho sestavování se ale ukázalo,
že z minulého období zde zůstalo několik
významných restů, kterými se bude
muset Středočeský kraj v příštích letech
vypořádat. Jedná se zejména o oblast
zdravotnictví, oblast školství a oblast
dopravy. Z věcí, kterými se chce Finanční
výbor zabývat jako první bych jmenoval
zejména zdůvodnění předpokládaného
navýšení příjmů o 12,2 %, které na první
dojem působí přehnaně optimisticky.
Při podrobnějším posouzení, zejména
při srovnání skutečných příjmů ke konci
roku 2016, bude toto navýšení o něco
nižší. Dalším faktorem, který bude mít
na výši příjmů vliv, je předpokládaný
růst ekonomiky. Z důvodů průběžné
kontroly bude Finanční výbor požadovat
předkládání pravidelných měsíčních

přehledů příjmů kraje ze sdílených daní.
Z dalších důležitých věcí bych jmenoval
překvapivě velký objem odložených
investic, jejichž rozsah z předchozích
let bude zatěžovat rozpočty kraje
v budoucích letech v řádech až stovek
miliónů korun. Další významnou kapitolou
je zdravotnictví, kde se bude muset
řešit několik významných problémů.
Na problémy nemocnic již upozornil
velmi podrobně radní pro oblast
zdravotnictví Martin Kupka, který vyčíslil
ztráty krajských nemocnic za minulé
období na 300 mil Kč. O tom, že finance
nemocnic vyžadují značnou revizi svědčí
i to, že 1,2 miliardový úvěr nemocnic byl
až do teď úročen 6% sazbou v době, kdy
je běžná sazba okolo 0,5 %. Pouhým
refinancováním uspoří Středočeský Kraj
desítky miliónů korun. Finanční výbor se
bude též zabývat podílem evropských
a státních dotací na rozpočtu jednotlivých
kapitol. Z prvního pohledu to vypadá,
že Středočeský kraj byl v čerpání dotací
v minulosti velmi zdrženlivý. Za důležitý
obrat v rozpočtu pro rok 2017 oproti
předchozím rozpočtům bych považoval
nárůst financí v kapitole školství a také
15% nárůst v oblasti dopravy. Dalšími
věcmi, kterými se chce Finanční výbor
postupně zabývat, je aktualizace
Plánu investic a Zásobníku projektů
Středočeského kraje. Neméně důležitou
záležitostí bude i stanovení nových
pravidel pro rozdělování financí kraje
prostřednictvím Fondů Středočeského
kraje.

Samphotostock
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HISTORIE A SOUČASNOST
Václavským náměstím běží mladý
muž celý v plamenech. Ne, není to
sebevrah, je to muž, který se rozhodl
svým činem probudit český národ
a zažehnout v srdcích ostatních oheň
odvahy a naděje. Je to muž, který
svým sebeobětováním zoufale bojuje
proti odevzdanosti českého národa,
která nastala po okupaci Sovětskou
armádou v srpnu 1968. Je 16. ledna
1969 a tímto mužem je student
filosofické fakulty Univerzity Karlovy
Jan Palach. Jeho činu předcházelo
dvacet let komunistické krutovlády.

Atmosféra přelomu roku 1967 a 1968 by
se mohla nazvat uvolněná. Po dvaceti
letech komunistické diktatury se
konečně začala uvolňovat atmosféra
v českém národě. Během předchozích
dvaceti let, se komunistům podařilo
izolovat českou zemi od okolního světa.
Obehnali naši zemi ostnatými dráty
a před nesvobodou a totalitní zvůlí
komunistického vedení se nedalo utéct.
Hranice byly přísně střeženy, a kdo se
pokusil je překonat, byl většinou bez
milosti zastřelen. Zahynuly zde stovky
lidí. Komunistická vláda znárodnila
většinu soukromého majetku a tvrdě
trestala jakoukoli touhu po svobodě
a demokracii. V těchto těžkých dobách se
i drobný odpor proti komunistické straně
či Sovětskému svazu trestal přísnými
tresty a dokonce smrtí. Přes 200 000
nevinných lidí bylo nespravedlivě
uvězněno v komunistických lágrech,
tisíce z nich na následky nelidského
zacházení zemřely, řadu z nich umučili
členové komunistické tajné policie StB.
Po 20 letech těžké morální, ekonomické
a duchovní devastace naší země
přišlo v roce 1967 určité uvolnění.
Okupace Československa
sovětskou armádou
To se ovšem nelíbilo Sovětské vládě,
která považovala Československo za svoji
kolonii a která prostřednictvím vládnoucích činitelů Komunistické strany Československa a tajné policie StB rozhodovala
o všem, co se u nás dělo. Z obavy ztráty
vlivu u nás vstoupila v noci 21. srpna 1968
násilně na české území vojska tzv. Varšavské smlouvy pod vedením Sovětské
armády v počtu přes 500 000 vojáků,
6500 tanků a mnoho další vojenské techniky. Ta přijela zastavit počátky demokratického vývoje u nás.

Michael Pánek

Zastupitel a předseda Finančního výboru
Středočeského kraje
Vydavatel Magazínu ProRock
Magazín ProRock No. 6

Rusové byli již tehdy mistři propagandy
a ihned po okupaci zřídili přísnou cenzuru
a začali také vydávat své propagandistické noviny s názvem Zprávy, kde lživě informovali o okupaci a o dění v naší vlasti.
Národ sice nesouhlasil, ale pod dojmem
krvavých represí z 50. let se proti okupantům postupně přestal aktivně ozývat.

Jan Palach
Po okupaci v srpnu 1968 se vrátila do naší
země beznaděj, udavačství a kolaborace
části národa. S tím se nemohl smířit
Jan Palach, student Filosofické
fakulty Univerzity Karlovy, a rozhodl
se k zoufalému činu sebeupálení,
kterým chtěl probudit český národ.
Spolu s dalšími vytvořili skupinu, která
chtěla postupně jako živé pochodně
zatřást lhostejností a odevzdaností
v našem národě. Jan Palach se zapálil
na Václavském náměstí 16. ledna 1969.
Těsně před svým činem napsal několik
dopisů určených představitelům studentů
a Svazu spisovatelů, ve kterém píše:
„Vzhledem k tomu, že se naše národy
octly na okraji beznaděje, rozhodli jsme
se vyjádřit svůj protest a probudit lid
této země následujícím způsobem: Naše
skupina se skládá z dobrovolníků, kteří
jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit.
Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku,
a tak jsem získal právo napsat první
dopis a nastoupit coby první pochodeň“.
Další oběti
Vlna protestních sebevražd, jež
nemá v celosvětové historii obdoby,
pokračovala. Podle dnešních poznatků se
od ledna do konce dubna 1969 pokusilo
o sebevraždu z politických důvodů 29 lidí.
Z toho jich 7 zemřelo, jeden z nich byl
i student Jan Zajíc, který Janu Palachovi
věnoval báseň, kterou otiskujeme
v tomto čísle v rubrice POEZIE.
500 000 cizích vojáků hlídalo
vývoj v naší zemi
Zpráva o protestním se sebeupálení
Jana Palacha se rozletěla po celé
zemi. Lidé byli šokováni jak pro
mnohé nepochopitelným politickým
motivem jeho činu, tak i neuvěřitelnou
velikostí jeho oběti a způsobem,
jakým vše provedl. Zároveň však
cítili bolestné zoufalství – naši zemi
okupovala obrovská vojenská síla
500 000 vojáků cizí armády.
Jan Palach nemohl přežít svá zranění
a po třech dnech zemřel. Komunistická
propaganda se snažila čin Jana Palacha
i ostatních zlehčovat (proto také
později Jan Zajíc, další živá pochodeň,
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ve svém posledním dopisu rodině
zdůrazňoval: „Nenechte ze mne
dělat blázna!“). Z dopisů, které Jan
Palach rozeslal před svým upálením,
bylo jasné, že rozhodně nebyl žádný
psychopat, ale člověk rozhodnutý
vyburcovat veřejné mínění předem
promyšlenou obětí vlastního života.
Pohřeb Jana Palacha
V den pohřbu se přišlo poklonit
desetitisíci lidí Palachovým ostatkům
vystaveným v aule Karolina. U rakve
drželi čestnou stráž studenti, akademičtí
funkcionáři, umělci a další významné
osobnosti tehdejšího života.
Atmosféru těchto lednových dnů
dokládá text básníka a spisovatele
Jaroslava Seiferta, ve kterém píše:
„Vám, chlapci, kteří jste se
odhodlali zemřít!
Nechceme žít v nesvobodě, a proto
v nesvobodě žít nebudeme. To je vůle nás
všech, všech lidí, kteří zápasí o svobodu
národní a o svobodu vlasti.Nikdo nesmí
zůstat sám, ani vy, studenti, kteří jste se
rozhodli k nejzoufalejšímu činu, nesmíte
mít pocit, že není jiná cesta, než kterou
jste sami zvolili.
Prosím vás, nemyslete si ve svém
zoufalství, že naše věci se dají vyřešit
jenom hned a že se řeší jen tady.
Máte právo udělat se sebou, co
chcete. Nechcete-li však, abychom
se všichni zabili, nezabíjejte se.“
Přesto, že se po činu Jana Palacha nic
hmatatelného nestalo, pro mnohé
znamenal jeho čin významný zlom
v životě.
Ruská vojska sice okupovala naší
zemi dalších 23 let. Čin Jana Palacha
však byl roznětkou pro další akce
proti komunistickému režimu
a i Sametová revoluce v roce 1989
v podstatě začala právě při lednových
oslavách Palachova týdne.

