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Letos uplynulo 50 let od okupace naší 
země sovětskou armádou a vojsky 
Varšavské smlouvy. Pobyt okupační 
armády v naší zemi trval 23 let, na náš 
národ měl devastační účinky a stál naši 
zemi obrovské peníze. Pobyt vojsk jsme 
si platili sami z národního rozpočtu. 
V národě zavládla následně depresivní 
nálada, která vyvolala řadu spontánních 
činů. Jedním z nich, který otřásl celým 
národem, bylo upálení studenta 
Jana Palacha. Ten se snažil svým 
sebeobětováním probudit český národ 
z odevzdanosti a beznaděje a zažehnout 
v něm ducha odvahy a vlastenectví. 
Vlna protestních sebevražd, jež nemá 
v historii obdoby, pokračovala. Celkem 
se o sebevraždu z politických důvodů 
pokusilo 29 lidí, z toho 7 zemřelo. Jak 
hluboká to musela být beznaděj. Loňské 
producírování se Putinova ruského 
motorkářského gangu Noční vlci na 
pražském náměstí pojmenovaném po 
Janu Palachovi se v této souvislosti jeví 
jako nechutné. 

V rubrice, která se věnuje dění na úřadě 
Středočeského kraje přinášíme poslední 
informace o vývoji okolo auditu v KSÚS. 
Místo forenzního auditu byl nakonec 
zpracován jen obyčejný audit, který 
zpracovala firma BDO. V komentáři 
si všímáme povrchnosti auditu a také 
absurdity některých navržených 
opatření.

Zajímavým článkem je komentář 
k ikonické předválečné fotografii 
s názvem Sám proti davu – muž, který 
nehajloval. Dnes si o tomto muži se 
zájmem přečteme, snad i proto, že 
dnešní doba opět vyžaduje statečné 
postoje jedinců. Nenechat se vláčet 
davem, nenechat si zaplatit za mlčení 
a toleranci zla penězi. Vážím si každého, 

magazín

„I cesta tisíc mil dlouhá  
začíná prvním krokem.“
Čínské příslov

kdo takový symbolický krok udělá. 
Za důležitý považuji například počin 
houslisty Pavla Šporcla, který z etických 
důvodů zrušil vystoupení v TV Prima. 
Obdiv a uznání zasluhuje i prohlášení 
Tomáše Kluse o tom, že nebude 
vystupovat na akcích financovaných 
Agrofertem či premiérem Babišem, ani 
v jeho médiích. K němu se přidali další 
umělci – Jiří Macháček z MIG 21, Matěj 
Ruppert z Monkey Business, herečka 
Iva Pazderková, kapela Mňága a Žďorp 
a další. Věřím, že tím spustí lavinu. 
Komunistický režim se odporu umělců 
vždycky bál. A věděl proč. I proto se 
jim komunistická tajná policie StB vždy 
speciálně věnovala. 

Bez zajímavosti není ani článek o tom, 
jak platí daně Agrofert. V roce 2017 
získal na dotacích 2,1 miliardy korun, 
ale na daních zaplatil pouhých 700 
milionů. Státní rozpočet stálo podnikání 
Agrofertu tedy 1,4 miliardy. Kdyby toto 
dělal každý podnikatel, tak se naše 
země topí v dluzích. Po všech řečech 
o nepoctivých podnikatelích a o srovnání 
podnikatelského prostředí to spíše 
vypadá, že premiér káže vodu a pije víno. 
Pěkné čtení.
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AGROFERT LONI ZÍSKAL  
REKORDNÍ DVĚ MILIARDY 
Z DOTACÍ, NA DANI Z PŘÍJMU 
ZAPLATIL TŘETINU

Ikonický snímek  

„MUŽE, KTERÝ 
NEHAJLOVAL“

Klus, Macháček i Ruppert.  
Seznam umělců, kteří vyhlásili bojkot 
Babišových médií, se rozrůstá.

Na návštěvu za chirurgem 
Šéf Nočních vlků přijímá hosty
Na Krymu

Názory 
Zůstáváme bohatou zemí  
chudých lidí
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PROTESTY UMĚLCŮ

Rozhovor 
Vedl Vídeň šestkrát déle než Krnáčová 
Prahu, starosta Häupl

KOLIK STÁL NAŠI ZEMI POBYT
SOVĚTSKÉ ARMÁDY?

50 Let od ruské okupace českoslo-
venska

Michael Pánek 
Zastupitel Středočeského kraje za ODS  
Vydavatel Magazínu ProRock



DOBŘICHOVICKÉ  
VINAŘSKÉ SLAVNOSTI

  MěÚ Dobřichovice

TXT Redakce

Město Dobřichovice ve spolupráci 
s Českým archivem vín vás srdečně zve 
na další ročník Dobřichovických vinař-
ských slavností dne 1. září od 11 hodin. 
Čekají vás výborná vína z moravských 
vinařství, lázeňská atmosféra, genius 
loci dobřichovického zámku, koupání 
v Berounce, atrakce pro děti a mnoho 
dalšího. Letos by měla být opět obno-
vena tradice aukce zajímavých vín. Její 
výtěžek bude věnován na dobročinné 
účely. Pozvěte své známé a kamarády, 
přijeďte vlakem a užijte si krásnou 
atmosféru v Dobřichovicích, kde se 
víno pěstovalo už před 650 lety.

V LETOŠNÍM ROCE CHYSTÁME TAKÉ 
MNOHO NOVINEK!

Na ostrově nedaleko kostela vznikne 
nová HUDEBNÍ SCÉNA, v zámeckém sále 
bude probíhat PREZENTACE VÍN S ŘÍZE-
NOU DEGUSTACÍ a na prostranství u kos-
tela se představí zástupci KVALITNÍCH 
ČESKÝCH RESTAURACÍ.
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PROGRAM NA NÁDVOŘÍ

11:00 MODRÝ CIMBÁL
autorské a převzaté 
písně U2, THE CURE, 
STING, ELTON JOHN

13:30 SOUL SISTERS
nejslavnější hity 
A. Franklin, S. Wondera 
a dalších interpretů 
v originálním pojetí 
s prvky jazzu, latin 
music a soulu.

17:00 JAN SMIGMATOR
představí své nové CD 
věnované 120. výročí 
narození G. Gershwina.

18:30 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VINAŘE 
ROKU A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY

20:00 MÁRIO BIHÁRI 
A BACHTALE APSA

22:00 12:PIET 
– akustická kapela ze Slovácka

PROGRAM PRO DĚTI U ŘEKY
ÚŽASNÝ SVĚT HER 
DIVADLA STUDNA
http://www.divadlo-
-studna.cz/

15:00 DIVADLO T601
http://www.t601.cz/ 
o-nas/t601

17:00 ŠERMÍŘSKÁ ALOTRIA
https://www.alotrium.cz/

HUDEBNÍ PIKNIK NA OSTROVĚ 
12:30-17:00
12:30 ONŘEJ FENCL 
A HROMOSVOD 
Autorská tvorba 
pětatřicátníka Ondřeje 
Fencla, kterého znáte též od 5P Luboše 
Pospíšila, z nedávné sestavy Marsyas, 
ze Schodiště nebo z tria s Vladimírem 
Mertou a Janem Hrubým. Oproti původ-
ně folk-rockovému Hromosvodu hraje 
nová sestava barevněji, více pro pís-
ničku, méně na odiv. Zpěváka, kytaristu 
a klávesistu Fencla doprovází na elek-
trickou kytaru Vojtěch Jindra (m.j. Bran), 
na housle Hana Kašpárek Vyšínská 
(m.j. Inflagranti), na baskytaru Jaryn Janek 
(m.j. Kamil Střihavka, Krucipüsk…)  
a bubeník Radim Chrobok.

