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Nakonec vám budou vládnout
ti nejneschopnější z vás. To bude trestem
za vaši neochotu podílet se na politice.
Platón
Právě probíhají pro naši zemi důležité
parlamentní volby. Nabídka je pestrá,
všichni slibují všechno všem. Komunisté
slibují podporu živnostníků, stejně jako
to slibovali v roce 1946. Ekonomický
migrant Tomio Okamura slibuje boj proti
ekonomickým migrantům a neříká, že
nejvíce ekonomických migrantů u nás
je 300 000 Rusů a 120 000 Vietnamců.
Babiš se svým ANO slibuje stovky
kilometrů dálnic, přestože za svého
čtyřletého působení jich postavili jen
12,7 km. ANO také slibuje zmírnění
EET, které samo zavedlo, a v podstatě
nám slíbí cokoli, co mu přinese hlasy.
Bylo by to vlastně úsměvné, kdyby
při tom za poslední čtyři roky plíživě
neodstraňovalo bezpečnostní pojistky
naší mladé demokracie a neobsazovalo
nejdůležitější posty v naší zemi
lidmi spojenými s bývalou StB nebo
napojenými na ruské tajné služby.
Máme zde Piráty se svým sympatickým
názvem, ale znáte nějakého jiného
piráta než předsedu Bartoše? Těžko
pak odhadovat, co bude s jejich sliby po
volbách. Za povšimnutí stojí také řada
nových stran a hnutí, jako například
Realisté, které sponzoruje absolvent
vysoké školy KGB v Moskvě Marek
Dospiva. Je tu miliardářem Sehnalem
oprášená ODA, ale s podnikatelskými
projekty v politice již přece máme
své zkušenosti. Strana Svobodní
je stranou jednoho muže - Petra
Macha, prosazujícího odchod z EU.
Stranou jednoho muže je také Strana
zelených s Matějem Stropnickým s jeho
sebestředným chováním, neustále
obhajujícím svého otce, herce Martina
Stropnického z ANO, kterého Babiš
obsadil do životní herecké role ministra
obrany. Kdo však toto ministerstvo
skutečně řídí, nevíme.

V naší zemi máme stále ještě svobodu
a demokracii. Ta nám dává možnost
zvolit, kdo bude řídit naši zemi další
čtyři roky. Je to nejen naše právo,
ale v nejistých dobách dokonce naše
povinnost.

Zprávy se Středočeského kraje
Situaci v krajské správě a údržbě
silnic je potřeba řešit

4

Stát běžně dává veřejné zakázky
firmám, které o sobě nezveřejňují
„povinné“ informace

5

Koho volit? Domnívám se, že je potřeba
vybírat z tradičních stran, ve kterých
funguje vnitřní demokracie, tedy primární
volby. Členská základna si zvolí své
představitele a kandidáty a ti pak usilují
o podporu voličů. Když se neosvědčí,
jiní členové je z jejich postů vystrnadí
a nahradí.

Znárodnění 2017
Finanční úřad zlikvidoval firmu, která
do státního rozpočtu odvedla miliardy.
Vzniká v Česku gangsterský stát?

6

Volby 2017
Babiš chce stát řídit jako firmu...

8

Tradiční strany máme po celé šíři
politického spektra. Jsou to ODS, TOP
09, KDU-ČSL ale i levicová ČSSD.
Důvěyhodně vypadají i členové STANu.
Tyto strany jsou pro mne zárukou dalšího
demokratického vývoje v naší zemi.
Nesmí se ovšem spolčit s komunisty,
bývalými estébáky či populisty
s xenofobními a rasistickými sklony.

Téma
Šikmé oči demokracie.

10

Téma

Pseudoelity a agresivní
menšiny přivádí k moci
populisty
13
Krátké zprávy
Václavu Havlovi by bylo 81 let.

14

Citáty

16
17
18

Humor?
Zahraniční politika

víza „na výjimku“,
i pro neteře prezidenta Asada

Michael Pánek

Zastupitel a předseda Finančního výboru
Středočeského kraje
Vydavatel Magazínu ProRock

O čem se nepíše
Současná ruská propaganda
kopíruje tu nacistickou

20

Dehumanizace. Vždyť to nejsou
žádní uprchlíci, jen migranti!

21

Vzpomínka

Herec Jan Tříska

Architektura
Harbin Opera House

22
24

Magazín ProRock No. 8

ZPRÁVY ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

SITUACI V KRAJSKÉ SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ
SILNIC JE POTŘEBA ŘEŠIT
V současné době se připravuje zadání
auditu v KSÚS. Za to Vám děkuji. Vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností
a vzhledem k obrovské výši pravděpodobných odhadovaných škod v KSÚS
SK si dovoluji požádat Vás o to, aby
důkladné prošetření všech podezření
vyplývajících ze Zprávy PFV bylo výslovně požadováno po auditorské firmě a aby
Zpráva PFV byla součástí zadání tohoto
forenzního auditu.
Dále upozorňuji na to, že by se nemělo
jednat o obyčejný audit, ale o forenzní
audit nebo o audit s prvky forenzního
auditu, a to z následujícího důvodu:

V minulém čísle jsem psal o situaci
v Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS)
Středočeského kraje. Na základě
analýzy údajů ze seznamu veřejných
zakázek a účetních dokladů z let
2014 – 2016 jsem dospěl k závěru,
že v KSÚS dochází k účelovému dělení
zakázek, netransparentním soutěžím
a podivným pronájmům, které způsobují Středočeskému kraji škody ve výši
přes 200 milionů ročně. Oznámení se
žádostí o prošetření jsem zaslal oficiálním dopisem dne 13. 7. 2017 hejtmance
Jaroslavě Pokorné – Jermanové a radnímu pro dopravu Františku Petrtýlovi.

Část dopisu zde otiskuji:
Vážená paní hejtmanko,
vážený pane radní,
oznamuji Vám tímto, že na základě mé
analýzy velmi pravděpodobně docházelo
a dochází v KSÚS ke škodám či nehospodárnostem ve výši 200 mil. korun ročně.
(příloha č. 1. Zpráva předsedy Finančního výboru ZSK o prověření správnosti
a hospodárnosti u zadávání veřejných
zakázek a hodnocení výběrových řízení
u příspěvkové organizace KSÚS SK, dále
jen Zpráva PFV)
Po zveřejnění Zprávy PFV pociťuji z různých stran tlak na to, aby se Zprávou PFV
bylo seznámeno co nejméně lidí, aby s ní
nebyli seznámeni zastupitelé, zároveň
snahu Zprávu PFV znevěrohodnit či jinak
zneplatnit a zároveň mám pocit, že celá
věc bude nakonec řešena jen povrchně
bez jednoznačného prošetření podezření
vyplývajících z této zprávy.
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Běžný audit kontroluje pouze soulad hospodaření organizace s obecně platnými
předpisy a v řadě věcí se spokojí i pouze
s čestným prohlášením zástupce auditované organizace, nejde důsledně do
hloubky a řadu podezření vyplývajících
ze Zprávy PFV nemůže vůbec odhalit.
Vzhledem ke složitosti šetření doporučuji
oslovit pro zpracování forenzního auditu čtveřici renomovaných auditorských
firem Deloitte, EY, KPMG a PWC, jak je
uvedeno v závěru Zprávy PFV.
V současné době probíhá veřejná soutěž
na dodavatele auditu. Zadání soutěže
vypsané Středočeským krajem bohužel
nepožaduje provedení mnou doporučovaného forenzního, tedy vyšetřovacího
auditu, ale jen normálního auditu. Vedení
kraje také ani nepožaduje prověření
mé zprávy, která bohužel není součástí
zadání auditu. Odhadovaná cena za audit
činí 2,0 mil. Kč. Kromě mnou doporučených čtyř velkých auditorských firem byly
obeslány ještě firmy Nexia a BDO. V době
uzávěrky tohoto čísla nebyly ještě známy
výsledky soutěže.
TXT Michael Pánek, předseda Finančního
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Stát běžně dává veřejné zakázky
firmám, které o sobě nezveřejňují
„povinné“ informace
splnily dvě třetiny z nich. Plyne to z analýzy poradenské společnosti Bisnode
a Nadačního fondu proti korupci.
Téměř pětina dodavatelů zboží a služeb
z registru smluv nesplnila informační
povinnost ani jednou za poslední tři roky.
Miliardy na ulici
„Je zvláštní, když stát obchoduje s firmami, které se často záměrně vyhýbají
zákonem stanovené informační povinnosti. Přitom neplnění informační povinnosti
vytváří netransparentní podnikatelské
prostředí, a navíc ještě vytváří prostor pro
korupci,“ říká Petra Štěpánová z Bisnode.

I když mají zadavatelé veřejných zakázek
povinnost uzavírat smlouvy jen s transparentními společnostmi, realita je často
jiná. Každý rok jde na veřejné zakázky
zhruba 600 miliard korun z veřejných rozpočtů, většina firem zapsaných v registru
smluv však nezveřejňuje své finanční
výkazy, přestože jim to ukládá zákon.
Ministerstva, státní podniky či například
města mají povinnost zveřejňovat své
smlouvy s dodavateli v internetovém
registru.
Za dobu existence registru smluv tam
bylo evidováno necelých 32 tisíc firem
a za rok 2016 informační povinnost ne-

„Tuto závažnou situaci lze jednoduše
vyřešit zavedením pravidla, díky kterému společnosti neplnící informační
povinnost nebudou moci získat veřejnou
zakázku či dotaci. Toto opatření uleví
rejstříkovým soudům, které jsou administrativně zatížené, a hlavně bude možné
včas odhalit mnohé závažné kauzy,“
komentuje data Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci (NFPK).

možnosti udělení sankcí za neplnění
informačních povinností.
Pokud by stát začal systematicky vymáhat pokuty za neplnění těchto povinnosti,
mohl by podle výpočtů Bisnode získat
nejméně 13,7 miliardy korun, ale možná
až 256,3 miliardy korun dodatečných
příjmů do státního rozpočtu.
Z hackatonu NKÚ
Na zajímavé souvislosti udělování veřejných zakázek upozornil i takzvaný
hackaton, který se konal minulý týden
na Nejvyšším kontrolním úřadu.
Kupříkladu počítačoví experti společnosti Profinit na základě dostupných otevřených dat upozornili na to, že skupina
firem opakovaně soutěží u stejného
zadavatele a jejich cenové nabídky se liší
často o méně než procento, což je však
statisticky velmi nepravděpodobné.
Data ukázala i to, že získá-li menší firma
velkou dotaci, roste riziko, že v horizontu
několika let skončí v likvidaci. Návratnost
státních investic tak výrazně klesá.