„Vám, chlapci, kteří
jste se odhodlali
zemřít! Nechceme žít
v nesvobodě, a proto
v nesvobodě žít
nebudeme. To je vůle
nás všech, všech lidí,
kteří zápasí o svobodu
národní a o svobodu
vlasti.“
Odkaz Jana Palacha v dnešní době
Jak říká citát filosofa George
Santayana: „Ti, kdo zapomenou svou
minulost, jsou odsouzeni k tomu,
aby ji znovu prožili.“ Proto je nutné si
připomínat i odkaz Jana Palacha.
Dnes žijeme v době, kdy není potřeba
takovýchto drastických činů. Ano,
čelíme sice informačnímu vákuu,
cíleným dezinformacím, masivní
ruské propagandě, ale pořád ještě
máme svobodu slova, demokracii,
demokratické volby, můžeme cestovat,
naši zemi neokupují statisíce cizích
vojáků, jsme členy Evropské Unie
a obranného paktu NATO. Přišla však
doba, kdy je potřeba bránit tradiční
hodnoty, svobodu a demokracii, aktivně
se zapojit do veřejného života, aby
nám věci, které zatím bereme jako
samozřejmost, nebyly postupně upřeny.
Hlasy volající po uzavření našich hranic
ostnatým drátem, po vystoupení z EU,
po zrušení Parlamentu jako zbytečné
žvanírny, hlasy, které bagatelizují
komunistická zvěrstva z minulosti
znějí i z úst nejvyšších politiků naší
země a jsou nebezpečné, přestože
nám tito politici slibují, že bude líp.

Poslední
Jan Zajíc
Slyším Vaši zbabělost,
křičí v polích,
řve ve městech,
skuhrá na rozcestích,
jektá strachem ze smrti
a necítí, že smrt upozorňuje a vábí
Bije z věží kostelů
umíráček národu a zemi
Ve jménu života
vašeho
hořím
Jan           

Praha
Jana Palacha
Miroslav Holub
A tady stojí Picassovi býci.
A tady pochodují Daliho sloni
na pavoučích nohách.
A tady bijí Schoenenbergovy bubny.
A tady jede pán de la Mancha.
A tady Karamazovi nesou Hamleta.
A tady je jádro atomu.
A tady je kosmodrom Luny.
A tady stojí socha bez pochodně.
A tady běží pochodeň bez sochy.
A je to prosté. Kde končí
Člověk, začíná plamen.
A pak v tichu slyšet drmolení
Červů popela. Neboť
Ty miliardy lidí v podstatě
Drží hubu.    

TXT Michael Pánek
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KOMENTÁŘ

Zákon musí dodržovat
prezident i ministr
Zákony by měl dodržovat každý.
O tom, že by je měl dodržovat
prezident republiky či ministr vlády
není pochyb. A v případě tak důležitého
zákona, jako je Lustrační zákon, je to
bezpodmínečné.
Lustrační zákon byl schválen proto, aby
zabránil členům tajné komunistické
policie StB či jejich spolupracovníkům
a agentům usednout v důležitých
státních a vládních funkcích naší země.
To před několika lety začala
zpochybňovat některá média v článcích,
které hlásaly, že Lustrační zákon již
není potřeba, že je to již přece dávno
od Sametové revoluce, že spolupráce
s tajnou komunistickou policií StB nebylo
nic tak hrozného apod.
Pro pochopení, proč je tento zákon
stále důležitý a proč tito lidé nemají
ani teď sedět v důležitých státních
a vládních funkcích, je potřeba se podívat
do historie, co to vlastně byla StB a co
znamenala spolupráce s ní.
Co to byla StB a její agenti?
STB byla politická policie, která
byla pod kontrolou Komunistické
strany Československa a které přímo
velela ruská tajná policie KGB (dnes
přejmenovanou na FSB). Právě propojení
s cizí mocností a kolaborační činnost StB
vedla k přijetí Lustračního zákona.
Tato politická policie si budovala sít
udavačů a agentů, kteří zrazovali svou
činností vlastní zemi a kolaborovali
s komunistickým režimem. Nejvyšší
formou spolupráce s tajnou
komunistickou policií byl agent StB.
Agent StB byl člověk, který žil normálním
Magazín ProRock No. 6

civilním životem, pracoval v civilním
zaměstnání a ke spolupráci tajnou
policií písemně zavázal. Většinou za to
pobíral plat a řadu dalších výhod. Agenti
StB dostávali rozkazy od svých velících
důstojníků, udávali lidi kolem sebe, své
spolupracovníky či sousedy zejména
kvůli jejich názorům či aktivitám, které
se nelíbily komunistickému režimu.
Komunistická tajná policie zatýkala lidi,
které její agenti označili jako nepřátele
komunistického režimu. Řada z nich
po vyšetřování v Bartolomějské ulici
či tzv. Hradčanském domečku, skončila
s doživotními následky, řada z nich
vyšetřování tajné policie a mučení
nepřežila. Hradčanský domeček byla
za války nejkrutější mučírnou gestapa
a po válce ho převzala i se všemi
metodami a krutostmi právě StB.
Umučili zde k smrti např. významného
filosofa Jana Patočku, filozofa Karla
Lukase či kněze Josefa Toufara. StB též
prováděla vraždy nepohodlných osob
jako např. kněze Přemysla Coufala či
vysokoškoláka Pavla Švandy.
Agenti StB měli díky svému udávání
přímý podíl a osobní odpovědnost
za zkažené životy, v horších případech
za mučení či smrt těch, které udali.
A jaké to byly přečiny za něž se umíralo
či za něž byli lidé vězněni a mučeni?
Dnes to zní úplně neuvěřitelně ale bylo
to například poslouchání zahraničního
rádia, tisk letáků, sepsání peticí nebo jen
ústní kritika komunistického režimu či
další podobné „zločiny“.
Z těchto důvodů jsou platnost
a dodržování Lustračního zákona
důležité a stále aktuální.

Miloš Zeman porušil Lustrační zákon
jako první
Jako první porušil Lustrační zákon
současný prezident Miloš Zeman,
když v rozporu s tímto zákonem
jmenoval ministrem financí Andreje
Babiše, podezřelého ze spolupráce
s komunistickou tajnou policií pod krycím
jménem Bureš. Andrej Babiš byl podle
obžaloby vedený jako agent StB
od svých 28 let.
StB se sice okamžitě po revoluci podařilo
odvézt desítky nákladních aut se spisy
jednotlivých agentů do spaloven a tam je
spálit ale o činnosti Babiše jako agenta
StB svědčí řada dalších českých spisů
a i další materiály ze Slovenska z Ústavu
paměti národa.
O nebezpečnosti prezidentova
nedodržování tohoto zákona svědčí velké
množství lidí s vazbami na StB, které
pracují ve firmách Andreje Babiše tak lidí
které se díky němu dostali do důležitých
funkcí ve státní správě.
Uveďme si aspoň některé z nich:
StB v rodině Andreje Babiše
Andrej Babiš, narozen 2. 9. 1954,
miliardář a předseda hnutí ANO. Od roku
1980 evidován jako důvěrník StB, od roku
1982 jako agent StB s krycím jménem
„Bureš“. Prochází více spisy StB.
Experti se proto shodují, že
spolupracoval vědomě. Babiš to
dlouhodobě popírá a soudí se kvůli
tomu. Pochází z komunistické
nomenklaturní rodiny. Díky tomu žil
a studoval v zahraničí. V osmdesátých
letech pracoval pro podnik zahraničního
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v dozorčí radě, včetně pozice předsedy.
V současné době figuruje ve statutárních
orgánech dalších klíčových firem Andreje
Babiše. Vzhledem k zastávaným funkcím
a délce doby, po kterou jsou vykonávány,
se jedná o jednu z nejdůležitějších osob
v Agrofertu.
Alexej Bílek, narozen 3. 12. 1954 v Praze,
před rokem 1989 pracovník Vysoké
školy ÚV KSČ. Má vazby na bývalé
příslušníky SNB a tzv. „kádry“ (např.
Igor Střelec - veden I. správou SNB,
jenž má přímou návaznost na ruskou
kozáckou obec v ČR, pravoslavnou
církev či ruskou lobby - spisový materiál
byl zničen). Z nezávislého zdroje byly
získány poznatky k Bílkovým rodičům.
Otec Vilibald Bílek, narozen 23. 1. 1922
ve Vídni, registrován pod krycím jménem
„Richter Villi“, jako č. 5687 a 31876,
spolupracovník StB od roku 1954.
Matka Hermína Bílková, narozena
17. 4. 1922, registrovaná od roku 1973
pod krycím jménem „MONA“, pod
číslem 688318. Bílek provází Babišovo
podnikání od samého počátku. Je
jeho důvěrníkem. Kromě toho působí
od 7. 2. 2014 jako člen představenstva
Agrofertu. Je také statutárním orgánem
v dalších Babišových společnostech.

obchodu. Několik let pobýval služebně
v Maroku. Počátky jeho podnikání jsou
nejasné a kontroverzní.
Alexander Babiš, narozen 24. 12. 1961,
bratr Andreje Babiše, pracoval pro
Agrofert, nyní podniká. Registrován jako
spolupracovník StB pod krycím jménem
„Miki“. Spolupráci podepsal na podzim
roku 1989.
Štefan Babiš, narozen v roce 1922,
otec Andreje Babiše a Alexandra
Babiše. Od padesátých let člen

a aktivní funkcionář KSČ, jako
prověřený nomenklaturní kádr často
pracoval v zahraničí. Dlouhodobě
v kontaktu s StB. Mimo jiné
opakovaně prošetřován pro podezření
z hospodářské trestné činnosti.
StB ve firmách Andreje Babiše
Libor Široký, narozen 9. 10. 1953,
bývalý příslušník StB, služební
č. 217340, pracovník vnitřní skupiny,
ve vykonávané hodnosti kapitán, starší
referent specialista. Ve společnosti
Agrofert zastával různé pozice