14:00 LUBOŠ POSPÍŠIL 
A 5P
http://bandzone.cz/ 
hromosvod?at=info

16:00 TRIO JESSE 
BALLARD (USA),  
JAN HRUBÝ (CZ),  
JOE KUCERA (DE)
http://www.lubospospisil.cz/

16:00 TRIO JESSE BALLARD (USA), JAN 
HRUBÝ (CZ), JOE KUCERA (DE)
http://www.jesseballard.com/music/

ZPRÁVY ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



4-5

AUDIT, JEHOŽ CELÉ ZNĚNÍ  
SI NIKDO NESMÍ PŘEČÍST

 Magazín ProRock No. 9

Přinášíme zjednodušenou rekapitulaci 
dění okolo Krajské správy a údržby 
silnic (KSÚS) spadající pod Středo-
český kraj. Všichni chceme, abychom 
jezdili po pěkných silnicích. S nulovou 
kontrolou hospodaření KSÚS ze strany 
Středočeského kraje však zlepšení 
čekat nemůžeme. Celá aféra začala 
před rokem. 

Proč se zadával audit?
V KSÚS Středočeského kraje se během 
2 let pravděpodobně utratilo díky nehos-
podárnostem a netransparentním sou-
těžím zbytečně 670 mil korun. Na tuto 
skutečnost jsem před rokem upozornil 
dopisem hejtmanku Středočeského kraje 
Jaroslavu Jermanovou (ANO) a radního 
pro dopravu Františka Petrtýla. Podkla-
dem pro toto tvrzení byla moje zpráva 
z kontroly v KSÚS (http://www.michael-
panek.cz/doc/zprava_predsedy_fin_vy-
boru.pdf).
Zpráva poukazuje na machinace se za-
kázkami, jejich účelové dělení, cirkulace 
obesílaných firem, nekvalitu provedené 
práce atd.

Forenzní nebo obyčejný audit?
Má podezření měl ověřit forenzní, tedy 
vyšetřovací audit. Obyčejný audit nemů-
že díky své povrchnosti prověřit popsané 
nehospodárnosti a jeho závěr bude znít 
pravděpodobně „Bez závad“. 
Forenzní audit jde do daleko větší hloub-
ky. Například u veřejné zakázky malého 
rozsahu (VZMR) kontroluje obyčejný 
audit jen soulad se zákonem, tedy trans-
parentnost a nediskriminaci. Znamená to, 
že zkontroluje, zda byly obeslány aspoň 
3 firmy a zda byla vybrána ta nejlev-
nější. Forenzní audit jde ale do daleko 
větší hloubky a zkoumá i to, zda poda-
né nabídky nezpracovala pro všechny 
obeslané firmy jedna a tatáž osoba, či 

že vychází z principu, že 80% násled-
ků je způsobeno 20% příčin. 

Snad asi z tohoto důvodu se auditor ně-
kterým závažným věcem nevěnuje. Na-
příklad podivným nájmům areálů kolem 
silnic II. a III. tříd, které KSÚS pronajímá za 
extrémně nízké ceny vybraným firmám.
Na podivné nájmy na dobu 89 dnů (od 90 
dnů je nutné pronájmy soutěžit) poukazo-
val již starší audit v KSÚS provedený fir-
mou NEXIA, který nikdy nebyl zveřejněn.
Auditor se věnuje pouze velmi nízkým 
nájmům u 20 bytů, ale nízkými cenami 
a pronájmům obrovských areálů v okolí 
silnic II. a III. třídy se vůbec nezabývá.
Auditoři neprováděli, dle svého sdělení, 
kontroly v místě kontrolovaných staveb. 
Těžko pak mohou odhalit, pokud ně-
kdo položí na vozovku 5 cm asfaltu, ale 
vyfakturuje 15 cm. Forenzní audit by to 
jednoznačně prověřoval pomocí odvrtů 
přímo v místě stavby.

ABSURDNÍ NÁVRHY AUDITU:
Audit pak u některých zjištění doporučuje 
Středočeskému kraji provést určitá opat-
ření. Některá znějí absurdně. Například: 

• BDO navrhuje rozdělit KSÚS na 
4 samostatná střediska, která si 
budou soutěžit samostatně. Pode-
zřelá zakázka z mé zprávy ve výši 
24 mil., která byla účelově rozdělena 
na 4 menší zakázky ve výši 5,99 
mil. (viz bod č. 7 Zprávy o hospoda-
ření v KSÚS), bude v budoucnu díky 
tomuto opatření již zcela v pořádku. 
Problém je vyřešen.

• Také návrh na zřízení nového kont-
rolního oddělení, které bude zřízeno 
v rámci KSÚS a bude přímo podřízeno 
řediteli KSÚS (jak navrhl po konzulta-
ci s auditorem ředitel KSÚS) zní téměř 
neuvěřitelně.

• Další absurditou je, že kompletní 
znění auditu nikdo ze zastupitelů ani 
zaměstnanců úřadu nesmí vidět. Dle 
sdělení na zastupitelstvu ho nevi-
děla ani hejtmanka, ani náměstek 
pro finance, ani radní pro dopravu, 
ani zastupitelé a ani Finanční výbor, 
který by ze zákona měl mít možnost 
kontrolovat hospodaření kraje i KSÚS. 

Jediné kompletní znění Auditu převzal 
od BDO ředitel úřadu a ten ho dle své-

zda se pravidelně neopakuje úzký okruh 
obesílaných firem apod.
Středočeský kraj zadal nakonec jen oby-
čejný audit. Navíc zadání pro vypracování 
auditu bylo ze strany Středočeského 
kraje velmi špatně zpracované.

Začerněný audit
Výběrové řízení na zpracování auditu 
vyhrála za čtvrtinu původní odhadnuté 
ceny firma BDO. Tato firma dělala napří-
klad posudek o přínosu EET pro Andreje 
Babiše. Audit dostali zastupitelé zhruba 
po roce od oznámení. Zhruba čtvrtina 
textu byla začerněná. I přesto lze z audi-
tu vyčíst několik skutečností:

1. Vypracovaný audit se v podstatě 
nezabývá podezřeními z mé Zprávy, 
která poukazují na škody ve výši 670 
mil. V zadání auditu se prověření 
těchto závažných podezření ani ne-
požaduje, přestože v tiskové zprávě 
Středočeského kraje ze dne 8.6. 2018 
se uvádí, že audit byl zadán právě na 
základě tohoto mého podnětu.

2. Začerněné části auditu mají pravdě-
podobně za úkol odvést pozornost 
od povrchnosti zpracování auditu 
a od absurdity některých navržených 
opatření.

Zpracování a závěry auditu
Pro audit v KSÚS jsou signifikantní dvě 
věty, které ukazují, jak byl zpracováván.

1. Zakázky VZMR, kterých je 84% všech 
zakázek, jsou soutěženy v souladu 
se zákonem ale tyto soutěže nemusí 
vést k zajištění nejvýhodnější ceny 
pro Středočeský kraj…

Právě díky tomu, že pomocí soutěží 
nejsou zajištěny nejvýhodnější ceny, 
přichází Středočeský kraj o stamiliony 
ročně.

2. Auditor uplatňuje při zpracování au-
ditu tzv. Paretův princip. To znamená, 



ho sdělení ani neotevřel, ale zamkl ho 
nepřečtené do trezoru ve své kanceláři. 
Všichni mají k dispozici jen začerněný 
audit nebo manažerské shrnutí. 

Auditor si ani nevšiml skutečnosti, že 
KSÚS má zcela uzavřený okruh pravo-
mocí. Tyto pravomoci může využívat 
bez jakékoli vnější kontroly či kontroly 
ze strany Středočeského kraje. Rozho-
duje, co se bude opravovat či stavět, 
vypracovává k soutěžím zadávací 
projektové dokumentace, sám si je ná-
sledně soutěží, sestavuje seznam firem, 
které do soutěže obešle, vybírá vítězné 
nabídky. Povinné zveřejňování na pro-
filu zadavatele provádí až po vybrání 
vítězné nabídky, tudíž se o vypsané 
soutěži nemůže nikdo, kromě vyvole-
ných firem, dozvědět.
Audit zmiňuje skutečnost, že KSÚS 
sepisuje s dodavateli smlouvy o dílo 
dle vlastního uvážení, neboť neexis-
tují závazné vzory smluv, stavební 
dozory velmi laxně kontrolují kvalitu 
odvedené práce (v řadě případů se 
nevedou ani stavební deníky), vysou-
těžený stavební dozor chodí na stavby 
zřídka, někde i jednou za dva měsíce. 
Rozhoduje o převzetí staveb a proplá-
cení faktur, a to vše však bez jakékoli 
možnosti kontroly ze strany zastupitel-
stva kraje.
Jsou ale i věci, kterých si audit musel 
všimnout. A to je již zmiňovaná nulová 
kontrola hospodaření KSÚS ze strany 
Středočeského kraje po dobu několi-

ka let. V souhrnu je to 8 miliard, které 
KSÚS utratil bez jakékoli kontroly ze 
strany Středočeského kraje i bez jaké-
koli kontroly ze strany zastupitelstva.