Podle něj by se měla v Česku podstatně
zvýšit vymahatelnost práva.

Informační povinnost firem, které dodávají zboží či služby státu
©Bisnode a NFPK

plní
neplní
nemusí plnit

2016
počet firem
podíl na celku
9 721
30,67 %
21 680
68,39 %
298
0,94 %

Dřívější analýza protikorupčního fondu například ukázala to, že rejstříkové
soudy často nedostatečně využívají své

počet firem
19 715
10 413
1 571

TXT

2015
podíl na celku
62,19 %
32,85 %
4,96 %

počet firem
21 776
6 975
2948

2014
podíl na celku
68,70 %
22,00 %
9,30 %

Robert Břečťan, Hlídacípes.org
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ZnároDnění 2017

Finanční úřad zlikvidoval firmu, která
do státního rozpočtu odvedla miliardy.
Vzniká v Česku gangsterský stát?

Společnost FAU Přerov měla stamilionové majetky a v minulosti do státního
rozpočtu odvedla miliardy korun. Z insolvenčního rejstříku jednoznačně
vyplývá, že jediným důvodem konkurzu proti FAU byly výzvy k zaplacení
daně, kterou měl uhradit jiný subjekt,
a příkazy na zajištění dosud nestanovené daně, jež vydaly různé orgány
finanční správy.
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Soudy v této kauze již (nepravomocně)
rozhodly, že tyto zásahy byly nelegální.
Na případ nejprve upozornily Hospodářské noviny, krátce poté se na twitterovém účtu anonymní skupiny Šuman
objevila další nahrávka – údajně – předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Bývalý
ministr financí na ní hovoří právě o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu
finanční správy v konkurzu.
Na nahrávce Babišův hlas říká, že „ty
naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je
v insolvenci, obstavené účty, vagony“.

Pokud je tedy nahrávka pravá, znamená
to, že „našimi“, kteří „klekli“ na společnost
FAU, míní Babiš Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj a Specializovaný finanční úřad.
Tito „naši“ tak možná protizákonně
způsobili krach společnosti, která měla
stamilionové majetky a v minulosti
do státního rozpočtu odvedla miliardy
korun. Podle jednatele firmy šlo za posledních deset let o 17,8 miliardy korun.
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Na úroveň gangsterského státu
Vždy budou existovat země, jejíž představitelé budou páchat rozličnou trestnou činnost. V mnoha zemích se stalo
normou nečestné vynakládání veřejných
prostředků a „prodej“ vládních rozhodnutí nejvyšší nabídce. Pravost výše
uvedené nahrávky by však znamenala,
že se Česká republika posunula do zcela
jiné úrovně, kterou bychom mohli označit
jako gangsterský stát.

Gangsterský stát je velmi obtížné charakterizovat popisem na tradiční škále
začínající diktaturou a končící demokracií. Pravá podstata gangsterského státu
je totiž skrytá.
Tento stát se snaží podmanit si systém
ve své úplnosti, čímž se odlišuje od
jiných autokracií. Podstatou je koncentrace politické a ekonomické moci sloužící
jejím nositelům.

Organizovaná nelegální činnost zločineckých struktur je nahrazena výkonem
legalizované veřejné autority státní moci.
Účelem není jen udržení moci a bohatství
oligarchy majícího rovněž politickou moc
a jeho blízkých, ale jejich další rozšíření
na úkor jeho konkurentů a občanů, a to
za použití legitimní politické síly, která
má však ochránit nelegitimní ekonomické zájmy. Zatímco politická síla je viditelná, ekonomické zájmy zůstávají skryty.

Gangsterský stát je něčím jiným než
státem zkorumpovaným, protože zločinecké struktury v něm nabývají zcela
nový potenciál. Jedná se o stát, jehož
představitelé kontrolují velké a mocné
kriminální sítě za účelem ochrany zájmů
svých a zájmů spřízněných osob.

Gangsterský stát není založen na pochybném financování politických stran
nebo na snaze podsvětí ovlivňovat
politická rozhodnutí. V tomto státě totiž
panují vztahy přesně opačné.

Gangsterský stát se snaží vystavět most
mezi autokratickým režimem a kvazidemokratickými procesy. Jedná se tedy
o legitimní vládu působící v nelegitimním
režimu.

Politici nemusí získávat nelegální zdroje
pro udržení své moci, ale činí rozhodnutí,
na základě kterých získávají prostředky
ze soukromé sféry. Taková rozhodnutí
se mohou halit například do ekologického hávu nebo do hávu řádného výkonu
státní správy.

Následující měsíce přinesou odpověď
na otázku, zda občané a státní správa
bujení gangsterského státu v České
republice zastaví, či nikoli.

V gangsterském státě tedy neovládají
zločinci stát prostřednictvím úplatků
a vydírání veřejných osob, ale je to právě
stát, který kontroluje zločineckou infrastrukturu.
Tato infrastruktura pak funguje ku prospěchu vládních činitelů nebo činitele
a osob pod jejich ochranou.
Tak jako některé země mají své gangstery, v gangsterském státě mají zločinci
svůj stát. Mohlo by se zdát, že tato forma
státu vzniká pouze v zemích, které jsou
stiženy válkou, jako je Afghánistán, v zemích, kde přestala fungovat státní správa, jako je Guinea-Bissau, nebo v zemích,
kde kvete obchod s drogami.
Bohužel tomu tak není.
Příklady ze sousedství
Příkladem může být Ukrajina. Struktura
distribuční plynové sítě z Ruska do Evropy, která vede přes Ukrajinu, je z větší
části ovládána organizovaným zločinem,
který má i z tohoto důvodu mimořádný
vliv na státní zřízení této země.
Dalším příkladem ze sousedství může
být únos syna slovenského prezidenta
a vraždy s tím spojených osob v období
vlády Vladimír Mečiara, což byl rovněž
projev státem organizovaného zločinu.

Může se třeba jednat o podporu obnovitelných zdrojů energie nebo krajinotvorby či o podporu malého a středního podnikání nebo právě o rozhodnutí směřující
k maximalizaci daňové výtěžnosti.
Privatizace státu, forma autokracie
Kriminální podsvětí již nepotřebuje
dosáhnout korupčních rozhodnutí, protože nelegitimní zájmy jednotlivců jsou
prosazovány legislativními a exekutivními opatřeními. V gangsterském státě
se státem řízená invaze do privátní sféry
stává systematickou. Gangsterský stát má
formu privatizovaného parazitního státu.
Organizace gangsterského státu je
pyramidová a je založena na patronství
a loajalitě, která se soustředí okolo hlavy
celého systému. Osoby a korporace,
které nepatří do sféry vlivu hlavního
oligarchy, musí čelit všem konsekvencím
faktu, že jsou outsidery systému.
Nejedná se o přechodovou formu od diktatury k liberální demokracii, ale o samostatnou formu autokracie.

JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

český advokát, bývalý jednatel společnosti
CET 21 s.r.o. Zabývá se mediálním
a soukromým právem.
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VOLBY 2017

Volební deník Petra Honzejka:

„Babiš chce řídit stát
jako firmu. Kdo v ní chce
makat za 13 tisíc hrubého,
ať se přihlásí“
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Je to pozoruhodné, ale dost možná se
klíčové momenty letošní kampaně
odehrávají v drůbežárně. Dá se
usuzovat z toho, jak se Andrej
Babiš rozčílil na novinářku Sašu
Uhlovou, která jednu ze série
reportáží „Hrdinové kapitalistické
práce“ o nejmizerněji placených
zaměstnáních v Česku věnovala
Babišově firmě Vodňanská drůbež.
A je to tedy síla (ta reportáž), jak
se můžete sami přesvědčit.

Drsné pracovní podmínky, porušování
zákoníku práce, nižší šéfstvo jednající se
zaměstnanci jako drábové s nevolníky
na robotě v 16.století. Nejen tahle práce,
ale i čtení o ní je jen pro silné jedince.
Uhlová nastupovala na inzerát za 13
a půl hrubého, vydržela tři týdny, a její
příjem podle výplatní pásky téhle
nabídce odpovídal. Načež se Andrej
Babiš rozkřičel, že lže, že průměrná
dělnická mzda v jeho drůbežárně
je 23 100. Inu, je to možná pravda,
s průměry se dá kouzlit všemožně.
Třeba tak, že do kolonky „dělnická
profese“ zahrnete i kvalifikované
techniky a údržbáře. Ovšem inzeráty
na práci u pásu v Babišově drůbežárně
za 13 tisíc hrubého se stále vyskytují,
a to hojně. Takže žádné lži, žádná
kampaň. Je to prostě tak.
Pravda, Agrofertem nabízený plat pro
nekvalifikovaného dělníka asi z částek
obvyklých v oboru drůbežářství nijak
nevybočuje. Ale přesto: V době, kdy
ekonomika jede nahoru a Agrofert
sviští vzhůru spolu s ní, třináctitisícová
finanční nabídka o kdovíjaké empatii
k zaměstnancům nesvědčí.
A tady se dostáváme k tomu, proč se
Andrej Babiš pro pravdu tak moc zlobí.
Jeho elektorát se od posledních voleb
proměnil, ANO míří stále víc na hůře
sociálně postavené lidi, bývalé voliče
ČSSD a komunistů. Tedy na lidi, kteří
jsou často nuceni pracovat za nehezkých
podmínek za mizernou mzdu. Když
nyní právě tito lidé vidí, jak Babiš, který
jim slibuje první poslední, nakládá se
svými vlastními zaměstnanci, mohou
znejistět. V situaci, kdy se levná práce
stala jedním z témat voleb, zvlášť.
Leckdo si třeba řekne: Hele, Agrofert
měl loni zisk 7,8 miliardy korun,
takže to by mohl snad přeci jen platit
i nešťastníkům u pásu lépe! Proč to Babiš
neudělá, když se tváří jako soucitný
miliardář? A jiný může jít v úvaze ještě
dál: Člověk, který bere u Babiše 13 tisíc
hrubého, bude dost pravděpodobně
muset pobírat nějakou sociální