František Janů, narozen 16. 2. 1956
v Semilech, krycí jméno ve svazcích
StB je „FIŠER“, registrační číslo 35389.
V Agrofertu působil od 1. 7. 2000
do 5. 6. 2002 jako místopředseda
představenstva. Byl společně s Babišem
zakládající člen této společnosti.
Spolupůsobil jako statutární orgán
v řadě právnických osob s osobami
z blízkého okruhu Babiše, z nichž některé
mají minulost spojenou s represivními
orgány ČSSR (např. Široký). Vzhledem
k Babišovým aktivitám v chemickém
průmyslu je třeba upozornit na jeho
působení ve společnosti Setuza.
Roman Karlubík, narozen 1. 7. 1959
v Bratislavě, veden útvarem VSEO SNB
Bratislava, svazek JANOVIC, registrační
číslo 38838. Ve společnosti Agrofert
působil jako člen či místopředseda
představenstva od roku 2004. Karlubík
Magazín ProRock No. 6

působil či působí i v dalších Babišových
společnostech (Precheza, Synthesia).
Jan Kadaník, narozen 2. 11. 1965.
V Agrofertu působil v letech 2002
až 2007 jako člen představenstva.
Z nezávislého zdroje byla získána
informace, že otec Jiří Kadaník, narozen
14. 9. 1930, figuruje v databázích StB,
a to pod krycími jmény „Zástupce“,
„Emil“, „Jirka“ a že byl veden jako tajný
spolupracovník již od 7. 6. 1954.
Jozef Kubů, narozen 16. 4. 1949, v letech
1974 až 1989 kádrová rezerva I. správy
SNB, krycí jméno Luňáček. Před rokem
1989 plnil úkoly StB jako agent ve Vídni,
údajně byl podřízen přímo KGB. Kubů je
jednou z nejdůležitějších osob v pozadí
aktivit Babiše. V Agrofertu byl zakládající
člen společně s Babišem a dalšími
osobami, a to od 1. 7. 2000 do 20. 6.
2002, kdy působil jako člen dozorčí rady.
Má strategické kontakty v klíčových
ruských obchodních společnostech.
StB v ANO a ve státní správě
Radmila Kleslová, narozena 25. 8.
1963, bývalá pravá ruka Andreje Babiše,
bývalá místopředsedkyně hnutí ANO
a bývalá starostka Městské části Praha
10. Od roku 1986 byla příslušnicí StB,
průkaz č. 2400361. Od druhé poloviny
devadesátých let působí v civilním
sektoru. Podniká a spolupracuje s celou
řadou subjektů, mimo jiné s odsouzeným
tunelářem Josefem Matoulkem (CS Fondy).
Kleslová pracovala pro některé
z Babišem vlastněných společnostech
a rovněž přímo pro Babiše.
Pavel Telička, narozen 24. 8. 1965,
absolvent diplomatické školy v Moskvě,
později eurokomisař, nyní europoslanec
za hnutí ANO. Pochází z nomenklaturní
rodiny. Otec František Telička, narozen
19. 7. 1921, ve spisech StB figuruje pod
krycím jménem „Terno“, registrační číslo
19733 a 125106. V padesátých letech
působil jako prokurátor v Uherském
Hradišti. Pak získal prestižní práci
diplomata, údajně pracoval i pro KGB.
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Robert Pelikán, narozen 18. 10. 1979,
ministr spravedlnosti za hnutí ANO.
Otec Dragutin Pelikán, narozen 28. 1.
1928, docent vědeckého komunismu
na katedře marxismu – leninismu PF UK
v Praze. Figuruje ve svazcích StB pod
krycím jménem „Drastík“, registrační
číslo 13228.
Richard Brabec, narozen 5. 7. 1966,
ministr životního prostředí za hnutí
ANO. Dlouholetý spolupracovník
Andreje Babiše, působil mimo
jiné ve společnostech Spolana či
Lovochemie. Otec Richard Brabec,
narozen 3. 4. 1929 v Kročehlavech,
registrován jako spolupracovník StB
pod krycím jménem “Soukup“, reg. číslo
651836.
Adriana Krnáčová, roz. Gutleberová,
narozena 26. 9. 1960, primátorka
Prahy za hnutí ANO, dříve podnikatelka
a aktivistka. V databázi StB zjištěny
osoby Marie Gutleberová, roz.
Doktoríková, narozená 12. 9. 1926
v Kameničné na Slovensku, vedená
jako spolupracovník StB, a Jan Gutleber,
narozen 11. 9. 1916 v Bratislavě, veden
ve spise T1577. Není však hodnověrně
prokázána spojitost.

Řídit auto bez řidičského průkazu je
porušením zákona
Řídit ministerstvo bez platného
Lustračního osvědčení s tvrzením, že to
umím je trochu podobné tomu jako řídit
auto bez řidičského průkazu s tvrzením,
že to umím. Vlastnictví řidičského
průkazu pro řízení auta je stejně tak
zákonná povinnost jako kladné lustrační
osvědčení pro řízení ministerstva. Poté
co náš ministr financí „jezdil nějaký čas
bez řidičského průkazu“ schválili jsme si,
že ministři vlády řidičský průkaz k řízení
nepotřebují.
Nic to ovšem nemění na tom, že jak
prezident tak ministr porušili zákony
této země.
Skončila činnost StB?
Ve zprávě české kontrarozvědky BIS
za rok 2015 (Bezpečnostní Informační
Služby) se hovoří jasně o tom, že
v Čechách působí pravděpodobně tisíce
ruských agentů, kteří pronikají do médií
i do státní správy. Jsou to Češi, kteří
za peníze od Ruské tajné služby prosazují
u nás ruské zájmy. Té tajné služby, která
u nás řídila StB. Člověka pak už jen
mimoděk napadne otázka, zda činnost
StB u nás opravdu skončila.

Ivan Souček, narozen 12. 6. 1959.
Andrejem Babišem prosazen
prostřednictvím ministerstva financí
do funkcí ve státní firmách MERO
a ČEPRO. V archivech StB figuruje pod
krycím jménem „SUK“, registrační číslo
45089. Má dobré kontakty v ruském
petrochemickém průmyslu.
Vladimír Zoul, narozen 11. 5. 1955,
zástupce šéfa Státní tiskárny cenin,
státní podnik pod ministerstvem financí
Andreje Babiše, v záznamech VKR veden
pod reg. číslem 147110.
Lustrační zákon byl po Babišově
nezákonném jmenování ministrem
financí posléze upraven tak, aby Babiš
mohl v křesle ministra zůstat a tudíž bylo
schváleno, že lustrační osvědčení nemusí
mít ministři vlády! Nižší úředníci ano, ale
ministři ne.

Michael Pánek

Zastupitel a předseda Finančního výboru
Středočeského kraje
Vydavatel Magazínu ProRock
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POEZIE

Báseň
Janu
Palachovi
Jan Zajíc

Jan Zajíc (3. 7. 1950 Vítkov – 25. 2. 1969
Praha) byl český student, jenž spáchal
sebevraždu po vzoru Jana Palacha právě
v den 21. výročí komunistického puče
v únoru 1948 na Václavském náměstí
v Praze. Upálil se na protest proti okupaci
Československa vojsky Varšavské
smlouvy. Čin provedl v průchodu poblíž
tehdejších kin Letka a Čas. Byl označen
za Pochodeň č. 2.
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Rozmarné odpoledne
kolem vezou víc než Prométhea
Oči jsou prolomená hráz
Pláču na chodníku
Pro všechno
Pro těch jedenadvacet let
pro cizí vojáky sražený jarní květ
pro Člověka, co odmítl jít zpět
pro srdce, do kterého by se vešel svět
pro několik nevykřičených vět
Chce se mi zařvat – teď hned
Pryč s nimi! Ať žije nový svět!
To ticho řve ze mne
Praha teď skutečně dotýká se hvězd
Svou bolest, co zatíná se v pěst
Ticho rve uši
Všichni to vědí a mlčí
Ústa jim zacpal strach ze života i smrti
Je leden roku 69
I láska bolí
proto pláči
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TÉMA

Karel
Čapek
Modlitba za pravdu
nenávistný, navěky zlý a nepřátelský
svět se takto buduje? Nemá snad
nikdy být mír nebo aspoň oddech
v křečovitém smrtelném nenávidění?
Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc
než smlouva míru, bude to cennější
než každé spojenectví. Nikdo, žádný
národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud
mohou být lidské vztahy kdykoli
korumpovány nástroji lži. Nebude
jistoty, nebude smluv, nebude ničeho
platného a bezpečného, pokud
vědomí kteréhokoliv národa bude
zkřivováno záměrnou lží. Za každou
lží jde úklad a násilí; každá lež je útok
na bezpečí světa. Nikdo nebude žít
v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli
a betonu; okřídlená lež se vysměje všem
vašim pevnostem.
Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi
vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět
toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá
a připravuje násilí a učí lidi nenávidět
se navzájem. Lži, která otravuje národy
a vykopává mezi nimi propasti, jež
snad ani desítky let nevyrovnají.
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Bože, jak bude vypadat, jak se
bude vyvíjet Evropa obluzená
tolika nenávistnými lžemi! Jak bude
možné soužití mezi lidmi a národy,
je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik
opovržení a vzteků! Copak si snad někdo
představuje, že tento stav ducha má
a může trvat bez konce? Copak si věčně
má soused ošklivět souseda a čekat jen
na příležitost, aby mu zasadil mstivou
a úkladnou ránu? I po válce si mohou
národy podat ruce; mohou si sebe
rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry.
Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry
ani cti; každá lež zajde, ale zůstane
po ní nenávist a opovržení; tělo se
zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je
zraňována duše tohoto národa, jak tohle
se má jednou zahojit nebo odpustit!
Copak se toho nezhrozí národové, jaký

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké
to bylo divné jasnozření, když náš
Masaryk vepsal do našeho státního
znaku slova Pravda vítězí. Jako by
tušil, že jednou lež podnikne generální
útok na náš stát a národ, a už předem
razil heslo pro toto utkání. S tím heslem
můžeme jít do boje; ale jenom s tím
heslem může jít celý svět do míru. Neboť
jenom bez lži se mohou lidé a národy
dorozumět, ať mluví jazykem
kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!

Karel Čapek,
Lidové noviny 25. 9. 1938
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Palachův odkaz
v kontextu dnešní doby
Před dvěma lety jsem napsala krátkou
úvahu věnovanou oběti Jana Palacha.
Tehdy jsem cítila silné vnitřní pohnutí
duše i mysli, které bylo vyvoláno
několika faktory. Jan Palach patří mezi
osoby, které pro mne velice znamenají.
Jsou to lidé neuvěřitelně duševně silní,
vyspělí, pevní, odhodlaní pro věc,
lidé činu. Jana Palacha vnímám jako
jednoznačného hrdinu, o jehož činu
nepochybuji.
Když mě nyní s tématem Jana Palacha
oslovila redakce Magazínu ProRock,
bylo pro mne těžké uchopit téma zase
trochu jinak, tak abych přinesla jiné nové
postřehy a myšlenky. Domnívám se totiž,
že podobná prohlášení a manifesty, výzvy
a promluvy se dotýkají stále stejných slov
a myšlenek, které jsou bohužel již velmi
vytěžené, málokoho doopravdy osloví
a jen výjimkám se podaří vyzdvihnout
znovu a znovu nové myšlenky a použít jiná
slova tak, aby k posluchačům či čtenářům
skutečně doputovala a podnítila k dalším
úvahám, kritickému myšlení a diskusím
s jinými lidmi.
Společnost česká, evropská, ale
i celosvětová se posledních pár let
nachází ve složité situaci (ať už se jedná
o relativizování až legitimizaci lží, migraci
uprchlíků, nedůvěru v Evropskou unii či
nacionalizaci jednotlivých států atd.), ze
které se jí zatím příliš nedaří vystoupit.
A já si uvědomila, že i dnes a v této
situaci nám má Palachův odkaz stále co
říct. Proto jsem se rozhodla znovu o malé
zamyšlení, které může být bráno i jako
výzva do nového roku.