POKUSY O ZASTRAŠENÍ
To, že se o stamilionových škodách ve 
Středočeském kraji začalo mluvit v mé-
diích, se logicky nelíbilo vedení Stře-
dočeského kraje. Učinilo několik kroků, 
které tomu měly zabránit a případně mě 
zastrašit.

1. Předvolání na Kontrolní výbor 
Přestože jsem měl řádné pověře-
ní tehdejšího Finančního výboru 
ke kontrole KSÚS, Kontrolní výbor 
Středočeského kraje mi sdělil, že 
na provedení kontroly v KSÚS jsem 
neměl nárok. Vzhledem k těmto sku-
tečnostem je prý tudíž moje zpráva 
neplatná. Stanovisko Ministerstva 
vnitra, odboru dozoru a kontroly ve-
řejné správy můj nárok na provedení 
kontroly potvrdilo. 

2. Odvolání z funkce předsedy a člena 
Finančního výboru. 
Po výpovědi koaliční smlouvy, kdy 
ANO začalo ve Středočeském kraji 
vládnout s ČSSD a komunisty, jsem 
byl odvolán z funkce předsedy 
Finančního výboru. To bylo ale spíš 
politické rozhodnutí. Nestandardní 
však bylo moje odvolání i z funkce 
člena výboru. Na dalším zasedání 
zastupitelstva jsem však byl po inter-
venci členem finančního výboru opět 
jmenován. 

3. Trestní oznámení.  
Díky tomu, že jsem na zasedáních 
zastupitelstva dále kritizoval hospo-
daření Středočeského kraje i třeba 
nevýhodné úročení miliardového 
úvěru (úrok je nyní 6,7%), podal na 
mne Krajský úřad Středočeského 
kraje trestní oznámení. Důvodem 
měla být údajná machinace při 
zadání auditu. Jak jsem se jí mohl 
dopustit, opravdu nevím, neboť jsem 
nebyl v hodnotitelské komisi avšech-
na rozhodnutí kolem auditu dělala 
Rada kraje, jejímž členem nejsem. 
Za trestním oznámením vidím pouze 
snahu zastrašit mě a odradit od další 
kritiky.

4. Opětovný návrh na moje odvolání 
z funkce člena FV.  
Poslední akcí v této věci byl návrh 
hejtmanky Jermanové na moje od-
volání z funkce člena FV na zastu-
pitelstvu 26. 4. 2018. Díky zájmu 
médií i například prohlášení bývalého 
ústavního soudce Stanislava Balíka, že 
bych byl první opoziční zastupitel od 
roku 1989, který by byl za svoji kritiku 
vedení kraje odvolán z funkce, hejt-
manka svůj návrh nakonec stáhla. 

Na zasedání zastupitelstva dne  
25. 6. 2018 jsem opět požádal  
hejtmanku Jermanovou, aby byl v KSÚS 
proveden pečlivý forenzní audit.  
Pokud se totiž neudělá, nebudeme ve 
středních Čechách jezdit po pěkných 
silnicích, ale po tankodromech.
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TXT Michael Pánek, zastupitel Středočeského  

kraje za ODS
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MARTIN FRIND  
Prvním umělcem, který zde bude 
vystavovat svá díla je akademický malíř 
Martin Frind, který je považován také 
za malíře undergroundu. Jeho výstavy 
zahajoval často básník a umělec Ivan 
M. Jirous, který při příležotosti zahájení 
jedné z výstav řekl: „Mám pocit, že 
obrazy Martina Frinda se mají pozorovat 
spíš z větší vzdálenosti, z odstupu. 
Protože při těsné blízkosti nás může 
mást technika jeho malby, která obraz 
rozbíjí na jednotlivé úseky - a při jejich 
prohlížení můžeme koneckonců zjistit, 
že dokonalost či krása malby není 
Frindovým cílem. Marcel Duchamp kdysi 
dělil malíře na olfaktické a retinální. 
Olfaktičtí se opíjejí vůní terpentýnu 
a v důsledku krásou obrazu. Retinální 
útočí skrze sítnici oka na šedou kůru 
mozkovou. Myslím, že Martin Frind patří 
k těm druhým. Jeho malbu bych neváhal, 
pokud mám právo něco takového udělat, 
označit za existenciální.“

Kromě četných výstav doma i v zahraničí 
se tento umělec může pochlubit uznáním 
od Österreichischer Bundesverlag 
ve Vídni, které v roce 1986 získal za 
ilustrace pro exilový český slabikář. 
V roce 1989 obdržel cenu Akademie 
výtvarných umění za rozměrný 
obraz s názvem Oběti, inspirovaný 
holocaustem.

Obrazy Martina Frinda rozhodně nepatří 
do kategorie optimistických a veselých. 
Koneckonců život není jenom procházka 
rozkvetlým a voňavým sadem, v němž 
překypují voňavé a chutné plody. Život 
přináší i zármutek, zlobu, nespravedlnost 
a krutost.

A právě dílo Martina Frinda nás 
vede k zamyšlení nad tím, zda naše 
rozhodnutí, činy a projevy byly vždy 

správné a morální. Ukazuje nám trochu 
jiný svět, než je ten současný, ve kterém 
převažuje komerce a konzumní způsob 
života. Připomíná nám, že někteří lidé se 

nikdy nezřekli svých ideálů a zásad, a to 
ani v době, kdy mohli a často také byli 
krutě postiženi. 

© Martin Frind

 Magazín ProRock No. 9



Magazín ProRock No. 9

21. srpen 1968 – černý den v dějinách 
našeho národa. Před 50 lety zažila 
naše země těžkou vojenskou okupaci. 
Na území našeho státu pronikla bez 
varování sovětská armáda a vojska 
tzv. Varšavské smlouvy. Obrovské 
množství techniky a vojáků. Celkem 
na naše území vniklo 6 300 tanků 
a přes 500 000 vojáků a další těžká 
vojenská technika včetně letadel, 
která přistávala v noci na ruzyňském 
letišti za pomoci komunistické tajné 
policie StB. Během okupace bylo 
okupanty zabito 137 nevinných občanů 
naší země. Pobyt okupačních vojsk 
trval nakonec dlouhých 23 let. 

50 LET OD RUSKÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA

KOLIK STÁL NAŠI ZEMI POBYT 
SOVĚTSKÉ ARMÁDY?
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Proč vznikla okupace Československa  
Československá republika byla po II. 
světové válce jedinou zemí východního 
bloku, ve které nezůstala rozmístěna 
sovětská vojska. KSČ zde vládla 
tvrdou rukou a likvidovala všechny 
své odpůrce. Stovky z nich popravila, 
tisíce jich uvěznila v komunistických 
koncentrácích, kde mnoho z nich na 
následky věznění zemřelo. Uvolnění 
nastalo v roce 1967 a 1968. Za co se 
v padesátých letech odsuzovalo na 
doživotí či na mnoho let do vězení, bylo 
možno najednou říkat nahlas. Český 
národ začínal konečně aspoň trochu 
svobodněji dýchat. S dnešní svobodou se 
to ale nedá srovnávat. Stále byla v ústavě 
zakotvena tzv. vedoucí úloha KSČ, která 
v podstatě říkala, že zde smí existovat 
pouze jediná politická strana, která 
může mluvit do dění v naší zemi –a tou 
je Komunistická strana Československa.

Zmíněné uvolnění začalo vadit 
Sovětskému svazu, který pokládal naše 
území za jednu ze svých kolonií. Proto 
bez jakéhokoli varování vtrhla 21. srpna 
1968 do naší země sovětská vojska 
a vojska Varšavské smlouvy. Z takzvané 
„dočasné bratrské pomoci“, která měla 
za cíl „obnovit pořádek“, se nakonec 
stalo trvalé a masivní rozmístění 
sovětských vojáků a jaderných zbraní 
u hranic se Západem. Vojenská 
intervence současně poskytla oporu 
našim normalizačním komunistům, aby 
dalších dvacet let plundrovali vlastní 
zemi politicky, ekonomicky i morálně.