dávku, aby vůbec vyžil. Na živobytí
mu musí doplatit stát. No a státu
také Agrofert kdovíjak nepomáhá,
protože loni inkasoval víc na dotacích
než odvedl na daních z příjmu. Takže
není to Babišovo vyprávění, jak to se
státem myslí dobře, celé nějaké, ech,
pokrytecké? Nikdo samozřejmě nemůže
chtít, aby se „řadový“ byznysmen
ohlížel na potřeby státu. Ale přeci
jen – když je to byznysmen, který
chce celý stát řídit, neměli bychom
na něj být trochu náročnější?
V každém případě reportáž Saši Uhlové
a to, co se kolem ní strhlo, může nově
nasvítit heslo „Řídit stát jako firmu“.
Pokud by to měla být Babišova firma,
například Vodňanská drůbež, pak heslo
naznačuje, že ti nejslabší zůstanou
dole a ani kuře po nich nekvokne.
Babišově nervozitě se tak dá rozumět.
Je to docela průšvih, když tvrdíte, že
přinášíte naději a pak se ukáže, že makat
pro vás je vlastně vrchol beznaděje.
Jestliže před čtyřmi lety reklama
na Vodňanské kuře s vysmátým
Jaromírem Jágrem Babišovi ve volbách
výrazně pomohla, nyní, přičiněním už ne
tolik vysmáté Saši Uhlové, mohou mít
obrázky z Vodňan poněkud jiný efekt.
Jaký vliv to bude mít na volební
výsledek, těžko říci. Možná žádný,
možná přeci jen nějaký. Možná alespoň
pár lidí napadne, že všichni ti miliardáři
s Babišem v čele, kteří se nyní hrnou
do politiky s deklarovaným záměrem
zajistit, aby „bylo líp“, by raději mohli
nejprve napřít své úsilí k tomu, aby
bylo líp lidem v jejich fabrikách...

Petr Honzejk

Komentátor Hospodářských novin
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Šikmé oči demokracie. Co spojuje
japonského nacionalistu
a piráta z Jablonce?
Jsou mladí, energičtí, politikou
se nezašpinili a nepřistoupí
na kompromisy. Jejich zvolením se
svět změní k lepšímu. Tak zní definice
nových stran, které přinášejí naději
do domácností obyčejných lidí.
Ti se proto zvednou, půjdou hlasovat
a transfuzí nové krve oživí skomírající
parlament. Nové strany oživují,
případně tříští politickou scénu
v celé Evropě. V Česku hlásí příchod
Piráti, vedle nich Svoboda a přímá
demokracie.

TXT Petr Holub, týdeník ECHO
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Ještě dlouho poběží diskuse, proč najednou přestaly fungovat průzkumy. Měsíc
před volbami z nich vyplývalo jen to, že
lidé jsou nerozhodní.
Průzkum zkrátka dává naději 12–13
procent třem stranám, které dosud ve
sněmovně samy za sebe nebyly. Nutno
přiznat, že Starostové a nezávislí (STAN)
už dolní komoru parlamentu zažili v roli
souputníka TOP 09. Ovšem Svoboda
a přímá demokracie (SPD) vznikla jako
zbrusu nový projekt Tomia Okamury
poté, co byl vyhnán z hnutí Úsvit.
Piráti jsou výsadkem mezinárodního
hnutí do zdejších poměrů. Okamurovci
a Piráti mají ještě víc společného:
ve volebním modelu „Jeden svět“
od společnosti Median jim dalo hlas
13, respektive 17 procent prvovoličů,
a staly se tak vedle ANO a TOP 09
nejoblíbenějšími u mladé generace.
Mohou je volit ti, kdo se z různých důvodů
cítí být odstrčeni na okraj společnosti,
slouží jako útočiště pro nespokojené
voliče hnutí ANO a především nabízejí
Čechům věrohodného spasitele, tedy
lídra, s nímž se může leckdo identifikovat.
Naznačil to průzkum společnosti Behavio,
podle kterého vzbuzují Okamura a šéf
Pirátů Ivan Bartoš jako jediní předsedové
tuzemských stran a hnutí víc sympatií než
negativních emocí.
V posledním desetiletí obchází Evropu
strašidlo nedemokratických stran stvořených radikály z nacionálně-pravicového či marxisticko-levicového tábora,
případně nezvladatelnými oligarchy, kteří
hrozí, že zlikvidují demokracii. Hrozbu
ovšem neskrývá vzestup stran postavených výhradně na prezentaci charizmatických vůdců, mezi něž patří Okamura
a pirát Bartoš. Tito politici chtějí napravit
úpadek demokracie, nejsou však zásadně zaměřeni proti systému, ve kterém
jsou úspěšní.
Zažili to v březnových volbách Nizozemci.
Lidé frustrovaní z úsporné politiky velké
koalice liberálů a sociálních demokratů
měli na výběr víc možností než radikálního nacionalistu Geerta Wilderse. Tvářemi
voleb se stali potomek marockých a in-

donéských přistěhovalců Jesse Klaver,
který zajistil rekordní zisk pro dosud
okrajovou Zelenou levici, turecký rodák
Tunahan Kuzu z přistěhovalecké strany
Denk a právník Thierry Baudet, jenž organizoval referendum proti volnému pohybu
Ukrajinců v Evropě a po jeho úspěchu
založil stranu Fórum pro demokracii. Dva
extravagantní cizinci a jeden uhlazený
právník mezi třicítkou a čtyřicítkou prodávali politiku své strany už jenom tím, jak
vypadali nebo jaký měli životní příběh. Na
Islandu získali loni patnáct procent Piráti
vedení básnířkou Birgittou Jónsdóttirovou, která se celosvětově proslavila díky
úzké spolupráci s vydavatelem WikiLeaks
Julianem Assangem. Bylo by normální,
kdyby u nás uspěl v roli zásadového vlastence rodák z Tokia. Komu jinému by měl
dát hlas suchozemský volič než pirátovi
s účesem podle legendárního kapitána
Jacka Sparrowa?
Temný magnetismus Tomia Okamury
SPD, Piráti a obdobné strany v západní
Evropě mluví jménem těch, kterým se
politika nedávno odcizila. Zastupují dosavadní nevoliče a marginální společenské skupiny, které jejich prostřednictvím
chtějí vstoupit do veřejného prostoru.
Za typickou stranu „loserů“ je možné považovat SPD, protože její šéf Okamura
(45 let) se tak sám důsledně stylizuje.
Důsledně odmítá migranty z muslimských zemí a bývá označován za rasistu,
to však vylučuje přesvědčivým argumentem: „Jestli tady někdo chce chodit
na mě s rasismem, tak ať si to zkusí, žít
s těma šikmýma očima, jako mám já,“
prohlásil v emotivním rozhovoru pro Student Times. Nejvíc si prý „užil“ v dětském
domově v Mašťově na Podbořansku. Ze
stejné pozice kritizuje adopci homosexuálními partnery. „Dokáže mi někdo
odpovědět na otázku, jak se cítí dítě,
které adoptují ve dvou nebo třech letech,
kdy ani neumí pořádně mluvit, a pak se
mu začnou smát děti ve škole, že má dva
tatínky anebo dvě maminky?“ vyzval.
Zkušenost outsidera, kterého společnost
bez jeho viny odstrkuje a jenž se proti
nepřízni většiny vypracoval jen vlastními
silami, může imponovat. Kouzlo skryté