Jak již v prvním odstavci byly jednou
vyzdviženy přednosti lidí jako byl Jan
Palach, další jeho silnou vlastností byla
schopnost vize – mít jasnou představu,
kam by měl spět vývoj společnosti
do budoucna. To je něco, co mnohým
lidem dnes chybí. Dělat věci zodpovědně,
s čistým úmyslem a naplno znamená
plánovat. Mít cíl, vizi a k ní plán. Jedině
tak má vykonaná práce, vynaložené úsilí
opravdový smysl. A to Jan Palach měl.
Nechtěl jen tak ze dne na den přežívat
v nesvobodné zemi, plné lží a násilí.
Viděl, že budoucnost může být lepší,
svobodná. A on ji chtěl vysvobodit.
K tomuto cíli vedly různé cesty. On viděl
cestu k osvobození společnosti skrze
šokující čin. Měl plán. Nebylo to žádné
zkratkovité bláznivé rozhodnutí. Byl to
obdivuhodný čin, promyšlený, dlouho
připravovaný a s jasným cílem – probudit
společnost z letargie. Měli bychom si vzít
z něho příklad a aktivity, které děláme
– ať už jde o naše zaměstnání nebo
činnost, kterou děláme „navíc“ třeba
pro společnost, pro druhé – vykonávat
s jasnou vizí. Nebýt krátkozraký, ale
prozíravý a vizionářský a dělat je tak, aby
prospěch z nich mělo co nejvíce lidí.
Další paralelu je možné vidět v jeho
boji proti lži a nenávisti, kterou tehdy
představoval socialistický režim. Dnes
si lze za toto zlo ve formě totalitního
systému dosadit informační záplavu.
Jistě, je to velmi volná paralela, nejedná
se doslova o stejný druh zla. Náš boj
proti lži a nenávisti ale může vypadat
tak, že bychom se měli snažit v tomto
přívalu informací přicházejících z celého
světa, ze všech stran (myšleno světových

i názorových) provádět neustále kritické
analýzy, hodnotit získané informace,
umět je ověřovat, vycházet vždy
z alespoň dvou zdrojů a neuchylovat se
k unáhleným závěrům, generalizování
a bagatelizování problematických témat
a černobílému vidění.
Ve stejném duchu bychom měli usilovat
o život v pravdě jako takový. Stejně jako
Palach, který za život v pravdě položil
ten svůj. To už se netýká jen politických
a společenských témat, ale osobního
života každého z nás…
Na závěr si dovolím jedno připodobnění.
Jan Palach sám sebe označil jako „Pochodeň č. 1“. Oheň, plamen je symbol čistoty,
očisty, symbolizuje nový začátek, sejmutí
hříchu, v jeho případě sejmutí kolektivního hříchu. Jan položil svůj život a stal se
obětním beránkem, aby očistil společnost
a započal novou éru. A ačkoli se tak zprvu
nezdálo, jeho oběť měla skutečně smysl.
Během tzv. Palachova týdne v roce 1989
se stala hybnou silou společnosti, která již
otevřeně volala po změně.
Dnes je pro nás takový čin
nepředstavitelný. Mohl by v současné
společnosti, ovlivněné projevy
náboženského extremismu a terorismu,
vyvolat strach a odsudek (mohl by být
interpretován mylně). Ale je možné mít
takovýto symbolický plamen v hlavě
a srdci, který stále plápolá, rozjasňuje
nám mysl a pomáhá vést život v pravdě
a lásce.
TXT Anna Hochová
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Když je pravda vše, není
pravda nic. Ruská propaganda
je dnes mnohem chytřejší.

Padesátník Thomas Nichols nevypadá
zrovna jako dlouholetý bojovník
proti ruské propagandě. Nicméně
to tak je – tématem propagandy se
tento americký profesor zabývá už
řadu let. Na konci října o propagandě
přednášel začínajícím novinářům
v Praze, na půdě Vyšší odborné školy
publicistiky.

Téma národní bezpečnosti Thomas
Nichols přednáší na několika
amerických univerzitách, mimo jiné
na Americké námořní vojenské akademii
a na Harvardu. Jeho čtenáři i odpůrci ho
občas konfrontují s tím, zda naopak on
není americkým propagandistou.
Nejlepší odpovědí na to je podle něj
otevřenost: „Jsem transparentní. O mně
je kdykoli možné získat informace
on-line. Tenhle luxus vám žádný
propagandista nenabídne.”
Vymyslet lež, překrýt fakta
„Ruská propaganda je v současné
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době mnohem chytřejší než za časů
Sovětského svazu. Dá se mnohem hůře
odhalit,” tvrdí Nichols.
„To, jak Rusové pracují s informacemi,
jakým způsobem je šíří, má jediný
cíl: znemožnit světu, aby zjistil, co se
doopravdy děje,” podotýká. Typické
postupy ruské propagandy ukazuje
Nichols na konkrétních příkladech.
„Rusové to dělají asi takhle: vytvoří
několik lživých verzí příběhu, které
vypustí do veřejného prostoru,
a tím překryjí skutečná fakta,“ říká.
Ilustruje to na příkladu sestřelení letu
MH17 nad Ukrajinou v červenci 2014.

14-15
V tehdy probíhajících bojích na východě
Ukrajiny se ze sestřelení civilního letounu
malajských aerolinií navzájem obviňovali
Ukrajinci a proruští separatisté.

“Rusům nezáleží na tom, jestli jim věříte.
Obrali vás o čas, odradili od hledání
skutečných událostí, to jim mnohdy
stačí,“ přibližuje Nichols.

„Rusové mohli říct ‚my jsme to neudělali‘,
ale to se nestalo. Vymysleli několik
různých verzí, které vypouštěli
do veřejného prostoru. Například že
vybouchlo kvůli technické závadě, že
ho sestřelili Ukrajinci, nebo dokonce
Američané. Hlavním cílem bylo diváky
události zmást,“ poznamenává Nichols.

Čtěte i to, co vás štve
Jak se tedy proti ruské propagandě bránit?
„Mám pocit, že vzdělání a znalost institucí
ve své vlastní zemi by mělo být povinností
každého člověka. Také vždycky svým
studentům říkám, aby četli aspoň jeden
magazín, který je štve. Je důležité znát
názor opačného myšlenkového tábora,“
nabízí návod Nichols.

Nezájem čtenářů Rusům stačí
Téma propagandy zažívá podle svých
slov i na vlastní kůži. Čtenáři jeho článků
nebo tweetů jej pravidelně obviňují
z proamerické propagandy.
„Přednáším jako soukromá osoba,
nešířím zde postoje Spojených států ani
univerzit, na kterých učím,” zdůrazňuje.
Právě proto je podle Nicholse důležitá
transparentnost. „Vždycky těmto
kritikům odpovídám tím, že si o mě
mohou cokoliv najít. Můj životopis,
minulost, články i texty, vše je
dohledatelné on-line, nic neskrývám,”
přibližuje svůj přístup Nichols.
Cílem proruských propagandistů je podle
něho čtenáře zmást a odradit od hledání
pravdy. „Jde o to, aby skutečného viníka
událostí už ani nikdo nehledal. Lidé pak už
ani nevnímají novináře a odborníky, kteří
jim předkládají fakta,“ podotýká Nichols.
Snadnému šíření nepravdivých i zcela
zfalšovaných zpráv významně pomáhají
digitální média. „Webovou stránku si
dnes může pořídit každý za pár
dolarů měsíčně. Na nich se na ruskou
objednávku zveřejní nepravdivý
a zmatečný text. Ten se pak dále sdílí
na sociálních sítích,“ popisuje.
Na proruských webech se tak třeba
k tématu amerických prezidentských
voleb začaly objevovat nejrůznější
negativní články. „Od toho, že Hillary
Clintonová dělala nepřístojnosti
na veřejnosti, až po to, že celé volby jsou
zfalšované,” říká Nichols.

Upozorňuje i na to, že ruská státem
financovaná média, jako jsou Sputnik
nebo Russia Today, by nikdo neměl
vnímat jako nezaujatá.

„To, jak Rusové pracují
s informacemi, jakým
způsobem je šíří, má
jediný cíl: znemožnit
světu, aby zjistil, co se
doopravdy děje.“
Upozorňuje však na to, že cílem nebylo
napadnout prezidentskou kandidátku
a být na straně Donalda Trumpa,
ale dohnat Američany k pochybám
o vlastních volbách a demokratickém
systému.
„Na původních webech, na nichž
takové texty vznikají, většinou není
jméno autora, který článek napsal.
Jsou tedy nevystopovatelní,” upřesňuje
obvyklý přístup – a zároveň indicii,
na co si dát při procházení webu
pozor.Z původního webu, na kterém
se propagandistický článek objeví,
text dále přebírají ruská prokremelská
média a zdánlivou relevanci dokládají
zdrojováním ‘západních médií’. “Z Ruska
pak poté taková zpráva míří opět
na západ a celkový mediální zásah se
násobí,“ podotýká.