Jan Palach 
Po okupaci zavládla v našem národě 
hluboká deprese. Na protest proti 
apatii, ušlápnutosti, ale i kolaborantství 
se upálil v lednu 1969 český student 
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 
Jan Palach. Jeho čin vyvolal celosvětový 
ohlas a probudil z letargie většinu 
národa. Pohřeb Jana Palacha dne 25. 
ledna 1969 se stal velkým národním 
protestem proti pokračující okupaci. 
Smuteční průvod, který měl okolo sto 
tisíc lidí, šel z Václavského náměstí na 
dnešní náměstí Jana Palacha. Poté byly 
jeho ostatky uloženy na Olšanských 

hřbitovech. Nedávné producírování 
se ruských Putinových motorkářů 
Noční vlci na Palachově náměstí 
nelze brát v této souvislosti nijak 
jinak, než jako cílenou provokaci.

Dočasný pobyt sovětských vojsk stál 
naši zemi 100 miliard korun 
Po obsazení důležitých měst 
a významných vojenských objektů a letišť 
zde zůstala sovětská armáda zhruba 
v počtu 150 000 osob. V roce 1989 při 
Sametové revoluci se v Československu 
nacházelo cca 75 000 vojáků a téměř 
40 000 jejich rodinných příslušníků. 
Bojový arzenál tvořilo mimo jiné 
1 220 tanků, 2 505 bojových vozidel 
a obrněných transportérů, 1 218 děl 
a minometů, 76 bojových letadel 
a 146 bojových vrtulníků. V souvislosti 
s pobytem sovětských vojsk na území 
Československa bylo 290 lidí usmrceno 
a 577 těžce zraněno. Dočasný pobyt 
sovětských vojsk stál státní rozpočet 
v tehdejších relacích přes 100 miliard 
korun. V dnešních relacích by to bylo 
okolo 1 200 miliard korun. Další desítky 
miliard stála likvidace ekologických 
škod po sovětské armádě.

Odchod sovětských vojsk 
Říká se, že místo, kam jednou vstoupila 
noha ruského vojáka, považují Rusové 
již navždy za své výsostné území. 

Odsun sovětských vojsk v roce 1990 
lze z tohoto pohledu považovat za 
dějinný zázrak. Po podepsání Dohody 
o odsunu sovětských vojsk Václavem 
Havlem a Michailem Gorbačovem, 

dostal provedení odsunu na starost 
tehdejší ministr pro lidská práva, známý 
rockový muzikant a zakladatel kapely 
Pražský výběr, Michael Kocáb. Ten 
spolu s dalšími politiky tlačil na to, aby 
byl odsun co nejrychlejší. Dosažení 
dohody nebylo jednoduché. Původní 
plán počítal s postupným stahováním 
sovětských vojáků z naší země po dobu 
5 let. To bylo zcela nepřijatelné. Čeští 
vyjednavači – Jiří Dienstbier, Luboš 
Dobrovský, Jaroslav Šedivý a další – 
žádali, aby odsun skončil do jednoho 
roku, zatímco Moskva mluvila o pěti 
letech. Zlomovým momentem byla cesta 
prezidenta Václava Havla do Moskvy 
a jeho jednání s Michailem Gorbačovem 
v únoru 1990. Byla podepsána Dohoda 
o odchodu sovětských vojsk a deklarace, 
která pohřbila tzv. Brežněvovu doktrínu 
o omezené suverenitě členů Varšavské 
smlouvy. O povaze Varšavské smlouvy 
nejlépe hovoří to, že jediným jejím 
vojenským vystoupením byla okupace 
Československa v srpnu 1968.

Student Filosofické fakulty 
Univerzity Karlovy Jan Palach
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„Těm, kteří myslí, že komunistické režimy ve střední Evropě jsou výhradně 
výtvorem zločinců, uniká základní pravda: zločinné režimy netvořili 
zločinci, ale nadšenci, přesvědčení, že objevili jedinou cestu vedoucí do 
ráje. Hájili ji udatně a popravili proto mnoho lidí. Později vyšlo najevo,  
že žádný ráj neexistuje, a nadšenci byli tedy vrahové. Tehdy začali všichni 
na komunisty křičet: Jste odpovědní za neštěstí země (zchudla a zpustla), 
za ztrátu její samostatnosti (upadla do područí Ruska), za justiční vraždy! 
Ti, co byli obviněni, odpovídali: Nevěděli jsme! Byli jsme oklamáni! Věřili 
jsme! Jsme v hloubi duše nevinni! Spor se tedy zúžil na otázku: Opravdu 
nevěděli? Nebo se jen tváří, že nevěděli? (...) ... základní otázka není: věděli 
nebo nevěděli? Nýbrž: je člověk nevinný proto, že neví?“ (Nesnesitelná 
lehkost bytí, 1985, s. 160)

Ukázka z knihy Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí…..

MILAN 
KUNDERA

Milan Kundera  
je český  spisovatel, který byl perzekuován komunistickým režimem a který díky tomu 
nakonec emigroval v roce 1975 do Francie. V roce 1979 byl komunistickým režimem 
zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo v Československu  
až do sametové revoluce zakázáno. Je autorem básní, dramat, prózy a esejí a je také 
překladatel. Jeho texty patří mezi nejčastěji překládaná česká díla na světě.

Michael Kocáb, který měl na starosti 
odsun sovětských vojsk, v jednom 
rozhovoru vzpomínal na varující zážitek. 
Když odcházel jeden z posledních 
důstojníků sovětské armády, šéf 
KGB pro sovětskou armádu na 
našem území, tak mu řekl: „My teď 
odcházíme, pane Kocábe jako vojáci, 
ale my se brzy vrátíme.“ Kocáb se 
tehdy zeptal, jak, jestli bude zase 
nějaká okupace a on odvětil, že ne: 
„My přijdeme jako obchodníci.“ V této 
souvislosti není možné si nevybavit 
firmy jako  PENTA, AGROFERT, LUKOIL 
a řadu dalších a lidi s nimi spojené.

Michael Kocáb zvládl svůj úkol 
perfektně, a tak poslední transport se 
sovětskými vojáky a technikou opustil 
území naší republiky 21. června 1991 
a o šest dní později republiku opustil 
i poslední sovětský voják – tehdejší 
velitel generál Eduard Vorobjov.

Za zamyšlení stojí odpověď bývalého 
ministra Kocába z loňského rozhovoru 
o odsunu sovětských vojsk. Na otázku: 
„Když jste jednal o odsunu sovětských 
vojsk z Československa, napadla vás 
i myšlenka, že se podobná intervence 
může opakovat?“, Kocáb odpověděl: 
„Napadala. Neustále. Proto jsem také 
tak tlačil na rychlost odsunu. Chápal 
jsem tehdejší období jako dějinnou 
škvíru, ve které se musíme rychle 
zbavit sovětské okupační armády. 
Současný vývoj na Ukrajině a na 
Krymu mi dává zpětně za pravdu.“ 

LITERATURA
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Ikonická fotografie z 13. června 1936 
zachycuje dav hajlujících dělníků při 
spuštění lodi Horst Wessel v Ham-
burku. Jen několik jedinců nemá na 
snímku zdviženou pravici. Jeden dělník 
však stojí s ostentativně zkříženýma 
rukama. Němka Irma Ecklerová tvrdí, 
že „ten, který nehajloval“, je její otec 
August Landmesser. Jeho pohnutý osud 
přiblížila ve své knize. Německý děl-
ník August Landmesser sice roku 1931 
vstoupil do NSDAP, ale ze strany byl 
po několika letech vyloučen, když se 
seznámil s židovkou Irmou Eckler. S Ir-
mou se chtěl oženit, to ale nedovolova-
ly norimberské zákony. V roce 1937 se 
Landmesser s rodinou pokusil utéct do 
Dánska, ale byli chyceni. Jelikož byla 
Irma již podruhé těhotná, čekalo pár 
obvinění z „hanobení rasy a krve“.