v osobnosti zarputilého Čechojaponce
připouští i politolog Josef Mlejnek. „Tomio
Okamura v sobě zkrátka má něco, co
část voličstva magicky přitahuje, jakýsi svérázný temný magnetismus, jenž
se vzpírá racionálnímu popisu,“ napsal
do Neviditelného psa. SPD se skládá
z lidí okraje. Nejvěrnějšími spolupracovníky jsou Radim Fiala, vyhozený z poslaneckého klubu ODS, i komunisty podporovaný starosta zapadlé obce na Zlínsku
Jaroslav Holík. V předsednictvu je doplňuje majitel diskotéky v Týně nad Vltavou, kandidátku v Ústeckém kraji vede
dvaadvacetiletá studentka učitelství.
Okamurovci se nejčastěji hlásí ke vzoru
německé AfD, rakouských Svobodných,
Národní fronty Marine Le Penové i Geerta
Wilderse z Nizozemska. V českých podmínkách to znamená boj proti diktátu Evropské unie a „mainstreamovým médiím“,
jež šikanují nepohodlné občany, požadavek
soudního procesu s Andrejem Babišem
v případu Čapí hnízdo a s Bohuslavem
Sobotkou ve věci OKD, stížnosti na Lidl
za retušování křížů na fotkách řeckých
kostelů a průběžné komentování násilností
migrantů na evropských ženách. Spíše výjimečným výstřelkem byla účast poslance
Holíka na oslavách třetího výročí obsazení
Krymu ruskou armádou.
Hlavní však není ideologie, nýbrž volba
konfliktních témat, která lze komentovat
silnými slovy. Vzbudí se tím poprask, dalšími výroky se ovšem příliš tvrdé výroky
relativizují. Tímto způsobem získal pozornost pražský lídr SPD Vítězslav Novák,
když vyhlásil ve své pizzerii na Palmovce
zákaz vstupu muslimkám v nikábu. Když
tím způsobil pozdvižení v médiích, zákaz
zrušil. Jeho šéf Okamura pak využil příležitosti, aby se pozastavil nad pokrytectvím novinářů. Ať už jde o promyšlenou
strategii, nebo řadu improvizací, Okamurově straně to pomáhá. „Důvěryhodnost
SPD patrně zčásti plyne ze skutečnosti,
že vlastně žádné přímo extremistické
názory nehlásá, programově v podstatě nabízí podobné zboží včetně kritiky
Evropské unie a migrace jako některé
serióznější politické firmy, pouze takříkajíc bez obalu,“ míní politolog Mlejnek.
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Přicházím z kyberprostoru, nového
příbytku ducha
Takřka opačnou životní zkušeností je
vybaven předseda Pirátů Bartoš (37),
kterému rodiče umožnili dokončit gymnázium ve Spojených státech. Po epizodě
na vysoké škole v New Orleansu získal
doktorát na Karlově univerzitě, čtyři roky
byl vedoucím designérem v koncernu
T-Mobile, dnes je konzultantem britské
firmy Physter Technology. Oproti pestrým osudům okamurovců mají členové
pirátského vedení jednotné CV. Málokdo
se vymyká portrétu třicátníka, který
studoval Matematicko-fyzikální fakultu
Karlovy univerzity či jinou školu zabývající se informatikou, neškodí zkušenosti
z ciziny ani z alternativní kultury.
Piráti by nemuseli propadat pocitům lidí
odstrčených na okraj, mimo hlavní proud
společnosti se ovšem dostali profesí.
IT inženýři žijí víc než kdo jiný ve světě
internetu, který se úplně nekryje s běžnou realitou, a svou autonomii si chtějí
udržet. Svobodně zvolenou pozici outsiderů definuje už třicet let stará Deklarace nezávislosti kyberprostoru od Johna
Perryho Barlowa. „Vlády průmyslového
světa, vy unavení obři z masa a oceli,
přicházím z kyberprostoru, nového příbytku ducha. Jako zástupce budoucnosti
prosím vás, kteří jste z minulosti: Nechte
nás na pokoji. Nejste mezi námi vítáni,“
prohlásil světoznámý internetový guru
na ekonomickém fóru v Davosu.
Barlowův ideál nezávislosti spolu s informační svobodou a bezplatným sdílením
znalostí vyznávaly skupiny hackerů, až se
k němu v roce 2006 přihlásilo pirátské
hnutí. Dnes sdružuje 22 politických stran,
které chrání kyberprostor před státním
establishmentem politickými prostředky.
I přes dílčí úspěchy se jim dosud nedaří
v parlamentních volbách. Do intervalu
mezi dvěma a třemi procenty se dostaly
jen v Německu, Lucembursku a Česku,
do parlamentu pirátské hnutí proniklo jen
na výše zmíněném Islandu. Češi teď
mohou být druhou výjimkou.
Zdejší Piráti se dnes označují za „poslední liberální stranu“, která bojuje nejen
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za svobodu internetu, ale také za to, aby
stát nevyužíval moderní technologie
jako kladivo proti svým občanům, jak se
to stalo zavedením pokladen EET. Nechtějí ani pouze přihlížet, když se stát řítí
do záhuby. „Protože to jsou asi nejdůležitější volby, jestli se tu čtyři nebo osm
let nechceme koukat, jak si podnikatelé
rozdělují Českou republiku nebo to, co
ještě zbylo,“ prohlásil Bartoš v jednom
z rozhovorů.
Při pohledu na lídry, témata či organizaci strany si dvě uskupení nemohou být
nepodobnější než SPD a Piráti. Pohled
na voliče ale ukazuje něco jiného. Teoreticky by měli být okamurovci stranou učilišť a jejich absolventů, zatímco příznivci
Pirátů především vysokoškoláci. Přesto
průzkum Behavio ukázal, že Piráti mají
sice víc vysokoškoláků, jádro voličů obou
stran je ale mezi maturanty. Median zjistil, že se příznivci SPD omezují na technické střední školy a učiliště, to ovšem
neznamená, že Piráti jsou pouze mezi
gymnazisty. Najdou se ve zhruba stejném
množství na všech typech škol. Česko je
mnohem víc homogenní oproti Západu,
kde jsou strany typu SPD označovány za
radikální pravici a hlásí se k nim převážně ti méně vzdělaní a chudší.
Na vzestupu SPD a Pirátů jako by se
opakovala historie předlistopadového
undergroundu. Vznikl v prostředí dělnické mládeže, kterou komunistický
režim předurčil k práci ve fabrikách. Část
reagovala odporem, který ji někdy zavedl
do prostředí nepovolené alternativní
kultury, jindy k experimentování s drogami na pomezí trestního zákona. V undergroundu zároveň končily děti z lepších
rodin, studenti gymnázií a vysokoškoláci,
kteří se nechtěli nechat režimem korumpovat a zřekli se kariéry. Dnes obdobný
underground vystupuje na povrch v politických bojích a v mnoha podobách se
prezentuje uprostřed mezi dvěma póly,
proletáři a vzdělanci.
Jak změní svět
Piráti a Okamura přinesou změnu, pokud
naplní některé předpovědi a získají dohromady 15 až 20 procent. Zkušenosti s ob-

dobnými stranami v západní Evropě však
ukazují, že domlouvání koalic jejich účast
ve sněmovně ani v nejmenším neusnadní.
V Nizozemsku půl roku po volbách není
jasné, jak vítězní liberálové sestaví vládu,
mimo jiné i z toho důvodu, že potřebné
hlasy blokují nové strany. Na Islandu se
budou po roce volby opakovat.
Novou zkušeností bude i případné jednání o koalicích s SPD a Piráty. „Budeme
jednat s těmi, kdo budou ochotni prosazovat náš politický program, jelikož proto
nás občané volí,“ tvrdí Okamura. Faktem
je, že spolupráci s ním už všechny strany
kromě ANO a KSČM vyloučily, což není
divu při programových prioritách, jakými
jsou referendum o vystoupení z EU nebo
proměna prezidenta v jakéhosi přímo
voleného premiéra. Také nároky Pirátů je
těžké uspokojit. Z jednání předem vylučují SPD a KSČM jako protidemokratické
strany, nepodpoří ani vládu s převahou
ministrů ANO. „Po volbách do sněmovny neuzavřeme koalici s nikým, kdo má
korupční minulost. To by klidně mohlo
u řady stran vyvolat konečně nějakou
sebereflexi,“ očekává Bartoš. Teprve pak
bude možné mluvit o tom, jestli případní
partneři přistoupí na dvacet programových podmínek. Patří mezi ně třeba
otevření účtů ČEZ pro veřejnost.
Přesto Okamura i Bartoš slibují, že jejich
úspěch může vést k okamžitému zlepšení. „Pokud mám brát tento dotaz vážně,
tak nejvíc by ke zkvalitnění našeho života
přispělo zavedení skutečné demokracie – tedy možnost občanů konkrétně
rozhodnout o důležitých věcech v referendu, které bude pro politiky závazné.
Díky tomu bychom mohli napravit mnoho škod a špatných věcí nebo přijmout
mnoho dobrých věcí,“ uvedl Okamura.
„Při veřejných zakázkách se ročně ztratí
50 miliard. Naprostá otevřenost výběrových řízení, možnost oponentury vypisovaných zakázek a zveřejňování smluv
mohou okamžitě přinést úsporu deset až
patnáct miliard, a to již v prvním kvartále. Dnes politici tvrdí, jak je těžké sehnat
byť jedinou miliardu třeba na vyšší platy
pro učitele, a zde se jich válí. Byla by to
účinná pomoc,“ slibuje šéf Pirátů.
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Pseudoelity a agresivní
menšiny přivádí k moci
populisty
Kardinál Dominik Duka během tradiční
mše při Národní svatováclavské
pouti ve Staré Boleslavi vyzval
lidi, aby šli k volbám. Podle něj je
to šance, jak prosadit umlčovanou
většinu, aby nebyla manipulována
a ovládána rozmary některých menšin.
Rétoricky to bylo dost kostrbaté
a nesrozumitelné. Různí lidé si za tím
vykládali různé věci. Kardinál ale – byť
neobratně – popsal hlavní příčinu krize
politiky a důvěry mnoha lidí ve stát
a jeho instituce.
Popsal stav, kdy se z elit staly
pseudoelity, protože se svými názory,
které většina společnosti nesdílí
a odmítá je následovat, ztratily
schopnost vést. Podstatou elity vždy bylo
hlavně to, že nejen zastává rozhodující
pozice ve společnosti, ale zároveň má
přirozenou autoritu a vyzařuje inspiraci
ostatním vrstvám, aby ji následovaly.
Ztráta této schopnosti je hlavní příčinou
krize politiky.
Elita je do značné míry tvořena lidmi,
kteří mají menšinové názory, jež většina
společnosti nesdílí, nepovažuje za
důležité a nechce je následovat. Elity
je ale považují za tak významné, že je
tvrdě prosazují, a naopak ignorují zájmy
a problémy většiny společnosti.
Ta se cítí nereprezentovaná, přehlížená, umlčovaná. A podle toho se ve
volbách rozhoduje. Nejvýznamnějším

dosavadním produktem odtržení antielit od společnosti je Donald Trump.
Zatímco politická, mediální, akademická
a showbyznysová Amerika žila tématy
identity, řešila unisexové záchody, globální oteplování a bezpečné zóny na univerzitách, nevšimla si, že většinu lidí to
vůbec nezajímá a mají úplně jiné starosti.
Mizející pracovní místa, ztrátu životní
perspektivy a pocitu bezpečí. Všiml si
toho Donald Trump a navzdory elitě a za
jejího silného odporu vyhrál volby.
Když dnes sledujeme, jaká témata vévodí
veřejné debatě, je zřejmé, že podobný
rozchod mezi agendou elit a zájmy
a starostmi většiny lidí se odehrává
v řadě dalších západních zemí.
Tím nejklasičtějším příkladem je velká
péče věnovaná prosazování zájmů
sexuálních menšin. Ty pro svou agendu
dokázaly získat i politiky, kteří se
formálně označují za konzervativní. Když
končil konzervativní britský premiér
David Cameron a bilancoval v rozhovoru
pro týdeník The Spectator své největší
zásluhy, vypíchl prosazení sňatků
homosexuálů. Věc, na níž má zájem
pár procent Britů. V kontrastu s tím
ignoroval to, co zajímalo většinu. Migraci,
která lidem čím dál víc snižovala životní
komfort. První ztracenou dekádu od
roku 1860, kterou ve svých stagnujících
příjmech pocítila většina Britů. Skončilo
to brexitem. Tím, a nikoliv sňatky
homosexuálů se David Cameron zapsal
do historie.

To, že v řadě zemí lidem prosazovaná
menšinová témata nevadí, neznamená,
že je nepopuzuje, kolik jim elity věnují
pozornosti na úkor věcí, které považují
za podstatné. To, že je třeba v Česku
většina lidí vůči různým netradičním
a nepřirozeným formám soužití velmi
tolerantní, vůbec neznamená, že jim
nevadí, kolik se jim věnuje na úkor jejich
zájmů prostoru ve veřejné debatě.
Podobné je to s různými ekologistickými
tématy, inkluzí ve školách, povinným
rokem školky. Lidé mají pocit, že
elity nezajímají jejich problémy, ale
věnují se jen agendě hlasitých, dobře
organizovaných, své zájmy často
agresivně prosazujících menšin.
Prostor ve veřejné debatě ani politice
není neomezený. A když ho okupují
zájmy menšin, jimž pseudoelity
podléhají, lidé mají přirozeně pocit, že
jejich problémy považují za druhořadé
a už na ně nezbývá čas ani energie.
Vždycky se najde populista, který s tím
umí pracovat. Sociálním demokratům se
ve společné vládě populista Andrej Babiš
utrhl ze řetězu i proto, že ignoroval zájmy
svých voličů a věnoval se agendě svého
progresivistického křídla, hledícího si
zájmů hlasitých menšin.