Často právě tato média přejímají,
či sama vytvářejí články o tom, že
MH17 sestřelili Ukrajinci, o přesouvání
jaderných zbraní, o zfalšovaných volbách
v USA a řadu dalších.
Za nejdůležitější ovšem Nichols považuje
zlepšení vztahů mezi experty, novináři
a čtenáři: „Lidé by měli novinářům
a odborníkům věřit, protože právě ti jim
mohou říci právě třeba to, jestli vůbec
bylo možné, aby letadlo M17 někdo
sestřelil, nebo ne.“
Je podle něj na kritickém myšlení
a zkušenosti čtenářů, aby se nenechali
mást “šokujícími” zprávami proruských
webů: „Přijde chvíle, kdy musí novinář,
který o vývoji událostí informuje, říct:
Teď nemáte pravdu a nebudu o tom
diskutovat. Protože když to neudělá,
bude pravdou vše, a když je pravdou vše,
není pravda nic.”

Simona Samková
TXT Barbora Schneiderová,

Zdroj Web Thomase Nicholse
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„Mám střet zájmů, ale
nezneužívám ho.“
Andrej Babiš

příjemce 10 mil Kč dotací denně, tedy 3,5 milardy ročně ze
státního rozpočtu a z fondů EU, Jeho firmy získávají každoročně
miliardové státní zakázky, svému Agrofertu odpustil v roce
2015 1,5 miliardy příslušenství daně

„Smutná zpráva
směřuje pro Vinohrady:
„Nenávist pachatelů
Martin Stropnický asi
prezidentem nebude“… nepovede k naší nenávisti.“

řekl v návaznosti na vetování Lex Babiš Zemanem politický
komentátor Petr Kemberský

Ronald Reagan

„Pokud se něco hýbe, tak to
zdaň, pokud se to ještě hýbe,
tak to zreguluj, když se to
přestane hýbat, dotuj to.“

JoachIm Gauck

německý prezident
po prosincovém útoku v Berlíně

„Rostoucí netolerance
znamená nebezpečí,
že se mohou opakovat
hrůzy z minulosti.“
Princ Charles

v BBC připomněl druhou světovou válku
a holocaust, k němuž vedla záměrně
stupňující se nenávist a netolerance
ve společnosti podporovaná v tehdejších
Hitlerových médiích.

„Zaráží mě, že i ti, kteří komunistický režim zažili, chtějí, aby se
staré časy vrátily. nechápu! To mají tak blbou paměť? nebo krátkou?
i dneska je život komplikovaný, ale většinou to jsou komplikace, které
se dají překonat. Ovšem my jsem s tím tehdy nemohli dělat vůbec nic!“
Martina navrátilová
Magazín ProRock No. 6
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Babišovo impérium získalo
v posledních deseti letech veřejné
zakázky až za 35 miliard korun
2) v částkách jsou zahrnuty také rámcové
smlouvy, kde je uváděna poměrná část
objemu kontraktu. Reálná částka se
může lišit podle skutečného čerpání.)
Celkem ve sledovaném období získalo
veřejné zakázky 29 společností
z koncernu Agrofert, které se státem
uzavřely 591 smluv.
Z analýzy zároveň vyplývá, že osm
firem získalo státní zakázku poprvé
až po vstupu Andreje Babiše do vlády.
Všechny ostatní se na veřejných
zakázkách podílely ještě před počátkem
roku 2014.

Zdroj: MMR, Datalab, s.r.o.

PAVUČINY BYZNYSU.
HlídacíPes.org připravil detailní
analýzu hospodaření a financování
firem z Babišova koncernu. V této části
jsme se zaměřili na veřejné zakázky,
které společnosti současného ministra
financí získávaly v letech 2007 až 2016.
Jednoznačně nejvyšší sumy putovaly
do koncernu Andreje Babiše ze
společnosti ČEPRO, kterou vlastní
ministerstvo financí řízené nyní právě
Babišem. Neúspěšnějšími uchazeči
o zakázky jsou společnosti vyrábějící
biopalivo a dřevařské firmy. Vyplývá to
z unikátní analýzy HlídacíPes.org.
Celkově za dané období inkasovaly
společnosti z koncernu Agrofert
po započtení rámcových smluv přes 35,2
miliard korun. Firmy stojící mimo holding
žádné zakázky nezískaly.
Magazín ProRock No. 6

ČEPRO vede
Klíčovým zadavatelem za sledované
období je pro skupinu Agrofert státní
podnik ČEPRO, který je největším
distributorem pohonných hmot
a odběratelem biopaliv v Česku.

Nejvíce za dané období ze zakázek
přijala – co do objemu peněz –
společnost PREOL, vyrábějící biopaliva
z řepky olejné. Lovosická chemička
inkasovala od státu nejvíc ze všech
společností ovládaných Andrejem
Babišem – 25,3 miliardy korun.

Do této společnosti dodávají
prostřednictvím rámcových smluv
bionaftu či jeho složky tři Babišovy
společnosti – PREOL, Primagra a Ethanol
Energy.

Druhá nejúspěšnější společnost UNILES
získala prostřednictvím veřejných
zakázek ve stejném období řádově nižší
sumu – 3,7 miliardy korun. V řádu miliard
se pak pohybují i částky pro společnost
Primagra vyrábějící biopalivo.

Přičemž v období od ledna do září tohoto
roku odebralo ČEPRO 80,5 % veškeré
bionafty v Česku právě od Babišových
firem PREOL a Primagra (zbývající část
dodal maďarský ropný a plynárenský
koncern MOL).

(Pro přesnost dat je třeba uvést,
že: 1) některé firmy Andrej Babiš
dokoupil do koncernu až po roce 2007,
ve výpočtech však uvádíme veškeré
zakázky získané ve sledovaném období.

Na dodávce bioetanolu pro ČEPRO se
Babišova další společnost Ethanol Energy
podílela v daném období více než 35 %.
Paradoxem je, že společnost Čepro,
která je nejštědřejším zadavatelem

18-19
Analýza vznikla za podpory Nadačního
fondu proti korupci.

zakázek pro firmy z Babišova koncernu,
vlastní Babišem vedené ministerstvo
financí. Nutno však podotknout, že
firmy Agrofertu získávaly zakázky i před
nástupem Babiše do vlády.
Lesy táhnou
Podobně klíčový jako výroba biopaliv
je pro Babišovo impérium také lesnický
segment. Společnosti UNILES a Wotan
Forest patří co do počtu uzavřených
smluv mezi nejúspěšnější uchazeče
o zakázky ze skupiny Agrofert.
Mezi největší zadavatele zakázek pro
firmy z Babišova koncernu se řadí Lesy
ČR a Vojenské lesy, desítky tendrů
vyhrávají také u Správy Národního parku
České Švýcarsko (46).
UNILES díky rámcovým smlouvám
na těžební práce pro Lesy ČR
získal ve sledovaném období 232
zakázek (v případě rámcových smluv jde
o jejich části – pozn. red.) v celkovém
objemu 3,7 miliard korun (v případě
rámcových smluv jde o poměrnou částku
– pozn. red.).
Co do úspěšnosti následuje Wotan
Forest, jež získala 180 zakázek, ovšem
za řádově nižší částku 842 milionů
korun.Desítky zakázek pak získávala

společnost AGROTEC, která v současné
době právě kvůli jednomu z tendrů
od České pošty čelí obžalobě kvůli
machinacím při zadávání zakázek.

Vyjádření analytika NFPK Janusze
Konieczného: Andrej Babiš se ocitá
často ve střetu zájmů a na určité
nestandardnosti je možné poukázat
pomocí analýzy ekonomických ukazatelů.
Zde rozhodně stoji za pozornost
společností z holdingu Agrofert,
které dodávají státnímu podniku
Čepro bionaftu. Jejich podíl se během
posledních 3 let zdvojnásobil. Jediným
akcionářem Čepra je přitom Ministerstvo
financí, a situace se takto začala měnit
ve prospěch Babišových firem po tom,
co se Andrej Babiš stal ministrem
financí. Zde stojí za zvážení přenesení
akcionářských práv z Ministerstva financí
na jiné ministerstvo všude tam, kde se
tento střet zájmů objevuje. Takovéto
opatření by aspoň z principiálního
hlediska mělo rozhodně smysl, ačkoliv
samozřejmě není předem jisté, že by se
tímto vliv Andreje Babiše snížil.

Z analýzy vyplývá, že obžalovaný
AGROTEC získal ve sledovaném období
65 zakázek od státních společností
v objemu více než půl miliardy korun.
Zadavatelem 12 z nich byla Česká pošta,
které Babišův hustopečský podnik
dodává a opravuje auta.Samotná
mateřská společnost Agrofert získala
pouze jedinou zakázku, a to v roce
2007 od Mostecké uhelné společnosti
na dodávku nafty.
Mléko místo řepky
V letošním roce lze oproti předchozím
letům zatím za nejúspěšnější označit
místo firem lesnického a chemického
průmyslu společnosti mlékárenské.
Mlékárna Hlinsko a společnost Olma totiž
letos získaly zakázky od Správy státních
hmotných rezerv (SSHR) na dodávku
a obměnu sušeného mléka za 37,5
milionu, resp 31,05 milionů korun.SSHR
se stala pro Agrofert novým zadavatelem
v roce 2015 a hned se co do objemu
zakázek ocitla na šestém místě
největších zadavatelů.