Landmesser byl poté úřady nucen, 
aby ženu zavrhl. Jelikož tak neučinil, 
byl odsouzen na dva a půl roku 
v koncentračním táboře Börgermoor. 
Irene druhou dceru Irmu porodila ve 
vězení a sama zemřela v koncentračním 
táboře pravděpodobně roku 1942. August 
byl sice v roce 1941 propuštěn, ale roku 
1944 byl mobilizován. Ještě ten samý 
rok padl v boji v Chorvatsku. Jejich dcery 
Ingrid a Irma válku přečkaly v pěstounské 
péči.

Ikonická fotografie byla publikována 
v časopisu Die Zeit roku 1991 a několik let 
se spekulovalo, kdo je oním statečným 
mužem, který nepodlehl davu a nezvedl 
pravici. Identitu „muže, který nehajloval“ 
prozradila v roce 1996 jeho dcera Irma. 
Uvedla to společně s fotografiemi v knize 

„Die Vormundschaftsakte 1935–1958: 
Verfolgung einer Familie wegen 
Rassenschande“, v níž popisuje osud své 
rodiny. Přesto stále není stoprocentně 
dokázáno, že oním mužem na snímku 
z hamburského přístavu je opravdu 
August Landmesser. 

SÁM PROTI DAVU. IKONICKÝ SNÍMEK 
„MUŽE, KTERÝ NEHAJLOVAL“

SÁM PROTI DAVU 10-11
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„NĚKDY MUSÍME 
SPADNOU NA DNO, 
PROTOŽE JE TAM 
NĚCO, CO MÁME 

NAJÍT.“ NEZNÁMÝ AUTOR

„NIC NEPŮSOBÍ VE 
STÁTĚ VÍCE ŠKODY, 

NEŽ KDYŽ JSOU 
VYCHYTRALÍ LIDÉ 
POVAŽOVÁNÍ ZA 
MOUDRÉ.“ FRANCIS BACON

„V DOBĚ, EKONOMICKÉ 
PROSPERITY, NAŠE 

DUŠE A NAŠE VLAST 
STRÁDAJÍ. NENECHME 

JE V TOM.“
PAVEL ŠPORCL V PROHLÁŠENÍ, PROČ ODMÍTL HRÁT V TV PRIMA ČESKOU HYMNU NA AKCI, 

KTEROU ORGANIZUJE SDRUŽENÍ NAPOJENÉ NA ANTISEMITSKÉ HNUTÍ A NA SPD TOMIA 
OKAMURY, SE KTERÝMI NECHCE MÍT NIC SPOLEČNÉHO.

„DĚLÁM TO PROTO, ŽE VĚŘÍM, ŽE 
JEN POCTIVÉ, UCELENÉ VYMEZENÍ 
A PROJEV NESOUHLASU KAŽDÉHO, KDO 
MÁ O ÚMYSLECH TOHO, JENŽ KŘIVĚ 
PŘÍSAHÁ, POCHYBNOSTI, MÁ ŠANCI USTÁT 
DESTRUKTIVNÍ SÍLU JEHO MAMONU 
A NORMALIZAČNÍCH PRAKTIK.“
ZDŮVODNIL TOMÁŠ KLUS SVŮJ PŘÍSTUP K ANDREJI BABIŠOVI

„CO MĚ OSOBNĚ TROŠKU ZARAZILO, JE TO, ŽE BY 
PAN PŘEDSEDA BABIŠ MĚL ODSTOUPIT V PŘÍPADĚ 

PRVOINSTANČNÍHO ODSOUZENÍ, PROTOŽE JE TO 
Z LIDSKÉHO HLEDISKA NESTANDARDNÍ PODMÍNKA. TÍM 
BY PŘIZNAL, ŽE JE VINEN, A ON JE PŘESVĚDČEN, ŽE JE 

NEVINEN A MY V ANO S NÍM VŠICHNI TAKTÉŽ.“
JAROSLAVA JERMANOVÁ, HEJTMANKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ HNUTÍ ANO

„NEJMÉNĚ SE 
BOJÍ SMRTI TI, 
JEJICHŽ ŽIVOT MÁ 
NEJVĚTŠÍ CENU.“ 
IMMANUEL KANT
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TÉMA

ZAPLATÍTE DAŇ Z PŘÍJMU 
A STÁT VÁM VRÁTÍ NA 
ÚČET TROJNÁSOBEK 
FORMOU DOTACÍ? ZDÁ 
SE VÁM TO ABSURDNÍ? 
ALE KDEPAK. TAK PLATÍ 
DANĚ PREMIÉR ČESKÉ 
REPUBLIKY. 



POEZIE

Koncern Agrofert získal loni podle 
Hospodářských novin na dotacích 
rekordních 2,1 miliardy korun. Na dani 
z příjmu přitom firma ve stejném období 
zaplatila 739 milionů korun, upozornil 
deník. Koncern Agrofert vlastnil ještě 
na začátku loňského roku současný 
premiér Andrej Babiš (ANO). V únoru 
2017 vložil své akcie kvůli zákonu 
o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Údaje o čerpaných dotacích 
a odvedených daních deník zjistil 
z výroční zprávy za všechny firmy 
spadající do skupiny Agrofert. „Nad její 
rámec nebudeme detaily komentovat,“ 
řekl listu mluvčí společnosti Karel 
Hanzelka.
Firmy spadající pod Agrofert loni získaly 
1,35 miliardy korun na provozních 
dotacích, na které má nárok každý, kdo 
splní příslušné podmínky. Jde například 
o dotace na hektar půdy či chované zvíře.
Dalších 607 milionů korun tvořily podle 
Hospodářských novin investiční dotace. 
Ty se skládají z přímých finančních 
částek a z čerpaných pobídek v podobě 
slev na dani.
Podle deníku získal Agrofert loni nejvíc 
přímých investičních dotací z Německa, 
kde na stavbu velké pekárny dostal 11 
milionů eur (přibližně 290 milionů korun). 
V Česku pocházely největší investiční 

dotace z programu na rozvoj venkova 
a mířily do potravinářských firem.
Kromě toho pobíral Agrofert také peníze 
na dorovnání garantovaných výkupních 
cen elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
zejména bioplynových stanic. Tímto 
způsobem podle novin loni inkasoval 150 
milionů korun.

Zisk Agrofertuse loni propadl
Skupina Agrofert je největší v českém 
zemědělství a potravinářství, dvojkou 
v chemickém průmyslu a významným 
subjektem v lesnictví a médiích. Loni 
zaměstnávala zhruba 33 tisíc lidí.
Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert 
se loni meziročně snížil o 38 procent 
na 4,8 miliardy korun a konsolidované 
tržby stagnovaly na 155,1 miliardy korun. 
Za poklesem stojí výkon německé 
pekárenské skupiny Lieken, nedařilo se 
také společnostem chemického sektoru 
v oblasti produkce hnojiv. Naopak 
dobře si vedly zemědělské společnosti. 
O hospodářských výsledcích za rok 2017 
Agrofert informoval počátkem června. 

Reportéři ČT: Dotace pro malé firmy  
na pojištění čerpaly podniky z obřího 
holdingu Agrofert. Prý běžná praxe.
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Sonet LXVI

(překlad Martin Hilský)

Znaven tím vším, 
Já chci jen smrt a klid,
Jen nevidět,
Jak žebrá poctivec,
Jak dme se pýchou pouhý parazit,
Jak pokřiví se 
každá čistá věc,
Jak trapně září pozlátko
všech poct,
Jak dívčí cudnost
brutálně rve chtíč,
Jak sprostota se sápe
na slušnost,
Jak blbost na schopné
si bere bič,
Jak umění
je pořád služkou mocných,
Jak hloupost 
zpupně chytrým poroučí,
Jak prostá pravda
je všem prostě pro smích,
Jak zlo
se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším
Já zemřel bych tak rád,
Jen nemuset tu
Tebe zanechat