TXT Lenka Zlámalová, ECHO24
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KrÁTKÉ ZPRÁVY
Julius Šuman
Skupina Julius Šuman je anonymní
twitterový účet @skupinasuman, na
kterém byly zveřejněny informace
(nahrávky, dokumenty, analýzy a hrací
karty) v souvislosti s kauzami Andreje
Babiše. Tento twitterový účet byl
pojmenován podle Juliuse Šumana,
důstojníka StB, který velel agentovi StB
Andreji Babišovi (pracujícím pod krycím
jménem Bureš).
Účet na sociální síti, který zveřejňuje
skandální záležitosti okolo Andreje
Babiše, byl opakovaně napaden hackery.
Komu asi vadí? Poslední útok zažil
v minulých dnech, kdy hodlal zveřejnit
poslední karty se jmény Babišových
nejbližších lidí. Nakonec se to anonymní
skupině podařilo, i když zřejmě opět
přišla o kontrolu nad původním účtem
Július Šuman. Poslední zveřejněné jméno
je Andrej Babiš. Neznámí aktivisté zatím
nenaznačili, co dalšího chystají. Jejich
zatím nejvýraznější akcí bylo zveřejnění
nahrávek, ve kterých Babiš například
uráží své kolegy ve vládě, dokazuje, že
manipuluje s živými policejními spisy
a že zneužívá koupená média k boji proti
politickým soupeřům. Jako poslední byla
zveřejněna nahrávka, kde si Babiš libuje,
jak na jeho pokyn zlikvidovala Finanční
správa firmu, která překážela Agrofertu.

Pilného přátelé z StB
Babišův nástupce na financích Ivan Pilný
(ANO) má ve svém životě minimálně dva
škraloupy.
Jako svého asistenta v Poslanecké
sněmovně zaměstnává podnikatele Karla
Muzikáře, o kterém kolega Jaroslav Spurný
z Respektu psal naposledy v roce 2012
jako o někdejším spolupracovníkovi StB.
V obchodním rejstříku lze pak najít,
že Pilný byl v roce 2000 společníkem
ve firmě L.R.Trade s jistým Albínem
Syberou. Na stránkách Ústavu pro
studium totalitních režimů figuruje tento
muž jako agent komunistické rozvědky.
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Specializace na Vatikán. Krycí jména Saly
a Rabín.
Z tohoto letmého pohledu na pana
Pilného tedy vyplývá, že je adekvátním
náhradníkem pana Andreje „Bureše“
Babiše.

nejen jeho skutečný podnikatelský zrod
a nemilosrdné praktiky v byznysu, ale
přibližuje i jeho roli v polosvětě kolem
kmotrů Františka Mrázka, Tomáše Pitra
či Radovana Krejčíře.

Petr Fiala: Program hnutí ANO
popírá 4 roky ve vládě
Program hnutí ANO nepřekvapil. Stejně
jako Andrej Babiš říká odpoledne něco
jiného než tvrdil ještě dopoledne, tak
i program ANO popírá to, co v uplynulých
4 letech dělali jeho ministři ve vládě.
Byrokracii, kterou dosud zvyšovali,
chtějí najednou snižovat. Daně, které
komplikovali, chtějí zjednodušovat,
a vládní posty, které vláda vytvořila,
chtějí rušit.
Andrej Babiš také najednou zjistil, že je
potřeba stavět dálnice. Škoda, že jeho
ministry dopravy to v posledních 4 letech
nenapadlo. Někdo by měl Andreji
Babišovi připomenout, že byl skoro
4 roky ministrem financí. Při sledování
jeho předvolebních slibů se zdá, že na to
zapomněl.

Kniha je zčásti postavená na reportážích
časopisu Reportér. Přináší však celou
řadu novinek a dosud nepublikovaných
informací, které tvoří zatím nejucelenější
obraz oligarchy Babiše. Kniha vychází
v říjnu 2017.

Program musí vycházet z dlouhodobých
principů. Strana, která žádné principy
nemá, nemůže mít ani dobrý program.
Pouze změť snů a chaotických nápadů.

New York Times:
Zeman a Kreml

ODS jako první strana představila Silný
program pro silné Česko, který obsahuje
190 konkrétních kroků pro lepší život.
Vychází z dlouhodobých principů
ODS a z toho, co naše země opravdu
potřebuje.
Petr Fiala, předseda ODS

Novinář Jaroslav Kmenta
vydává knihu Boss Babiš
Boss Babiš je reportážní kniha o temném
světě miliardáře a politika Andreje
Babiše. Shrnuje, v čem je oligarcha
Babiš nebezpečný, jak zbohatl, s kým se
zapletl a co všechno ještě tají. Popisuje

Napojení Kremlu na českého prezidenta
Miloše Zemana a vliv dezinformačních
webů v Česku pomáhala odhalovat
i česká novinářka Hana De Goeij. Série
dvanácti reportáží amerického listu The
New York Times (NYT) o ruském vlivu
minulý týden dostala Pulitzerovu cenu.
„Je to důkaz toho, že se vyplácí nasazení
a prostředky, které do věcí vkládají,“
říká v exkluzivním rozhovoru pro server
Lidovky.cz.

14-15
Podvodník a estébák jde
vyhrát volby v Česku, píší
o Babišovi na Slovensku
Slovenský magazín Týždeň se věnuje
tamnímu rodákovi Andrejovi Babišovi.
Na titulní straně je oděn v koženém
kabátu a hnízdem se zlatými vejci
na hlavě. Koláž je doplněna titulkem:
„Podvodník a estébák? Slovák, který jde
vyhrát volby v Česku.“
Aktuální vydání časopisu, jak už titulek
napovídá, rozebírá dva velké problémy
Andreje Babiše. Soud o to, zda udával
StB, nebo ne, a daňový podvod, který
podle detektivů Policie ČR spáchal při
stavbě svého luxusního sídla Čapí hnízdo.
V textu o spolupráci Babiše s StB autor
zeširoka rozebírá působení Babiše
na politické scéně v ČR. Zmiňuje, že
k velké popularitě Babiše přispěl i jeho
nákup největších tuzemských tištěných
médií. Nicméně také uvádí, že tato
popularita klesá s tím, jak se jeho
prohřeškům věnují nově vzniklá nezávislá
média, jako Svobodné fórum (FORUM 24)
nebo Echo. Lidé díky těmto médiím
získávají informace o skutečné tváři
Andreje Babiše. Slovenský novinář
Martin Mojžíš v té souvislosti uvádí,
že mnoho faktů se obyvatelé České
republiky dozvěděli z Tajné analytické
zprávy o Andreji Babišovi, kterou
zveřejnilo Svobodné fórum.
Pokud jde o samotné téma spolupráce
nebo nespolupráce Babiše s StB, uvádí
slovenský novinář, že existují dvě metody,
jak zjistit pravdu. Zkoumání listinných
důkazů nebo vyhodnocení svědeckých
výpovědí. Podle první metody, kterou
se ubíral Ústav paměti národa, je
Babiš jednoznačně estébák. Jenže
soud se chopil druhé metody. V praxi
to bylo tak, že se zeptal Babišových
údajných bývalých kolegů z StB na to,
jestli byl Babiš u StB. Jejich odpověď
byla samozřejmě negativní. Definitivní
rozhodnutí soud vynese 12. října.

celou kauzu Čapí hnízdo, při níž si měl
společně se svou rodinou nelegálně
přivlastnit padesát milionů, které
měly původně zamířit k drobným
podnikatelům a firmám.
Slovenská média se Babišovi věnují
pravidelně. Kromě uvedených kauz
sledují také jeho údajný podvod při
nákupu tamních pekáren. Měl obejít
zákaz úřadů a koupit pekárny přes
prostředníka, čímž ovládl trh. Hrozí mu
vysoká pokuta.
Autor: Štěpán Malát

Zemřel jeden z těch, co
vyvěsili červené trenýrky
na hradě
Člen skupiny Ztohoven Filip Crhák, jeden
z těch, kdo vyvěsili červené trenýrky
na Pražském hradě, podlehl těžkým
zraněním, která utrpěl při nehodě
na motorce. Crhák byl legendou českého
graffiti a také fotografem. V letošním
roce dostal spolu s dalšími dvěma kolegy
za akci namířenou proti prezidentu
Zemanovi podmíněný trest vězení.
„Motorka/strom/mnohočetná zranění/
operace/měsíc bojoval/ včera odpoledne
zemřel,“ uvedl v SMS zprávě pro Seznam
Zprávy Crhákův kolega Roman Týc.
Obří červené trenýrky vyvěsili členové
Ztohoven 19. září 2015 na protest proti
politice prezidenta Miloše Zemana.
Převlečeni za kominíky tehdy po lešení
vylezli na střechu Hradu. Po činu
zveřejnili prohlášení, ve kterém Zemana
kritizovali. Podle nich spodní prádlo
představuje „standartu muže, který se
nestydí za nic“. Prezidentův mluvčí Jiří
Ovčáček následně uvedl, že celková
škoda dosáhla 100.000 korun.

Václavu Havlovi
by bylo 81 let
Jubileum si připomíná celý svět.
Česko si připomnělo nedožité
osmdesáté první narozeniny
bývalého prezidenta Václava
Havla. Lidé zapalovali svíčky u jeho
hrobu na Vinohradském hřbitově
i u chalupy na Hrádečku. Několik set
lidí se večer sešlo na Václavském
náměstí v Praze. V Rudolfinu
proběhl slavnostní koncert v podání
České filharmonie. Havlovo
jubileum připomněl také pořad 90‘
ČT24 s Jáchymem Topolem, Magdou
Vášáryovou, Martinem Paloušem
a Michaelem Kocábem.
Na Vinohradském hřbitově se od
rána scházeli lidé a nosili na Havlův
hrob květiny, zapalovali svíčky
a z plodů kaštanů tvořili srdce.
Mezi nimi byly i členky organizace
Masarykovo demokratické
hnutí, u jejíhož vzniku stál v roce
1989 Havel spolu s Alexandrem
Dubčekem. Květiny přinesli i zástupci
hradní kanceláře, které doprovázela
čestná stráž.
Na Pražském hradě pak vzdali poctu
Havlovi vojáci Hradní stráže při
každodenním poledním střídání.
Během toho zazněla znělka
hudebníka a bývalého politika
Michaela Kocába. Vzpomínkové akce
organizované Hradem se konaly
bez přítomnosti prezidenta Miloše
Zemana.