Eliška Hradilková Bártová
Reportérka a novinářka

Facebook Andreje Babiše
TXT Eliška Hradilková Bártová
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Zdeněk Šarapatka: Česká televize
čelí pokusu o normalizaci.
Největšímu od roku 1989
Česká televize je soubor pitomých
domovnic. A neměla by být
veřejnoprávní, ale státní. Ne, nejde
o zápisky z uliční buňky normalizačních
pohrobků, sešikovaných v obskurních
spolcích typu Velebovy a Okamurovy
partaje či partách kolaborantů, které
si podávají dveře v Parlamentních
listech a teskní po české verzi Putinovy
Rossiji24. Ani těch, kde rovnou plánují
gulagy a šibenice pro každého, kdo
nemá mokré sny o vládě pevné ruky
a pogromech na všechno „jiné“,
demokracii nevyjímaje. Všechno je jinak;
výrok zazněl rovnou z Hradu s nadšenou
ozvěnou Čapího hnízda. S televizí
všech občanů chtějí zatočit hned dva
protagonisté tuzemského populismu:
Miloš Zeman a Andrej Babiš.
Kde nezabírají stařecké sprostoty
a směšné divadelní konspirace o atentátu
České televize na prezidentovu ženu
nebo umanuté fňukání o frontálním
spiknutí veřejnoprávní televize proti
„českému srdcaři“ z Agrofertu, zaberou
jejich poslanecké gardy. Že tu nejde
o pletichy, ale pokus podmanit skrze
účelovou novelu zákona veřejnoprávní
televizi státu a příští, Babišem vytoužené
vládě, je nabíledni. Z původní Babišovy
a Zemanovy úderky, která už nudila
permanentním okopáváním všeho, co se
kdy z Kavčích hor odvysílalo, teď proto
vyslali proti České televizi celou kohortu
jmen, která jí má definitivně zatnout
tipec. Z fungl nového návrhu zákona
o České televizi, který sněmovnou
táhnou obligátní Zemanovi milci Vítězslav
Jandák a Marie Benešová stejně, jako
Magazín ProRock No. 6

Babišův partajní Hujer Martin Komárek
za asistence torza Úsvitu a dalších,
je na sto honů cítit politika a snaha
lobbistických skupin do mrtě vysát
veřejný televizní rozpočet.
Kde, kdy a proč se pod takový
poslanecký návrh, který by s Českou
televizí rád zametl a ušpinil ji
cizími kšefty a politikou, podepsal
ausgerechnet Karel Schwarzenberg,
si doteď lámou hlavu v TOP09. Že jde
o solitérní počin jen potvrzuje čiré
zoufalství, které tam nad podpisem
čestného předsedy vládne. Podstatně
racionálnější vysvětlení lze pak hledat
pod podpisem šéfa STAN Petra Gazdíka.
Po rozvodu s TOP09 nejspíš pokukuje
po nové nevěstě, se kterou by měl
ve volbách znova šanci na parlamentní
lavice. ANO takovou bezesporu je.
A Česká televize je tučné věno.
Přejdeme-li fakt, že při tvorbě zákona
o České televizi si tu teď paradoxně
notují věčná aktivistka za odpolitizování
čehokoliv Hana Marvanová s Markem
Černochem z Úsvitu – Národní koalice,
kterému politizace veřejnoprávní
televize naopak chybí, zaráží tu
hlavně bezskrupulózní útok jeho
autorů na televizní rozpočet a peníze
koncesionářů. Nejapný zastírací
argument, že dosavadní demokratická
volba členů Rady ČT volenými zástupci
veřejnosti v parlamentu usazuje
v České televizi jen politické trafikanty,
přičemž zamlčuje reálné profese
stávajících radních od akademiků
po žurnalisty, zatímco nový zákon prý

pošle do televizní rady rovnou bez voleb
profíky, je jen otřesnou manipulací
s občany. Ti totiž netuší, jaká hra se tu
s nimi hraje.
Zatímco současní radní veřejnoprávní
televize mají zákonem zapovězenou
jakoukoliv funkci v politických stranách,
hnutích či občanských sdruženích
a vystupování v radě jejich jménem,
v jejich prospěch nebo ve prospěch
skupinových zájmů, zmíněná poslanecká
novinka politiku a zájmy včetně
skupinových lobby přímo v televizní radě
a odtud v redakcích a výrobě ČT nikde
nezakazuje. Právě naopak. Majstrštykem
poslanecké arogance tu je navíc už
samotný, krajně neprůhledný výběr
zákonem navrhovaných institucí, které
by měly své radní podle parlamentních
novátorů do České televize rovnou
delegovat a jen pro formu jmenovat
šéfem Senátu. Že má dnes víc jak
polovina těchto institucí právě v České
televizi své obchodní a další zájmy,
přičemž jejich členové a dokonce celé
tyto instituce vstupují s veřejnoprávní
televizí do smluvních vztahů, salónním
bojovníkům za transparentnost ČT
překvapivě nevadí. Střet zájmů tu přitom
bije do očí už na první dobrou.
Tím podraz na televizní koncesionáře
zdaleka nekončí. Se zjevnou sázkou
na neinformovanost veřejnosti mají
být striktní paragrafy, které vylučují
střet zájmů v dnešní Radě České
televize, nahrazeny bezskrupulózním
prosazováním politických
a ekonomických zájmů různých
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profesních sdružení prostřednictvím
nikým nevolených, fyzických osob,
které mají přímou vazbu na finance
ČT. Ty se přitom mají zodpovídat jenom
té instituci, která je do televizní rady
vyšle. Občanům a koncesionářům ani
náhodou. Ještě podezřelejší je ovšem
samotný seznam dvaadvaceti institucí,
které si skupina poslanců rovnou diktuje
do návrhu zákona a jež mají delegovat
své lidi do televizní rady. Jak právě
k tomuto seznamu poslanci došli nikde
ani slovo, stejně jako o počtu radních.
Zda jich bude padesát, nebo sto je jim
nejspíš jedno.
O reprezentativnosti při zastupování
veřejnosti v Radě ČT tu už vůbec nemůže
být řeč. Proč mezi navrhovanými
institucemi nenajdeme v zákoně reálné
organizace se statisíci členů, jako třeba
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
nebo Českou mysliveckou jednotu či
další, ale zato nepočetnou Asociaci
režisérů a scénáristů či televizní svaz
FITES s přímou vazbou na výrobu
České televize, se tu upejpavě mlčí.
Spolu s (sic!) parlamentními politickými
stranami, o omezení jejichž vlivu tu
šlo prý za prvé, aby se na něj v novele
rychle zapomnělo, by totiž do rady
veřejnoprávní televize mohly delegovat
své věrné nejen partaje, ale především
profesní party a instituce, s nimiž by
měla Česká televize podle novely
dokonce zákonnou povinnost uzavřít
obchodní smlouvu! Už pouhá představa,
že za peníze televizních koncesionářů
bude veřejnoprávní televize povinna
uzavírat smlouvy o výrobě děl se
soukromou organizací producentů,
kterou – světe div se – najdeme mezi
dvaadvaceti organizacemi s právem
nominovat své lidi do televizní rady, jež
ausgerechnecht volí takzvanou správní
radu České televize, je tristní. Že má
jejich obchodní smlouvy s ČT zákonem
navrhovaná správní rada nejen nerušeně
schvalovat a sama se přitom kontrolovat,
páchne už na dálku kšefty z veřejných
kapes na úkor divácky atraktivní vlastní
tvorby České televize.

I bezprecedentní ohrožení nezávislosti
veřejnoprávní televize, kam může
členy rady podle poslanců dokonce
bez předchozího návrhu jmenovat sám
o sobě předseda Senátu, si tu moc
nezadá s manýry Kremlu. Že iniciativní
poslanci Zemanova a Babišova střihu
ve svém návrhu vůbec nedefinují kritéria,
která by předem vyloučila jmenování
politicky stejně angažovaných televizních
radních, rovněž nepřekvapuje.
Třicet nebo padesát Babišů , Velebů
a Konvičků respektive Zemanů a jejich
vyznamenaných kamarádů od „kumštu“
v Radě ČT a odtud ve správní radě
s jejím absolutním vlivem na rozpočet,
obsah zpravodajství a výrobu České
televize, tu je zjevně kýženým cílem
téhle politické novely.
A aby toho nebylo málo, za generálního
ředitele veřejnoprávní televize chtějí její
autoři rovnou bílého koně. Vymysleli
si proto neveřejnou správní radu
s absolutní mocí nad veškerými penězi
České televize, která z jejího šéfa
udělá pouhou figurku pro schvalování
žádanek na kancelářské sponky. Ani
s jeho účastí na schůzích správní rady
zákon nepočítá, zjevně tu stačí, když
bude držet hubu a krok. Na rozdíl
od televizní rady půjde navíc o správní
radu s nevídanou kumulací pravomocí
bez jakékoliv veřejné kontroly, výjimečně
placenou, problematicky odvolatelnou
a manipulující s veřejnými stamiliony
a miliardami, aniž by její členové
po vzoru statutárních orgánů obchodních
společností ručili za svá rozhodnutí
celým svým majetkem a koncesionáři
jí viděli pod prsty. Vystačí si prý se
zákoníkem práce a basta fidli, tvrdí
autoři novely. I pro strach z kriminálu
mají uděláno; pošlou tam když tak
bílého koně z televizní ředitelny! Že
si už teď dělají zálusk i na střežené
obchodní dokumenty, které by mohly
kromobyčejně zajímat jejich souputníky
u konkurence, lze také s úspěchem
předpokládat. Autoři novely jim jdou
ve všem na ruku.
Česká televize čelí největšímu pokusu
o její normalizaci od listopadové

revoluce v roce 1989. Televizní spacáky
na Kavčích horách za jepičí éry Jany
Bobošíkové jsou proti ní epizodou se
šťastným koncem. Vazalové Hradu
a Agrofertu v zákonodárné sněmovně
s podporou ambiciózních aktivistů
a frustrovaných uměleckých lobby tu
upekli extra jedovatý dort, po kterém
může dosud nezávislá a svobodná
Česká televize rychle umřít. Aby byl
znovu klid na práci a po ní nerušené
archívní večery s Bohdalkou a Dvořákem
i zprávami o nerozborném přátelství
s Moskvou a imperialistických jestřábech
za oceánem. S touhle Českou státní
televizí pod kuratelou politiků bude zase
fajn, stačí jen mlčet. Jako vždycky…

Zdeněk Šarapatka

Komentátor Svobodného fóra
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ROZHOVOR

ANGELA
MERKEL:
„Když budeme brát
vážně naše pojetí
hodnot, nemůže nárok
na zachování lidské
důstojnosti končit
na německých hranicích
nebo na vnějších
hranicích Evropy.“
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V německém týdeníku Die Zeit vyšel
nedávno rozhovor s německou kancléřkou Angelou Merkel. Nabízí jeden
z nejdetailnějších vhledů do jejího
uvažování o uprchlické krizi.
Paní kancléřko, připadá nám, že v naší
zemi roste podrážděnost. Někdy se
zdá, že nálada je přímo otrávená. Jaký
z toho máte pocit?
Pokaždé zažívám dvojí situaci: jednak
potkávám spoustu občanů, kteří chtějí
vědět, proč děláme naši politiku, ti jsou
otevřeni argumentům. Na druhé straně
se při všech svých veřejných vystoupeních setkávám s lidmi, kteří jsou v menšině a které zajímá jen to, jak dát – jemně
řečeno – najevo svůj vlastní názor, ti
naslouchat nechtějí. Tak to zkrátka je.
Nebrání mi to však v tom, abych se
stále znovu pokoušela vysvětlovat svoji
politiku.
Určitě ale také pociťujete, že agrese
v posledním roce dramaticky narostla.
Ano, to je nepopiratelné.
Agresivní výpady jsou často
namířené i proti vám osobně.
Ano, samozřejmě – jsem kancléřka,
u které se to nakonec stejně všechno
sbíhá. Něco podobného znám už z dob
svého působení ve funkci ministryně
pro životní prostředí, kdy se vedly boje
o jadernou energetiku. S něčím takovým
se dokážu vypořádat.
To, co se děje dnes, má přece
daleko větší dosah!
Neměli bychom si namlouvat, že dnes je
vše jiné, než bylo dřív. Samozřejmě jsou
současné diskuse díky sociálním médiím
vyostřenější a obsáhlejší, už jen proto, že
se na nich může podílet víc lidí. Jenže i to
zkrátka patří k současné demokracii.
Nemůže tato nová podrážděnost
souviset s pocitem lidí, že si současná
politika v mnohém protiřečí? Včetně
té vaší? Podle aktuálního průzkumu
si polovina občanů Německa myslí, že
jste svoji uprchlickou politiku změnila.
Druhá polovina si myslí opak. Změnila
jste ji tedy, nebo ne?