WILLIAM 
SHAKESPEARE

AGROFERT LONI ZÍSKAL REKORDNÍ DVĚ 
MILIARDY Z DOTACÍ, NA DANI Z PŘÍJMU 
ZAPLATIL TŘETINU
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Byl jsem před pár dny osloven, abych 
zahrál hymnu na galakoncertu ke 100. 
výročí republiky. Koncert má vysílat TV 
Prima 7. 11. 2018. (Předesílám, že jsem 
zatím všechny nabídky na oslavu tohoto 
výročí – kromě přenosu ekumenické 
mše na ČT 28. 10. – odmítl. Nemám 
vůbec pocit, že v této nedobré době pro 
naši zem je co slavit, a tak se veřejným 
oslavám vyhýbám, což je mi velmi líto).
Tento galakoncert připravuje TV Prima 
společně s Nadačním fondem Má 
vlast. I přes výše napsané jsem chvíli 
rozmýšlel, jestli na podobném koncertě 
vystoupit či nikoliv. Přece jen mám 
tuhle zemi opravu rád a zahrát hymnu 
při podobném galakoncertu by mi asi 
(za normálních okolností) mělo být ctí. 
Jak jsem ale zjistil, předsedou správní 
rady tohoto Nadačního fondu je Michal 
Semín, který je spojen s Akcí D.O.S.T., 
byl dokonce několik let jejím předsedou. 
Akce D.O.S.T. je antisemitské hnutí, které 
kromě jiného odmítá multikulturnost, 

podporuje SPD a navazuje na názory 
Adama B. Bartoše. To mi stačilo 
k tomu, abych své vystoupení okamžitě 
zrušil. Nechci mít s podobnými lidmi 
a s podobnými názory nic společného.
Jsem svobodomyslný člověk, který miluje 
svou zemi. Na každém svém koncertě 
nabádám posluchače k podpoře národní 
hrdosti, hraji své variace na píseň Kde 
domov můj, vybízím k hezkému chování 
ke svým bližním, přeji si, abychom na 
sebe i naši vlast mohli být pyšní. Mám 
rád všechny lidi bez rozdílu a nezáleží 
mi na jejich barvě pleti. A teď bych měl 
podpořit a spolupracovat s lidmi, jejichž 
postoje se mi absolutně příčí? Ne, děkuji.
Jsem velmi smutný z toho, že jsme 
se dostali do situace, kdy toto vůbec 
musím řešit. A že jedna z našich velkých 
televizí spolupracuje s lidmi, kteří mají 
antisemitské názory pod zástěrkou 
vyšších cílů. A pokud jste si to ještě 
neuvědomili (a přiznávám, že ani já 
dlouho ne), zatím vybraný termín pro TV 
přenos, tedy 7. listopadu, je na výročí 
VŘSR. Je to náhoda?
Nevím, co se to s námi a naší drahou 
zemí stalo. Ale věřím v lepší zítřky. Každý 
děláme ve svých rozhodnutích chyby. Ty 
je ale potřeba napravit. Pojďme se o to 
společně pokusit. Protože v době, kdy se 
nám daří ekonomicky dobře, naše duše 
a vlast strádají. Nenechme je v tom. 

Pavel

HOUSLISTA ŠPORCL NEVYSTOUPÍ NA AKCI 
PODPOROVANÉ ANTISEMITY BLÍZKÝMI SPD

Houslista Pavel Šporcl uveřejnil 
prohlášení, ve kterém oznámil, že 
nevystoupí na koncertě, který měla ke 
100. výročí založení Československa 
vysílat TV Prima. Rozhodl se tak proto, 
že předsedou Nadačního fondu Má 
vlast, který akci připravuje, je Michal 
Semín, člověk spojený s podle Šporcla 
antisemitskou Akcí D.O.S.T., která 
podporuje Okamurovu SPD nebo třeba 
neonacistu Adama B. Bartoše.

Jeho prohlášení, které na svém profilu 
na sociální síti uveřejnil novinář Jaro-
slav Kmenta, přinášíme v plném znění:

PROTESTY UMĚLCŮ

  Facebook

TXT Forum 24
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Nedávno vystoupil Tomáš Klus 
s překvapivým prohlášením, kdy 
otevřeně vyhlásil bojkot všeho, co se 
týká premiéra Andreje Babiše. Ve svém 
prohlášení si rýpl do všech hudebníků, 
kteří vystupují na festivalu Colours of 
Ostrava, poté dodal, že se neobjeví ani 
v žádných Babišových médiích. Jeho 
forma protestu neunikla pozornosti 
dalších hudebníků, kteří se závěrem 
týdne přidali. „Mám ve své smlouvě 
o dílo klauzuli, kterou si vyhrazuji právo 
nehrát tam, kde tečou Šéfovy peníze. 
Připojuji k tomu nyní i svůj bojkot Mafry 
a všech bezskrupulózních, konkurenci 
a životní prostředí likvidujících podniků 
Velkostatkohnojaře. Zasmlouvované 
akce, kde je Mafra mediálním partnerem, 

rušit nemohu, ale zahrnu tuto výjimku 
do smluv budoucích,“ napsal ve svém 
prohlášení Tomáš Klus a dodal: „Dělám 
to proto, že věřím, že jen poctivé, 
ucelené vymezení a projev nesouhlasu 
každého, kdo má o úmyslech Toho, jenž 
křivě přísahá, pochybnosti, má šanci 
ustát destruktivní sílu jeho mamonu 
a normalizačních praktik.“ A zatímco 
ještě v půlce týdne v tom byl český 
písničkář, textař, skladatel, herec 
a bývalý moderní pětibojař sám, koncem 
týdne se k němu přidalo několik dalších 
umělců. „Najednou koukám, žes udělal 
to svý prohlášení o bojkotu firem a médií 
jednoho ze sponzorů toho festivalu. On je 
to shodou okolností náš trestně stíhaný 
premiér, že jo. A teď si představuju, že 

„Já su taky Havloid!“ To píše zpěvák 
legendární kapely Mňága a Žďorp 
na Facebooku v prohlášení, v němž 
se přidává k bojkotu akcí a médií 
spojených s Andrejem Babišem 
a s jeho holdingem Agrofert. 
Přinášíme celý jeho text.

V létě má být horko a v zimě zima. Tím bych 
uzavřel kapitolu s názvem To je ale vedro, 
paní Nováková!
Naprosto podporuju a souhlasím 
s Tomášem Klusem a jeho otevřeným 
vzdorem vůči AB (fakt se mi nechce psát 

ani to jméno). Všechny řeči o marnosti, 
zbytečnosti a naivitě podobného konání 
nepřijímám. (I když glosy Xaviera B 
o lustrování jeho publika jsou, kurvadrát, 
docela vtipné.) Jednou jsme tu, tak si 
řekneme svý, každej jak to umí. A taky jsem 
si nevšim, že by mlčící většina někdy něco 
změnila, vždycky ji někdo musel nakopnout 
do zadku. Tím bych uzavřel kapitolu 
s názvem Já su taky Havloid! 

Moje babička Amálie, ročník 1900, měla pro 
typy podobné AB hezké české slovo gauner, 
ke kterému se i já přikláním. Označovala 
tak lidi, kteří se budou mít vždycky dobře, 
protože nejsou hloupí, nemají zábrany, 
nemají svědomí a nezajímá je nic jiného než 
jejich osobní prospěch. Spojí se s kýmkoli, 
kdo jim může být prospěšný, a řeknou 
kdykoli cokoli, co jim může přinést zisk.
Tím bych uzavřel kapitolu s názvem 
Zatímco jsem se v roce 1984 potil na 
výslechu StB, ty jsi, soudruhu, budoval svou 
kariéru na straně Utlačovatelů a Vrahů 
(Pavel Wonka například), takže je mi dávno 
jasný, jak to myslíš s obyčejnýma lidma. 
(Bez smajlíka).