Slovenský text o tom, že je Babiš
dotačním podvodník, pak rekapituluje
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citáty

ČÍM VÍCE SE SPOLEČNOST
VZDALUJE OD PRAVDY, TÍM
VÍCE NENÁVIDÍ TY, KTEŘÍ JI
ŘÍKAJÍ.“

„

GEORGE ORWELL

„Já tenkrát
ani nevěděl, že
nějaká StB vůbec
existuje.“

Andrej Babiš, agent StB, kterému dva důstojníci StB křivě
dosvědčili u soudu, že nebyl agentem StB

Kardinál Miloslav Vlk

„Historii svobodných lidí nepíše
náhoda, ale volba. Jejich volba!“
DWIGHT Eisenhower,
americký generál a politik, 34. prezidentSpojených států 1890 – 1969

„Jsou chvíle,
kdy i satira může
den dva počkat.“

KANCELÁŘ BLANÍK

„Řídit stát
jako farmu“
George Orwell

„Žádný člověk není tak bohatý,
aby si mohl koupit svou vlastní
minulost.“
Oscar Wilde
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HUMOR?
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Tak teď fakt nevím...

Mezitím v ulici Pařížská...

Magazín ProRock No. 8

Zahraniční politika

Česká přítomnost v Sýrii se nemění.
Přibyla nová víza „na výjimku“,
i pro neteře prezidenta Asada
Přítomnost českého zastupitelského
úřadu v Sýrii podle českého ministerstva zahraničí „nelze interpretovat
jako upřednostňování jakékoliv ze
stran syrského konfliktu“ ani jako legitimizaci současného režimu syrského
prezidenta Bašára Asada.
Ministerstvo zahraničí to napsalo
v odpovědi na dotazy HlídacíPes. org.
Redakce se zajímala mimo jiné o to,
zda česká diplomacie nezmění svůj
postoj k působení v Sýrii poté, co
vyšetřování Komise pro vyšetřování
válečných zločinů s mandátem Rady
bezpečnosti OSN počátkem září
potvrdilo, že jarní útok chemickými
zbraněmi provedla Asadova armáda.
„Vyšetřovací komise se ve zprávě
zabývá porušováním mezinárodního
humanitárního práva v syrském konfliktu
a uvádí konkrétní případy jeho porušování
všemi stranami konfliktu,“ odpovědělo
ministerstvo zahraničí s tím, že v zemi
stále probíhá šetření Organizace pro
zákaz chemických zbraní i OSN.
„Na úrovni EU a OSN ale jednoznačně
zastáváme pozici volající po vyšetření
a potrestání zločinů podle mezinárodního
práva,“ říká za ministerstvo zahraničí
mluvčí Irena Valentová.
Česká brána pro Asadovy věrné
Zastupitelský úřad České republiky
v Damašku, který už od roku 2010
vede velvyslankyně Eva Filipi, podle
ministerstva „hraje důležitou roli
při poskytování cílené humanitární
pomoci, která plyne do Sýrie od počátku
konfliktu“.
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Právě humanitárními důvody a blíže
nespecifikovanými zahraničněpolitickými zájmy také ministerstvo
zahraničí vysvětluje praxi udělování víz
takzvaně na výjimku velvyslance.
Jak už dříve upozornil HlídacíPes. org,
do Česka za dobu trvání války v Sýrii
přijela na zotavenou, na léčení i na
oficiální návštěvu řada blízkých
spolupracovníků Bašára Asada. Branou
je pro ně právě české velvyslanectví
v Damašku. Řadoví Syřané musejí
s žádostí o vízum do Libanonu.
V letech 2013 až 2017 vydal zastupitelský
úřad ČR v Damašku 309 schengenských
víz. Víz s omezenou územní platností
jen pro území České republiky bylo ve
stejném období 95.

„Valná většina víz, která byla udělena
na našem úřadu, vycházela z požadavku
Bruselu a Švýcarů, a to jak víza
pro vládní, tak opoziční delegace
na opakovaná ženevská jednání,“
odepsala na dotaz HlídacíPes.org přímo
velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi.
Další kola jednání za účasti jak zástupců
současné syrské vlády, tak zástupců
opozice, se mají konat v Ženevě během
podzimu.
Podle informací HlídacíPes.org jsou mezi
těmi, kteří víza do Česka už dříve dostali,
i blízcí spolupracovníci prezidenta Asada.
Například Luna Al Chebelová – mediální
poradkyně syrského prezidenta či Rana
Obied – zástupce ředitele Asadova
prezidentského protokolu a řada dalších.

18-19
Konkrétní jména ministerstvo zahraničí
ani velvyslankyně Filipi komentovat
nechtějí.
„Neděláme ale nic, co by poškodilo
dobré jméno České republiky a našich
spojenců,“ ujišťuje velvyslankyně Eva
Filipi.
Víza pro neteře prezidenta Asada
Od července, kdy HlídacíPes.org
o vydávání víz informoval, přibyla podle
diplomatických zdrojů redakce i další
jména.
Například Buchra a Aniseh
Chawkat, neteře prezidenta Bašára
Asada; vízum do Česka získal i Rida
Jawad, podle dostupných informací syn
Asadovy poradkyně Buthainy Shaaban.
Ta je už od června 2012 na sankčním
seznamu EU.

Nizozemsko a Velká Británie (ta Sýrii
pokrývá z Libanonu). Velvyslanectví
Dánska, Španělska, Švédska a Itálie mají
v Sýrii jen místní syrské síly a diplomaté
sídlí v libanonském Bejrútu.
Jen Česko ale zároveň zastupuje v Sýrii
zájmy USA jako takzvaná „US protective
power“.
Z neformálního rozhovoru HlídacíPes.org
s pracovníky americké ambasády v Praze
vyplývá, že americká strana české
působení v Sýrii považuje za smysluplné
a užitečné.
Na druhé straně, jak upozorňuje
například poslanec KDU-ČSL Ivan
Gabal, USA sice českou stranu chválí,
ale například o svých náletech na syrské
pozice předem informovaly Rusko, nikoli
však Českou republiku.

Podle informací HlídacíPes.org také
Česká republika po komplikovaných
jednáních s cizineckou policií udělila
víza čtyřčlenné kurdské rodině (žádost
šla přes velvyslanectví v Damašku).
Byla to rodina Ismailových s nezletilými
dětmi pocházející z města Hasaka.
Vízum bylo uděleno na 30 dní a na jeden
vstup do ČR, rodina však cesty do Česka
obratem využila k odchodu do Německa.

Svá velvyslanectví v Damašku naopak
v souvislosti s válečným konfliktem
uzavřely Belgie, Francie, Německo,

Jaroslav
Seifert
Jarní rondeaux
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.
Už nechodí do bílé vily
básníci mrtví z dávných jar
a přioděni do čamar,
dnes už jen stín či příznak bílý.
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.
Na střeše leží světla cár,
to svítí měsíc opozdilý,
když jdu tu já, a kroků pár
spíš ty, pro kterou srdce šílí.
Utkána z modrošedých par
je půlnoc, když se k jaru chýlí.

Ani tato konkrétní jména a okolnosti
ministerstvo zahraničí nijak
nekomentuje. „S ohledem na ochranu
osobních údajů není možné poskytovat
informace ke konkrétním žadatelům,“
opakuje mluvčí Irena Valentová.
Česko jako zástupce zájmů USA v Sýrii
Přístup k diplomatickému zastoupení
přímo v Sýrii se v rámci zemí EU různí.
Česká republika v Damašku setrvává od
počátku konfliktu na úrovni velvyslance,
velvyslanectví Bulharska a Rumunska
jsou zastoupena na nižší úrovni chargé
d´affaires. Nově bylo v Damašku
otevřeno velvyslanectví Polska.

POEZIE

Robert Břešťan

Absolvent Vyšší odborné školy publicistiky
a Literární akademie – soukromé vysoké
školy Josefa Škvoreckého, bývalý redaktor
a moderátor Českého rozhlasu 6/ Rádia
Svobodná Evropa, české redakce BBC
World Service, politický reportér HN
a šéfredaktor zpravodajské stanice
Českého rozhlasu – Rádia Česko.

Jaroslav Seifert

Básník, překladatel, publicista,
nositel Nobelovy ceny za literaturu
a signatář Charty 1977.
Magazín ProRock No. 8