Samozřejmě jsme teď někde jinde, než
jsme byli loni na konci léta, od té doby
se zavedla důležitá opatření, včetně
těch mých. Já jsem kupříkladu velmi brzy
vsadila na to, aby se mluvilo s Tureckem.
Už v srpnu 2015 jsem přemýšlela o tom,
jak toho dosáhnout. Politika znamená také změnu, i když ta moje zůstává
v zásadních věcech neměnná: zaprvé
chceme humánně zacházet s lidmi, kteří
se kvůli válce či terorismu ocitli v nouzi, a pomáhat jim. Zadruhé nemůžeme
připustit, aby nelegální imigrace, za níž
stojí převaděči, přiváděla lidi do smrtelného nebezpečí nebo ohrožovala státem
garantovaný pořádek. Zatřetí jsem vždy
dbala o to, aby Evropa i při prosazování
své imigrační politiky zajišťovala našim
občanům svobodu pohybu v rámci
schengenského prostoru. Vedle evropské měnové unie a jednotného vnitřního
trhu to považuji za jeden ze základních
stavebních kamenů našeho evropského
uspořádání. Tím se automaticky dostáváme k tématu vnější hranice Evropy,
kterou musíme zajistit, a k příčinám imigrace, na nichž ještě musíme zapracovat.
A jsem také nadále přesvědčena o tom,
že ti, kterým poskytneme ochranu, se
musí rychleji integrovat do společnosti.
Naopak ti, kdo naši pomoc nepotřebují,
se musí vrátit zpátky, v nejnutnějším
případě i za použití odsunu.
…to se ví už velmi, velmi dlouho…
V roce 2005 jsem začlenila úřad zmocněnce pro migraci pod kancléřství,
protože již tehdy bylo jasné, že se v uplynulých desetiletích neřešila integrace
optimálním způsobem. Teď nastal čas,
abychom ukázali, zda jsme se něčemu doopravdy přiučili. Teoreticky jsme
věděli už dávno, že ti, kteří u nás nemají
trvalé právo na pobyt, musí být rychleji
a důsledněji vraceni zpátky do vlasti. Jen
se to špatně provádělo v praxi.
Jste teď ráda, že se uprchlíkům
uzavřela balkánská cesta?
Nedávno jsem říkala ve Vídni to, co
mnohokrát předtím: uzavření balkánské cesty zřejmě přispělo k tomu, že se
do Německa dostalo méně uprchlíků. Ale
to, aby migrační vlna do Evropy skuteč-

ně trvale klesala, umožnila především
dohoda mezi EU a Tureckem. Pokud se
mě tedy ptáte, zda uzavření balkánské
cesty tento problém vyřešilo, říkám
jednoznačné „ne“. Pár týdnů před tím,
než dohoda vstoupila v platnost, vedl
tento krok ke snížení počtu uprchlíků
do Německa – zato jich čtyřicet pět tisíc
přibylo v Řecku.
Takže ještě jednou: je zmiňované uzavření součástí vaší uprchlické politiky,
nebo jí naopak odporuje?
Já jsem ho neiniciovala, prostě k němu
došlo, to je fakt.
Tehdy jste ho ale kritizovala.
Ano, kritizovala. Samozřejmě záleží
na tom, odkud se na problém díváme.
Sledujeme ho z německo-rakouské hranice? Nebo v celoevropském kontextu,
či dokonce z perspektivy, která přesahuje Evropu? Ti, kdo sledují především
německo-rakouskou hranici, se ptají:
proč nemůže vzít Angela Merkel na vědomí, že přichází méně uprchlíků? Já
jsem to samozřejmě brala na vědomí,
ale zároveň jsem kritizovala, že Řecko
nebylo součástí tohoto kroku a že na jeho
území uvízlo během několika málo
týdnů čtyřicet pět tisíc lidí. Přepočteno
na počet obyvatel Německa by to bylo tři
sta šedesát tisíc, tedy skoro dvakrát tolik,
než kolik k nám přišlo v nejhorším měsíci listopadu. Z toho vyplývá, že pouze
dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem
může přinést trvalé řešení.
Nedávno jste mluvila o chybách
a o tom, že byste ráda vrátila čas
o několik let zpátky. Udělala jste
nějaké chyby i po 4. září 2015, nebo jen
předtím?
(Angela Merkel na přelomu srpna a září
2015 rozhodla, že Německo přijme
uprchlíky, kteří se snažili dostat do země
přes Rakousko a Maďarsko – pozn. red.)
Samozřejmě se můžeme ptát: skutečně to muselo trvat tolik týdnů, než se
povedlo dostat situaci pod kontrolu? Ale
když se ohlédnu zpět, vidím, že jsme
za posledních dvanáct měsíců udělali
ohromný kus práce. Stát, spolkové země,
obce a stovky tisíc občanů pracovaMagazín ProRock No. 6

ly neuvěřitelně tvrdě a spoustu toho
udělaly. Když mluvím o chybách, mám
na mysli celý systém evropské uprchlické
a migrační politiky, tedy to, jak se Evropa
po léta chovala k uprchlíkům a migrantům. Za nedostatky takzvané Dublinské
konvence (dohoda z devadesátých let,
podle níž mají uprchlíci žádat o azyl v té
zemi EU, do které se původně dostali –
pozn. red.) nese spoluzodpovědnost také
Německo. Protože už před lety jsme se
bránili tomu, aby se ochrana vnějších
hranic řešila na celoevropské úrovni.
A také jsme tehdy nechtěli kvóty, které
bychom dnes rádi viděli u všech členů EU.
Jaký má být v budoucnu strategický cíl
vaší uprchlické politiky, poté co skončilo období improvizace?
V první řadě jde o to znemožnit byznys
kriminálním převaděčským organizacím.
Zadruhé musíme myslet na ty, kteří k nám
uprchli z oblastí, kde zuří občanské války,
jako je Sýrie nebo Irák. Tam má Evropa
humanitární zodpovědnost a také jednoznačný zájem, protože sousedí se Sýrií.
Navíc je tu jedna nanejvýš důležitá strategická otázka: jak budeme v budoucnu
přistupovat k sousednímu africkému kontinentu? Protože z této oblasti neprchají
lidé pouze před válkou. Mají i ekonomické
motivy, což se odráží v tom, že jen velmi
málo Afričanů je uznáváno za uprchlíky.
Jak tedy dosáhnout rozumné rovnováhy
ve vztahu k Africe? Tak aby tamní obyvatelé mohli opět doufat, že mají šanci
na dobrý život i ve své vlasti, a aby nebyli
přesvědčeni, že spásu najdou, jen pokud
uprchnou do Evropy.
Je cílem vaší imigrační politiky mít
v Německu co nejméně běženců?
Mým cílem je nestát a nepřihlížet, jak
jsou lidé nuceni žít v nedůstojných podmínkách, či dokonce v akutním ohrožení
života jako v Iráku a Sýrii. Když s tím
něco podnikneme, můžeme tak přispět
k tomu, že klesne nelegální migrace
a zásadně se sníží počet uprchlíků. Není
žádným uměním přijmout bezvýhradně
všechny, nebo naopak druhý extrém,
že nebudeme přijímat nikoho. V zásadě jde o to najít rozumnou rovnováhu.
Je naprosto jasné, že ne každý najde
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štěstí v Evropě. Na druhou stranu může
mnohým prospět, když Evropa převezme
svůj díl zodpovědnosti.
Dříve fungoval v severní Africe a Levantě pás stabilních diktatur, který
pomáhal Evropanům držet si uprchlíky
od těla.
Ano.
Jak se tento původní pás diktatur liší
od toho, co teď máte v úmyslu vy? Tedy
od vytvoření soustavy smluv se státy
po vzoru dohody s Tureckem, díky nimž
si budeme držet uprchlíky od těla?
Liší se tím, že se nyní Německo pozitivním způsobem angažuje v tom, co
se v těchto oblastech s uprchlíky děje.
Cílem dohod není říkat nějakému šéfovi
vlády – držte od nás ty běžence hezky
stranou. Klíčovou součástí takových
smluv je především to, aby mohli uprchlíci v partnerských zemích vést přiměřeně
důstojný život. Dohoda s Tureckem je pro
nás důležitá.
Proč by se teď měli Němci najednou
zajímat o Araby nebo Afričany?
Protože teď máme tento problém před
našimi vlastními dveřmi. Německo se
s ním nikdy nemuselo vážně potýkat,
ale Itálie či Španělsko ano. My jsme byli
po většinu času jednoduše spokojení
s tím, že k nám žádní uprchlíci nepřicházeli. Když k nám však v devadesátých
letech přišlo velmi mnoho běženců ze
západního Balkánu, přistupovali jsme
k nim rozumně a mnohé jsme pak zase
poslali domů, když se Balkán začínal
stabilizovat.
Jak lze vůbec stabilizovat africké nebo
arabské země, aniž bychom zároveň
stabilizovali diktatury, které tam většinou vládnou?
V žádném případě se nejedná pouze
o diktatury. Třeba Ghana či Nigérie byly
dlouhá léta doslova vzorem pozitivního
vývoje. Mimochodem nejsou to vždy ti
nejchudší, kdo odcházejí z Afriky. Třeba
z Nigeru, tranzitní země pro uprchlíky,
k nám nepřichází téměř nikdo, protože
boj tamních obyvatel o přežití je tak tvrdý, že jen málokdo pomýšlí na útěk, nebo