Hezké léto přeju!

se my dva spolu potkáme a já Ti nebudu 
moct říct, že se za něj stydím. A přitom 
je to pravda,“ napsal Jiří Macháček, který 
se rozhodl Kluse v bojkotu podpořit. 
„Máš pravdu, nejde to dohromady – 
stydět se za člověka a přitom vystupovat 
v jeho médiích nebo někde, kde si 
vzali jeho prachy,“ uzavřel Macháček. 
Další reakce na sebe nenechaly čekat 
dlouho. V neděli se přidal také Matěj 
Ruppert. „Mimochodem, nejsi v tom 
sám a doufám, že nás bude ještě víc! 
Na coloursech do doby, než buď Babiš 
odejde z politiky, nebo je přestane 
sponzorovat, hrát nebudeme a Idnes 
a Óčko to samé,“ napsal Ruppert. Ještě 
v nedělních odpoledních hodinách 
vyjádřila podporu bojkotu také Iva 
Pazderková. Herečka, zpěvačka, 
moderátorka a bavička otevřeně 
přiznala, že podobně jako Tomáš Klus 
hodlá bojkotovat média z vydavatelství 
Mafra. „Chci být důsledná a děkuji ti 
za motivaci a inspiraci. V budoucnu 
nebudu poskytovat rozhovory a nebudu 
spolupracovat s médii Idnes, Lidovky, 
Expres, Playtvak, rádio Impuls, rádio 
Rock Zone, tiskoviny Dnes, Lidové noviny, 
časopis Téma, deník Metro a časopis 
5plus2. A nebudu vystupovat na akcích 
jištěných penězi pana AB,“ napsala ve 
své zprávě zpěvákovi.. 

KLUS, MACHÁČEK I RUPPERT. 
SEZNAM UMĚLCŮ, KTEŘÍ  
VYHLÁSILI BOJKOT BABIŠOVÝCH 
MÉDIÍ, SE ROZRŮSTÁ.

MŇÁGA A ŽĎORP

TXT Michael Daněk, Budějcká drbna



VEDL VÍDEŇ ŠESTKRÁT DÉLE NEŽ 
KRNÁČOVÁ PRAHU. BERU OBČANY 
VÁŽNĚ, ŘÍKÁ ÚSPĚŠNÝ  
STAROSTA HÄUPL
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Praha není Vídeň. A ani dlouho 
nebude. Zatímco rakouská 
metropole byla letos už podeváté 
v řadě vyhlášena celosvětově 
nejlepším městem pro život, Praha 
se umístila na 69. místě. Inspiraci 
nabízí v exkluzivním rozhovoru pro 
HlídacíPes.org legendární vídeňský 
starosta Michael Häupl, který nedávno 
odešel po 24 letech z úřadu.

Häupl kromě jiného dokázal rakouskou 
metropoli provést i migrační krizí 
v časech, kdy všude kolem posilují 
populisté.

„Starosta potřebuje manévrovací 
prostor, vídeňská ústava mi přeje,“ říká 
Michael Häupl, který nedávno v Praze 
s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) 
zahajoval Dny Vídně. Právě Krnáčová si 
naopak stěžuje na omezené pravomoci 
primátorky například při prosazování 
velkých dopravních staveb a říká, že 
„kdyby bylo po jejím, už se staví“.

Vídeňský starosta řídil své město 
šestkrát déle než ona. Posledních devět 
let v řadě Vídeň získala celosvětové 
prvenství v kvalitě života podle 
organizace Mercer a pod vedením 
Häupla se kromě tradičního kulturního 
centra stala i centrem vědeckým.
V rozhovoru pro HlídacíPes.org Häupl 
přiznává, že město dostalo v jeho éře dva 
velké impulzy v podobě pádu železné 
opony a vstupu Rakouska do Evropské 
unie. „Kdybychom byli také rozdělení 
železnou oponou, nebyli bychom tam, 
kde jsme dnes,“ připouští.

Není moc politiků, kteří by po skoro 
čtvrtstoletí odcházeli z vrcholné 
funkce s nadšenými výkřiky davu 
„přídavek, přídavek“ jako vy nedávno 
na prvomájové slavnosti ve Vídni 
při vašem posledním projevu. Našli 
jste ve Vídni odpověď na to, jak 
evropská sociální demokracie přežije 
21. století?
To je přehnané, ale i ten 1. máj ukázal, 
že sociální demokraté musejí být hlavně 
autentičtí. Neschovávat se třeba za 
neoliberalismus nebo ještě něco horšího. 

Je potřeba zůstat svůj a voliči pak vědí, 
co kupují, a jsou ochotní to podpořit.

Dobře, vy jste tedy autentický sociální 
demokrat?
Říkají to o mě…

Jak se to dělá?
Byl bych rád, aby rakouská sociální 
demokracie byla celostátně tak úspěšná, 
jako jsme my ve Vídni, tedy, že by strana 
měla 35 procent hlasů ve volbách 
a funkci premiéra. Ale všechno je to 
o lidech, a to je těžká věc. Rakouští 
sociální demokraté jsou teď každopádně 
na dobré cestě přepnout se z vládní 
strany na tu opoziční.

V Praze jste před týdnem spolu 
s primátorkou Adrianou Krnáčovou 
zahajoval historicky první pražské 
Dny Vídně. Čím se Praha může od 
Vídně inspirovat?
Nechci dávat jiným starostům 
nevyžádané rady. Ale klíčové je, aby 
starosta měl co největší manévrovací 
prostor. Když nemůže o ničem 
rozhodovat, má to těžké. Vídeň 
je jiná v tom, že městská ústava 

dává starostovi silnou pozici oproti 
městskému zastupitelstvu (Vídeň má 
zároveň statut samostatné spolkové 
země, pozn. red.)

Ptám se spíš na to, jestli se dá 
okopírovat vídeňská kvalita života, 
kde město vede už devět let 
celosvětové žebříčky. 
Zeptám se sám – víte, kolik má Praha 
městských částí? Padesát sedm? My teď 
ve Vídně zcela vážně přemýšlíme o tom, 
že městské části (obvody –„Bezirke“, 
celkem jich je ve Vídni 23, pozn. red.) 
budeme slučovat, že městské části 
budou větší, a tím se zlepší možnosti, jak 
prosazovat plánování města.

Když ve Vídni postavíme něco ve veřejné 
dopravě nebo novou ulici, já na to 
nepotřebuji souhlas městské části. Stačí, 
že to schválí vídeňské zastupitelstvo. 
Ve Vídni samozřejmě existují občanské 
iniciativy, které bereme velmi vážně. 
Třeba proti severovýchodní části 
obchvatu města jich bylo asi sto. Stavbu 
to ale nezastavilo.

Takže jaká je ta rada pro Prahu?
Jednat a dotahovat věci do konce. 
Diskutovat samozřejmě ano, sám jsem 
ochotný obětovat diskusi nad projektem 
třeba rok, ale pak to prostě zrealizujeme.

Zeptám se ještě jednou – jsou úspěchy 
Vídně vůbec přenositelné jinam, když 
má město tak specifickou politickou 
tradici? „Rudé Vídni“ vládnou vaši 
socialisté nepřetržitě od 2. světové 
války…
Podle mě je třeba nefér srovnávat Vídeň 
s Berlínem. Ten byl dlouho rozděleným 
městem, jeho velká část „zmizela“ 
za železnou oponou. Vídeň toho byla 
ušetřena a měla úplně jiné možnosti 
rozvoje. Podívejte se na bytovou situaci 
– 62 procent Vídeňanů dnes bydlí 
v „sociálních bytech“, tedy v takových, 
kde cena nájmu za čtvereční metr 
nepřesahuje 7 eur (cca 175 Kč, pozn. 
red.). To je výsledek toho nepřetržitého 
vývoje. Kdyby kdysi železná opona 
protínala Rakousko a Vídeň, vypadalo by 
to u nás úplně jinak.

Klidně rok  
diskutovat



hodně co vyříkávat s novou rakouskou 
vládou – ta svoji politikou podporuje 
segregaci a jde proti solidaritě třeba 
s chudými (od loňska je v Rakousku 

u moci koalice lidovců a Svobodných, 
kteří mají blízko ke krajní pravici 
a dlouhodobě útočí na přistěhovalce, 
pozn. red.). A to bude problém, nejen 
pro Vídeň, ale pro města po celém 
Rakousku.

Není to jen Rakousko. Populismus je 
silný i v okolních zemích. Jak vidíte 
budoucnost střední Evropy?
Obnovené sklony k nacionalismu, odklon 
od solidarity, to mi dělá starosti, od AfD 
v Německu, až po Itálii nebo Řecko. 
Takovou krajně pravicovou stranu máte 
i v Česku. Je to všude stejné, tyhle strany 
posilují a sociální demokracie ztrácí. 
A všude tam se taky sociální demokraté 
nechovají jako správní sociální 
demokraté.