O čem se nepíše

Současná ruská propaganda
kopíruje tu nacistickou
Bohužel, na některé lidi ruská propaganda zabírá. Jenom v České republice
existuje asi 30 serverů, které ji šíří. Mezi
nimi jsou to Sputnik, Aeronet, Zvedavec,
AC24, Svět kolem nás a další.
Jejich cílem není podle studie týmu
odborníků Masarykovy univerzity
na politický marketing vedeného Petrou
Vejvodovou a Markem Gregorem adorace
vlastní strany, ale hlavně šíření zloby
a nenávisti na hodnotový systém Západu.
Jedná se jim o to, aby lidé přestali věřit
svým představitelům a dali přednost
populistům, kteří chtějí rozbít Evropskou
unii a prosazují spolupráci se současným
Ruskem.
Jejich metody jsou různé, tak například
i oficiální ruští představitelé zpochybňují
události roku 1968, které interpretují
tak, že nám tehdy přišli na pomoc proti
tzv. kontrarevoluci. Dokazuje to i televizní dokument, který odvysílala ruská
televize Rossija 1. Prý nás tehdy Rusové
zachránili před západoněmeckou okupací a stříleli jsme po nich z kulometů.
Ruští veteráni, kteří nás okupovali v srpnu 1968, se před kamerou rozpovídali,
A člověk se například dozvěděl, že se
k nám chystaly vtrhnout jednotky NATO.
Korunu tomu ovšem nasadil bývalý
komunistický poslanec ruské Státní
dumy Jurij Sinělščikov, který se invaze
účastnil jako četař spojovacího praporu.
„Stříleli po nás shora z kulometů,“ tvrdí
ve snímku před budovou Národního
muzea v Praze. To je samozřejmě velká
lež, ačkoliv člověk někdy lituje, že se tak
nedělo.
Sinělščikov dále uvedl, že v roce 1968
se u nás pokusila o převrat opozice
sdružená v klubu 231. To podle něj byli
odsouzení esesáci, fašisti a kolaboranMagazín ProRock No. 8

ti. Ve skutečnosti to však byli členové
klubu, který měl v názvu číslo paragrafu,
podle něhož byli souzeni političtí vězni
a odpůrci komunistického režimu, z nichž
mnozí byli vězněni i za nacistů. Za takové
dílo by se nemusel stydět ani vrchní nacistický propagandista Joseph Goebbels.
Alarmující ovšem je, že ho natočila
a odvysílala ruská státní televize, která
by si bez souhlasu Kremlu něco takového
nedovolila.
Další metodou ruské propagandy je
pomocí lží a překrucování faktů šíření
nenávisti vůči skupinám nepohodlných
lidi. Klasickým příkladem toho je současná Ukrajina, kde události na Majdanu jsou
líčeny jako fašistický převrat, současný
režim v Kyjevě pak vykreslován jako
nacistický pomocí různých falz, odhalené
jsou už například ty, kde vojákům praporu Azov byly ruskými falzifikátory přidány
různé nacistické symboly, které na původním snímku samozřejmě nebyly.
Časté je také vymýšlení si různých tragických událostí ve stylu, že ukrajinská
armáda tam a tam zabila deset civilistů
včetně žen a dětí. Tohle už skutečně
kopíruje nacistickou propagandu vůči
Československu v roce 1938. Tehdy také
německým novinám dominovaly titulky
typu „Čeští násilníci zastřelili v Chebu
třicet bezbranných Němců“ nebo „Český
tank najel v Sokolově do německých žen
a dětí“. Byly to samozřejmě nesmysly, ale
bohužel tyto vylhané zprávy dokázaly
působit i na veřejnost v třetích zemích.
Podobně s cílem vytváření atmosféry
nenávisti a strachu postupují proruští
propagandisté i v České republice, a tak
pouštějí do éteru informace typu: v obci
XY imigranti napadli personál ubytovny, Do Česka se řítí masy muslimských
radikálů atd.

Další ruskou taktikou je mlžení a odvedení pozornosti jinam. Klasickou ukázkou
je kauza sestřeleného malajsijského
boeingu letu MH17 nad Ukrajinou, při
němž zahynulo 298 lidí. Prostřednictvím
ruské propagandy se už objevilo asi deset různých protichůdných teorií a spekulací, jak to celé mohlo být. Je pravdou,
že nezávislé vyšetřování dokázalo, že
letadlo sestřelili proruští separatisté.
Nicméně kalkuluje se s tím, že lidé budou
o pravdě pochybovat ve stylu, kdo ví, jak
to tenkrát bylo.
A jak se proti těmto praktikám bránit?
Důležité je veřejné upozorňování na podvodné ruské propagandistické praktiky,
odhalování konkrétních lží například
zveřejňováním originálů padělaných fotografií. V každém případě není rozumné
tyto propagandistické výmysly nechávat
bez povšimnutí. Jako sekundární obrana
proti kremelské propagandě se může
použít zveřejňování pravdy o Rusku,
která je v mnoha oblastech pro tuto zemi
nepříznivá.

Jan Ziegler

Publicista, žijící v Českých Budějovicích,
má rád historii i jižní Čechy. Váží si rodů
vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení
této půvabné krajiny.
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Vždyť to nejsou žádní uprchlíci,
jen migranti! Dehumanizace jako jeden
ze strašáků současnosti
Není možné pomoci všem, a to ani
těm, kdo jsou skutečně ohroženi
válkou a represemi. Evropa naopak
bude muset být časem sebezáchovně
sobecká. Ovšem nepomáhat vůbec
a schovávat se za ideologické floskule
typu „žádní uprchlíci neexistují, jen
ekonomičtí migranti“, je lhaní si
do kapsy.

Tvrzení, že neexistují žádní uprchlíci,
ale jen ekonomičtí migranti, je možné
označit za soft verzi dehumanizace.
Když nerozlišujeme a ze všech lidí
přicházejících do Evropy uděláme
paušálně ekonomické migranty,
„osvobozuje“ nás to od jakékoli empatie,
pocitu, že by bylo dobré přece jen
někomu pomoci.

Ve zdejších debatách o lidech snažících
se dostat do Evropy lze často slyšet
rozhořčené výkřiky: „Je neuvěřitelné, že
se pro ně stále používá termín uprchlík!
Vždyť to nejsou žádní uprchlíci, jsou to
jen prachsprostí ekonomičtí migranti!“
Mluví tak samozřejmě většinou ti, kdo by
nejraději na kontinent nepouštěli vůbec
nikoho a potřebují ospravedlnit svůj
radikální náhled. Hezky to ukazuje, jak
důležitá je pro naše prožívání a následné
jednání použitá terminologie. Když je
někdo uprchlík, tedy prchá před něčím
nebezpečným, ohrožujícím, považujeme
tak nějak za samozřejmé, že si zaslouží
pomoc; člověk by se styděl zabouchnout
před ním dveře. Když se ale řekne, že
je to jen migrant, který jde za lepším, je
málem záslužné hnát ho potěhem.

A co hůř: když se nálepka „ekonomický
migrant“ nalepí na celou skupinu bez
výjimky, umožňuje to pak zastávat
extrémní stanoviska, aniž bychom si
všimli, že se jedná o extrémní stanoviska.
Zatímco jeden možný extrémní postoj
k migraci (přijímat všechny) nezastává
pochopitelně vůbec nikdo, druhý
extrém (nepřijímat nikoho) je v Česku
zcela běžný. Zastávají ho před volbami
i mainstreamoví politici, například
Andrej Babiš, aniž by je někdo považoval
za svého druhu extremisty. Naopak:
jejich postoji většina aplauduje. Dostali
jsme se postupem času opravdu hodně
daleko. Až tak daleko, že se v Česku
houfně bojuje proti přijetí kohokoli
dalšího v rámci evropských kvót, ač jsme
zatím pomohli pouhým třinácti lidem,
což je evropský rekord v neochotě.
Jistě v tom hraje roli i prostý strach, ale
bez rozšířeného narativu, že „všechno
to jsou ekonomičtí migranti“, by to
tak snadné nebylo. Jenže přiznejme
si, ono to ani s pojmem „ekonomický
migrant“, který funguje jako univerzální
alibi pro neochotu pomáhat, není
tak jednoznačné. Posuďme: když
někdo odchází ze země, kde ho sice
neohrožuje válečný konflikt či represe,
ale je v bezvýchodné situaci třeba
proto, že kvůli suchu nemůže uživit
rodinu, je to ještě ekonomický migrant?
Pokud mu hrozí vážné nebezpečí

Upomíná to na prastarou mentální
techniku zvanou dehumanizace. Ta
spočívá v tom, že jedna skupina lidí
začne jinou skupinu nazývat důsledně
pejorativně, postupně ji tak zbaví
důstojnosti a vůbec všech atributů
lidskosti, načež si vůči ní už může
dovolit vlastně cokoli. Dehumanizace
v současném českém kontextu funguje
například tak, že se muslimům začne
říkat „bubáci“ či „slimáci“, až postupně
leckomu přijde v pořádku do nich coby
do bubáků kopat, jako jsme to viděli
nedávno na jednom pražském koupališti.

a možná fatální následky, když zůstane
na místě, není to už spíš uprchlík?
Asi je to i to. Možná by nejlépe seděl
hybridní termín „ekonomický uprchlík“.
V každém případě je vidět, že domněle
jednoznačné kategorie se často
překrývají. Mimochodem, zajímavá
akademická debata by se dala vést
i o tom, zdali by se do nejpřísněji pojaté
kategorie „uprchlík“ vešla například ta
část československé emigrace 80. let,
která prchala ne přímo před represemi,
ale před socialistickým marasmem,
chudobou a nemožností udělat bez
aktivní podpory režimu pořádnou
kariéru. Osobně bych řekl, že ano,
ovšem asi by se našel i někdo, kdo by
tvrdil, že šlo primárně o ekonomickou
migraci. Dobře, že k tomu tak tehdy
v Německu nepřistupovali. Aby nedošlo
k omylu: vůbec tím nemá být řečeno, že
Evropa je nafukovací a měla by přijmout
každého, kdo se vydá na cestu. Ani
náhodou. Není možné pomoci všem,
a to ani těm, kdo jsou skutečně ohroženi
válkou a represemi. Evropa naopak
bude muset být sebezáchovně sobecká.
Ovšem na druhou stranu: nepomáhat
vůbec a schovávat se za ideologické
floskule typu „žádní uprchlíci neexistují,
jen fuj fuj ekonomičtí migranti“, to je −
s odpuštěním − lhaní si do kapsy…

Petr Honzejk

Komentátor Hospodářských novin
Magazín ProRock No. 8
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Herec Jan Tříska
30 nezapomenutelných
myšlenek