si ho dokonce může finančně dovolit.
Je ale také jasné, že nemůžeme všude
hned stoprocentně uspět s prosazováním našich představ o demokracii, to je
dlouhodobý proces.
Někdo teď může namítnout, ať se tamní
vlády samy starají o to, že jim tolik občanů utíká. Přece i ony za to nesou zodpovědnost. Proč by se to mělo týkat nás?
Týká se nás to proto, že ti lidé přicházejí
do Evropy. Nevěřím tomu, že tento problém zmizí, když ho budeme ignorovat,
když se uzavřeme a budeme se izolovat.
Jsem realistka a tohle je realita. Takže si
položme otázku: jaké jsou naše zájmy,
jakými hodnotami se řídíme a co z toho
vyplývá pro naši politiku vůči africkým
zemím? Podle vaší logiky bychom se
mohli také ptát, proč vůbec poskytujeme
rozvojovou pomoc, a tvrdit, že chudoba
je přece jejich věc. My se však angažujeme v rozvojové spolupráci, protože se
domníváme, že je naší zodpovědností
a naším zájmem přispět k tomu, aby
lidé na druhém konci světa žili důstojně.
V období rozdělení Německa se spolková
vláda také vždy zasazovala o víza, cestovní pasy nebo návštěvy v době Vánoc
a přitom vůbec nevěděla, jestli se dožijeme pádu východoněmecké diktatury.
Samozřejmě vím, že toto srovnání trošku
pokulhává…
Protože východní Němci s námi měli
společného mnohem víc…
Přesně tak, jsme jeden národ a rozdělení
pro nás představovalo mnohem konkrétnější problém, protože se týkalo našich
rodin. Jenže díky globalizaci víme, že
jsme dnes určitým způsobem propojení
všichni se všemi. Globalizace způsobila, že jsou všichni mobilnější, dokonce
i mezi jednotlivými kontinenty. Takže je
to také naše věc.
Globalizace podle vás znamená, že
Senegalec je nám stejně blízký jako
Ossi (označení pro východního Němce – pozn. red.)?
Ne. Mimochodem, právě mluvíte s východní Němkou. Ale bez ohledu na to:
pochopitelně nikdy nebudeme mít s každým na světě tak blízký vztah, jaký fun-
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goval mezi členy rodiny rozdělené mezi
východní a západní Německo. Jsem však
přesvědčená o tom, že naše bezpečnost
a náš mír a udržitelný rozvoj souvisí se
situací lidí, kteří bydlí daleko od nás.
Všichni to cítíme. Proto uzavíráme mezinárodní dohody o klimatu, proto existují
celosvětové cíle udržitelného rozvoje jako Agenda 2030. Uvedu příklad.
V oblasti Čadského jezera jsou ohromné
problémy s vodou a také kvůli tomu
tam vzniká politická nestabilita. To ale
neznamená, že každý, kdo se tam ocitne
v nouzi, má přijít jako uprchlík do Evropy.
Nás však musí zajímat, jestli má těch
jedenáct milionů lidí zajištěné základní
životní podmínky, nebo ne. Když bude
Čadské jezero nadále vysychat, prospěje to nakonec jen Boko Haram či jiným
teroristům v regionu. A tím se dostáváme
zase k nám. Chci dělat politiku, která
předvídá problémy a umí jim předcházet.
Tvrdíte, že ti nejchudší k nám nepřijdou, protože na to nemají peníze.
Že utíkají spíš ti movitější. Jenže jak se
má snížit počet uprchlíků, když se tam
stále více lidem bude dařit lépe?
S tím přímo souvisí náš úkol efektivně
bojovat proti převaděčům. Nemůžeme
být přece závislí na tom, kolik lidí si bude
moct dovolit zaplatit převaděče, tím bychom se vydali přímo do rukou mafiánských struktur. Proto se musíme pokusit
vytvořit pro tamní obyvatele aspoň nějakou životní perspektivu, dát jim aspoň
nějakou naději přímo na místě. Víme, že
většina z nich chce zůstat spolu s rodinami, v prostředí, které znají a kde se mluví
jejich jazykem. Je naším úkolem umožnit
lidem život v jejich rodné zemi. Stejně tak
je přirozeně naším úkolem podporovat
boj jiných států proti převaděčství.
Postarat se o to, aby se lidem v Africe dařilo tak dobře, že nebudou chtít k nám –
to vypadá jako hodně náročný úkol.
To je pravda, ale něco zásadního se
zkrátka změnilo. Před dvaceti lety tam
lidé žili většinou v ještě horší chudobě
než teď. Zároveň však netušili, jak žijeme
my, nemohli srovnávat. A také nemohli
tak snadno odejít. Digitalizace to všechno změnila. Dnes má prakticky každý in-

formace o jakémkoli místě na světě. Když
vidíte, jak dobře se žije jinde, přejete si
žít také tak. Rodiny pak chtějí vyslat aspoň jednoho svého člena za hranice, aby
mohl něco vydělat a pomoci všem ostatním členům rodiny k lepšímu živobytí.
Tak jako se lidé ve světě dozvídají čím
dál víc o nás, musíme se i my dozvídat
co nejvíc o nich. Musíme se toho učit
mnohem víc o Africe i arabském světě.
Stabilita v našich zemích závisí také
na tom, jakou naději dáme tamním lidem.
Zároveň jim nicméně musíme vysvětlit,
že zdánlivě rychlá a snadná cesta za lepším životem jim vůbec nemusí tento lepší
život přinést. Musíme pomoci lidem, kteří
prchají před válkou a pronásledováním,
ale ještě víc je musíme podpořit v tom,
aby mohli zůstat ve své vlasti nebo aspoň v její blízkosti.
Musí podle vašeho názoru Západ
pomáhat i proto, že nese svůj díl viny
na současné situaci v Africe?
Otázky viny jsou nekonečné a málo
produktivní téma. Tím se neřídím. Mohli
bychom o tom mluvit věčně: počínaje
otroctvím, za které mohou Američané i ostatní, až po chyby evropského
kolonialismu. Jedno je jisté: celý západní
svět připravoval v dřívějších dobách
Afriku o možnosti rozvoje, bylo tomu tak
po staletí. Když se podíváte, jak vypadají
hranice v Africe, musíte uznat, že je to
přinejmenším velká přítěž pro současný
rozvoj. Hranice se tvořily podle zájmu
Evropanů nebo podle zásob nerostných
surovin, a ne podle toho, zda mohly
národy a kmeny žít spolu a zda na jejich
území mohly vznikat homogenní státy.
Samozřejmě z toho pro nás vyplývá
určitá zodpovědnost. To však nezbavuje africké politiky povinnosti provádět
ve svých zemích dobrou, slušnou a transparentní politiku vůči svým občanům.
Tamní občanská společnost neustále sílí
a v rostoucí míře se toho dožaduje.
Jenže vy máte v první řadě zodpovědnost vůči Němcům, ne vůči africkým
národům…
Správně. Přísahou jsem se zavázala
pracovat ve prospěch Německa a to také
znamená, že jeho prosperitu nelze dlou-

hodobě zajistit pouze tím, že se soustředíme výhradně na Německo. To je jasné.
Když se mám jako spolková kancléřka
starat o to, abychom se my Němci měli
dobře, aby Evropská unie držela pohromadě, musím se starat také o to, aby se
i v sousedních zemích lidem dařilo a aby
se tam mohli cítit doma. V naší době to
konkrétně znamená uvažovat o Africe
jinak než dosud. To je 21. století.
Shrňme to: je potřeba víc investovat
v Africe, víc se o ní dozvídat, přijmout ji
za souseda, uznat vinu. Kdyby to co vy
řekl svého času Willy Brandt, byla by
polovina republiky dojatá až k slzám.
On jednal ze soucitu. Vy také jednáte
ze soucitu?
Nejednám ze soucitu, řídím se svými
vlastními, našimi společnými hodnotami
a zájmy – a mimochodem, také evropskými hodnotami a zájmy. Když budeme
brát vážně naše pojetí hodnot, nemůže
nárok na zachování lidské důstojnosti
končit na německých hranicích nebo
na vnějších hranicích Evropy. Pochopitelně není v našich silách z jednoho dne
na druhý zařídit, aby se celému světu
dařilo lépe. Ale když budeme sledovat
naše vlastní německé zájmy, musíme realisticky připustit, že v německém zájmu
je i blaho Afriky.

Die Zeit
TXT Tina Hildebrandt, Bernd Ulrich
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Ze SVĚTA

ARCHITEKTURA
10 nejlepších staveb dokončených v 2016 dle Architectural Record
Americký magazín Architectural
Record zveřejnil na svých stránkách
výběr deseti nejzajímavějších
staveb dokončených v letošním
roce. Nechybí mezi nimi Přístavní
budova v Antverpách od Zahy
Hadid, nebo hamburská Filharmonie
od Herzog de Meuron, kteří jsou jako
jediní ve výběru zastoupeni dvěma
realizacemi - redakci zaujal i jejich
Switch House - přístavba londýnské
Tate Modern.

Zaha Hadid Architects:
Přístavní budova, Antverpy, Belgie

Adjaye Associates: National Museum of African American
History and Culture, Washington, D.C.

TXT Zdroj: Architectural Record
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B.I.G.: Via 57 West, New York

Herzog & de Meuron: Labská
filharmonie, Hamburg, Německo

Herzog & de Meuron: Switch House přístavba Tate Modern, Londýn

Diller Scofidio + Renfro: Roy and Diana Vagelos
Education Center, Columbia University, New York

Toyo Ito & Associates: Taichung
Metropolitan Opera House
WXY Architecture + Dattner Architects:
Sklad soli, New York

Steven Holl Architects: Visual Arts
Building, University of Iowa
Tod Williams Billie Tsien:
Andlinger Center for Energy
and the Environment,
Princeton University
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