(1936 – 2017)
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Když jsem před šesti lety zakládal magazín FC – o lidech, kteří dokážou
inspirovat na cestě k úspěchu – mnozí
se domnívali, že půjde jen o bohaté.
Jenže životní úspěch a bohatství nejsou
jen v penězích, ale i třeba ve schopnosti
každý den překonávat nesnáze a dokázat
být (přesto) šťastný.
Proto sem patří Jan Tříska. Pro mě
nebyl jen herec, který opakoval naučené
scénáře, ale také zajímavý muž, jehož
život sám byl jako scénář a jeho myšlenky
někdy pozoruhodnější než filmové repliky.
Ostatně, jen 30 z těch, které mi
během jeho úspěšné a bohaté cesty
(a tím opravdu nemluvím o penězích)
nejvíce ulpěly v hlavě, a snad mě chvílemi
i utvářely…
1. „Pokud žiješ pro to, aby Tě lidé přijali,
pak umíráš s každým jejich odmítnutím.“
2. „Když jsem četl Bibli, napočítal jsem
v ní větu ,Neboj se‘ třistapětašedesátkrát.
Myslím, že je to připomínka na každý
den, abychom žili beze strachu. Abychom
skutečně ŽILI.“
3. „Když jsem v roce 1977 utekl do zahraničí, denně jsem se obviňoval. Vypadalo
to, že se dvěma dětmi umřeme hlady. Čas
mě ale naučil dívat se dopředu a nikdy se
necítit provinile za rozhodnutí, které jsem
v dané chvíli vnímal jako nejlepší.“
4. „To nejlepší na minulosti je, že nám
ukazuje, co si nemáme přinášet do budoucnosti.“
5. „Tajemství životního úspěchu a štěstí
není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne
v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne
v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale
jak dokážeš prožít každý jeho okamžik.
O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“
6. „Když jsem byl na dně, pomohlo mi
představit si sebe jako mrtvého. Bez možnosti cokoli už změnit. Pak jsem otevřel oči.
Najednou jsem měl moc změnit všechno.“
7. „Slyšel jsem repliku, že člověk má jít
do hrobu zhuntovanej. Nesouhlasím

s tím. Člověk má jít do hrobu především
vzdělanej. Proto se pořád učím. Duše smrtí
neumírá.“
8. „Ostré slovo? Raději mlčím. Říkám si, že
moudrý člověk má své myšlenky v hlavě,
hlupák na jazyku.“
9. „Nejvíce zbytečných starostí mi v životě
odebralo uvědomění, že nemusím bránit
ani vysvětlovat jakékoli své rozhodnutí
před druhými. Protože je to můj život.“
10. „Neříkejte, že žijeme jenom jednou.
Není to pravda. Žijeme znovu každé ráno.
Umíráme jen jednou.“

20. „Jako malého mě děsily bouřky a hromobití. Myslel jsem si, že se na mě nebe
zlobí. Jak jsem zestárl, zjistil jsem, že mě
bouřky a hromobití uklidňují. Možná proto,
že vím, že se i příroda potřebuje někdy
vykřičet.“
21. „Říká se o mně, že rád mlčím. Neznamená to, že jsem klidný a bezstarostný. Jen
prožívám boje, o kterých nikdo nic neví.“
22. „Nerozmlouvejte mi to, jak žiji. Jsem
jen člověk, který musí zemřít, a ten den se
s každým dnem blíží. Proto mě, prosím,
nechte žít tak, jak chci.“

11. „Snažím se žít tak, abych byl člověkem,
o jakém jsem toužil v mládí. To je cesta, jak
si splnit své sny.“

23. „Můj život možná nemá všechno, jak
si představujete, ale já jsem vděčný za
všechno, co mám. Díky tomu mi připadá,
že můj život má všechno, co potřebuji.“

12. „Přál jsem si nebýt ničí nepřítel, ale
když mě tak někdo vnímal, odmítl jsem být
jeho oběť.“

24. „S nikým se nepoměřuji, nezávodím.
Proto když běhám, nikdo mě nemůže
porazit.“

13. „Žít šťastný a spokojený život, to není
náhoda, která spadne z nebe nebo se stane zásluhou okolností. Žít šťastný a spokojený život je především osobní rozhodnutí.
Rozhodnout se žít takový život, aby mi
na něm záleželo.“

25. „Rád cestuji. Když je mi dobře a cestuji,
je mi ještě lépe. Když je mi špatně a cestuji, zapomínám na to špatné. A když se
v mém životě nic neděje, cestuji, protože
se něco vždy začne dít.“

14. „Nejvíce o sobě jsem se naučil ve
chvílích klidu a vnitřní rovnováhy. A to nejzajímavější, co jsem se naučil, bylo, kolik
síly mi dá nechat některé věci být.“
15. „Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval
o Tvé budoucnosti.“
16. „Lépe je věřit a zklamat se, než prožít
celý život bez naděje.“
17. „Všechno, co děláš z lásky, děláš
dobře.“
18. „Když miluješ to, co děláš, nebo když
miluješ to, co máš, v tu chvíli máš všechno,
co v životě potřebuješ.“
19. „Když děláš věci s láskou, dáváš tím
lidem ve svém okolí doživotní vzpomínku,
že jsi tu pro ně byl.“

26. „Lidé se prý nemění. Já se snažím nebýt stejný. Naopak být každý den lepší.“
27. „Dávám si pozor na své myšlenky. Jsou
totiž jako dům, ve kterém pak musíme
bydlet.“
28. „Mám pořád oči na stopkách. Ještě
se mi nestalo, aby nějaký okamžik přišel
v životě dvakrát.“
29. „Emigrace mě mnohému naučila. Zpočátku jsem prosil Boha, aby učinil můj život
snazším. Časem jsem se naučil soustředit
spíše na to, abych já byl silnějším. Nakonec
jsem v Americe natočil čtyřicet čtyři filmů.“
30. „Když odcházím do divadla nebo z divadla, nikdy ty, na kterých mi záleží, nezanechávám bez laskavého slova. Uvědomuji
si totiž, že je možná vidím naposledy.“
TXT Petr Casanova
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ARCHITEKTURA

Harbin
Opera House
© Adam Mørk
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Elegance propojená se zimní pustinou
Architektonické emocionální spojení
mezi člověkem a přírodou
Projekt Harbin Opera House byl postaven v roce 2015 v severočínském městě
Charbin (provincie Chej-lung-ťiang)
architektonickou firmou MAD Architects.
Stavba byla vyhlášena stavbou roku 2016
v kategorii kulturní architektura.
Firma MAD Architects se zabývá především vývojem futuristických, organických
a technologicky pokročilých projektů,
které ztělesňují současné východní pojetí
sounáležitosti s přírodou. To znamená,
že cílem je propojit člověka s přírodou
v prostředí, které je vysoce zalidněné
a kde se často staví pouze nadměrně
vysoké budovy.
V roce 2010 vyhrála tato firma mezinárodní otevřenou soutěž na Harbin
Cultural Island, projekt budovy opery, kulturního centra a úpravy okolní
mokřadní krajiny podél řeky Harbin
Songhua. Ústředním bodem tohoto kulturního ostrova je zvlněná budova opery,
která zaujímá stavební plochu přibližně
850 000 čtverečních stop (79 000 m2)
z celkové plochy 444 akrů. Zahrnuje
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velké divadlo, které může hostit až 1 600
návštěvníků, a menší sál pro přibližně
čtyři stovky diváků.
Vestavěný v charbinských mokřadech,
Harbin Opera House byl navržen jako odpověď na sílu a ducha nezkrotné divočiny
a chladného klimatu severského města.
Budí dojem, jako by byl utvořen větrem
a vodou, tudíž bezproblémově zapadá do

přírody a krajiny – jde o transfúzi místní
identity, umění a kultury. „Představujeme
si Harbin Opera House jako kulturní centrum budoucnosti – obrovské místo pro
představení, ale také atraktivní veřejný
prostor, který ztělesňuje integraci identity člověka, umění a města a současně
synergicky srůstá s okolní přírodou,“
řekl Ma Yansong, zakládající ředitel MAD
Architects.
Zvenku architektura odkazuje na zvlněnou krajinu okolí. Výsledná zakřivená
fasáda, složená z bílých hliníkových panelů, tvoří harmonii mezi hranou a povrchem, jemností a ostrostí. Tyto protiklady
nakonec vytvářejí perfektní soulad mezi
urbanizovaným světem a pustinou.
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Architektonické zpracování budovy
inscenuje příběh, který mění návštěvníky na umělce nebo jim alespoň dodává
takový pocit. Při vstupu do velké haly návštěvníci vidí velké průhledné skleněné
stěny, vizuálně propojující zaoblený interiér s vlnitou fasádou a exteriérem. Nad
celým prostorem se klene lehký krystalický skleněný strop s geometrickou
strukturou. Povrch, tvořený skleněnými
pyramidami, střídá hladké a tvarované
plochy a poukazuje tak na vlnění sněhu
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a ledu v mrazivém klimatu. Návštěvníci
jsou přivítáni prostou nádherou přirozeného světla a pocitem vybraného
materiálu - to vše ještě před tím, než se
posadí na místa.
Velké divadlo působí teple a přívětivě, je
celé obložené kvalitním dřevem s náznakem jemné patiny. Dřevěné stěny, vyřezané z mandžuského jasanu, se vinou
kolem hlavní scény a hlediště. Divadlo je
zčásti osvětleno slunečním světlem, což
umožňuje spojení publika s exteriérem
a plynutím času.
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Projekt Harbin Opera House zdůrazňuje
interakci budovy a lidí. Platící diváci, ale
i široká veřejnost mohou prozkoumávat
cesty ve fasádě a stoupat po budově,
jako kdyby procházeli krajinou. Na vrcholu
návštěvníci objeví otevřený prostor, který
slouží jako vyhlídková plošina s panoramatickým výhledem na Charbin a okolní
mokřady. Po sestupu se hosté vracejí na
rozsáhlé veřejného náměstí a jsou pozváni k prohlídce velké divadelní haly.
Firma MAD překračuje hranice běžné typologie operních domů. Vytváří architek-

turu inspirovanou přírodou a prodchnutou místní identitou, kulturou a uměním.
Harbin Opera House prohlubuje emocionální propojení člověka s prostředím
a svojí architekturou je vskutku divadlem,
a to jak díky výmluvnému ztvárnění divadelního prostoru, tak svým kontextem
s okolní krajinou.

Zdroj: www.archdaily.com
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Adventní trhy

2. 12. 2017 od 10 do 18 hodin
na Dobřichovickém zámku

Mikulášské trhy

9. 12. 2017 od 10 do 18 hodin
na náměstí Centrum Vráž u Tesca

18.3.16 12:39
18.3.16 12:39
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Dostupné byty
Radotín
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
●
●
●
●
●
●
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●
●

moderní bydlení v Praze-Radotín
15 bytů: 1+kk až 3+kk
2 nebytové prostory
vyhledávaná lokalita v blízkosti centra Prahy
plná občanská vybavenost
parkovací stání, výtah, sklep, moderní standard bydlení
bydlení v blízkosti přírody
kvalitní a rychlé spojení do centra Prahy
zahájení stavby: říjen 2017

INVESTOR:

IBS-ROKAL, s.r.o.

Tel.: 604 363 481
www.maly-mlyn.cz

Táborská 2025, Černošice
E-mail: info@ibs-rokal.cz
www.ibs-rokal.cz
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