Zopakoval bych ještě první otázku 
z rozhovoru – při vaší poslední 
veřejné řeči vám fandilo celé 
vídeňské náměstí. Je to proto, že máte 
tzv. „Schmäh“, tedy charakterové 
vlastnosti typické údajně právě a jen 
Vídeňanům?

Ten pojem se opravdu nedá přeložit. 
Je to specifický vídeňský humor, 
který si někteří mohou vyložit jako 
urážku. To jsou ale lidi, kteří žádné 

„Schmäh“ nemají. Je to takový způsob, 
jak lidem říkat mírné nepravdy a trochu 
je vodit za nos a dobírat si je.

To říká o kořenech svého politického 
úspěchu dlouholetý vídeňský 
starosta…?
Nejde jen o nepravdy, ale i to, umět říct 
pravdu tak, aby ji ten druhý dobře přijal. 
To je „Schmäh“. 
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Praha a její současná primátorka 
Krnáčová se hodně upíná k pojmu 
Smart City a Vídeň si bere jako jeden 
z příkladů. Sama definuje „Smart City“ 
jako město, které umí pracovat s daty 
a využívat je pro svůj vlastní rozvoj. 
Souhlasíte, nebo je ten pojem širší?
Je v tom mnohem víc. Já bych Smart 
City neomezoval jen na samotný rozvoj 
digitálních technologií. Důležité je, jak 
tyhle technologie dokážeme využívat pro 
rozvoj společnosti.

Pojem Smart City se v Praze hodně 
zúžil, třeba na chytré lavičky napájené 
solární energií, kde je možné dobít 
si mobil nebo se připojit k internetu. 
V čem konkrétně je Vídeň „chytřejší“ 
než ostatní města?
Je to zatím spíš úkol, který jsme si dali. 
Ale chytré město je pro mě spojeno 
třeba se vzděláváním. Před sto lety se 
sociální demokracie snažila vymýtit 
analfabetismus. Dnes se musíme snažit 
potlačit „digitální analfabetismus“, aby 
nikdo v době digitální revoluce nezůstal 
stranou. Protože když nebude rozumět 
jazyku moderních technologií, ať už 
kvůli svému sociálnímu backgroundu 
nebo věku, tak zůstane pozadu. Takže 
Smart City jsou samozřejmě data a jejich 
využití. Ale musí to být využití pro 
spravedlivý rozvoj společnosti.

Vídeň je specifická svou historickou 
sociální soudržností. Ve městě 
neexistují no-go zóny nebo sociálně 
vyloučené lokality. Platí to stále i po 
migrační vlně z roku 2015, kdy město 
přijalo pod vašim vedením tisíce 
uprchlíků?
Zatím poslední magistrátní a zemské 
volby ve Vídni v říjnu 2015 byly 
uprostřed toho všeho a my jsme je 
vyhráli – navzdory migrační vlně, ne 
díky ní. To, co jste říkal o Vídni, podle 
mě platí a myslím, že si kvůli tomu 
vídeňská sociální demokracie bude mít 

Smart City  
nejsou jen data



Jen malá místnost v pevnosti
Pár společných fotek se Zaldostanovem 
má i Jozef Hambálek. Donedávna 
veřejnosti nepříliš známý podnikatel ze 
západního Slovenska se letos na prahu 
okurkové sezóny dostal do světových 
médií. Právě na jeho pozemku totiž 
vznikla slovenská pobočka Nočních vlků. 
On sám se stal jejím šéfem.
Adresa nezní dvakrát prestižně – 
městečko Dolná Krupá poblíž Trnavy, 
asi 60 kilometrů na sever od Bratislavy. 
Hambálkův objekt ale nabízí dobré 
útočiště – motorkářům i komukoli 
jinému, kdo má rád silné stroje, včetně 
těch pancéřovaných.
Za ohradou s ostnatým drátem 
připomínající pevnost je totiž 
parkoviště vyřazené vojenské techniky, 
které připomíná hřbitov armádních 
vozidel. Ukázaly to záběry z dronů 
pořízené v červenci novináři, kteří se 
o Hambálkovu základnu začali zajímat.
Reportéři Rádia Svobodná Evropa 
– Rádia Svoboda se dokonce kvůli 
snímání pozemku dronem dostali přímo 
s Hambálkem do křížku. Pohrozil jim, že 
si dojde pro zbraň a zavolal policii (viz 
video RFE/RL).
„Nočním vlkům jsme u nás vyčlenili 
malou místnost, která je k dispozici 
pro pět nebo šest slovenských členů 
tohoto klubu. Je to jen o tom, že každý 
klub na světě musí mít někde oficiální 
sídlo,“ svěřil se Hambálek slovenskému 
Denníku N.
Hambálek měl také (přinejmenším 
donedávna) blízko ke špičkám slovenské 

V předvečer 50. výročí vpádu 
sovětských vojsk do Československa se 
(nejen) na Slovensku znovu řeší otázka 
ruského vlivu v zemi. Dlouholetý 
bývalý premiér Robert Fico z Moskvy 
nikdy hrozbu nedělal. Kreml má ovšem 
na Slovensku i takové obdivovatele, 
kteří si rádi hrají na vojáky, a když není 
po ruce silná motorka, rádi vsednou do 
obrněného transportéru.

Mít fotku s Alexandrem Zaldostanovem 
se mezi příznivci Kremlu považuje za 
slušný úlovek. Šéf motorkářského klubu 
Noční vlci přezdívaný též „Chirurg“ má 
blízko k Vladimiru Putinovi, podílel se 
i na zabírání Krymu v počátcích jeho 
okupace Ruskem a kvůli zápisu na 
sankční listině nesmí na území EU. Jeho 
fanoušci ale můžou za ním – do Ruska, 
tedy i na okupovaný Krym.

Disneyland proti rusofobii
Za Zaldostanovem na Krym jezdí čeští 
i slovenští politici. Koncem července 
dorazil třeba nezařazený poslanec 
slovenského parlamentu Peter Marček, 
před pár dny tam byla i česká výprava.
S Marčekem Zaldostanov natočil 
video, které pověsil na Facebook. 
Marček v něm médiím i politikům, kteří 
slovenskou pobočku Nočních vlků 
označují jako riziko (například kvůli 
blízkosti k jaderné elektrárně Jaslovské 
Bohunice), lámanou ruštinou vzkazuje, 
ať se „nechají vyšetřit na psychiatrii“.
Zaldostanov to označil za „pohled Slováků 
na informační útok proti Nočním vlkům“.

NA NÁVŠTĚVU ZA CHIRURGEM.  
ŠÉF NOČNÍCH VLKŮ PŘIJÍMÁ HOSTY 
NA KRYMU, POZVAL I SLOVENSKÉHO 
PREZIDENTA KISKU. TEN ODMÍTL.

Snímek se Zaldostanovem – zarostlým 
a urostlým mužem, který se málokdy 
nechá vidět jinak než v motorkářském 
oděvu – si nedávno pořídila i skupina 
českých politiků, která vyrazila na 
Krym (a vysloužila si kritiku ukrajinské 
diplomacie).
Zaldostanov se na svém facebookovém 
profilu návštěvou z Česka pochlubil 
slovy: „skupina přátel Ruska, skupina 
europoslanců, kteří chtějí vidět Rusko 
vlastníma, a ne cizíma očima“.
Europoslanec tam ovšem podle 
dostupných informací byl jen jeden 
– Jaromír Kohlíček za KSČM – kromě 
něj delegaci tvořili například senátor 
zvolený za hnutí Severočeši.cz Jaroslav 
Doubrava či bývalý místopředseda 
komunistů Josef Skála.
Právě ten se na jednom z dalších videí 
na Zaldostanově profilu rozplývá, jak 
je návštěva u Nočních vlků během 
příprav jejich motorkářské show 
hotovým „Disneylandem proti rusofobii 
a porážkou rusofobie uměleckými 
prostředky“.
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dvoře právě Slovenským brancům 
k ofenzivnímu výcviku).
Současný ministr obrany Peter Gajdoš 
proto chce, aby Slovenské brance 
prověřila generální prokuratura – 
slovenská obdoba českého státního 
zastupitelství.

Přijeďte se podívat
Politici ale nejsou jednotní. Prezident 
Andrej Kiska otevření slovenské filiálky 
Nočních vlků ostře odsoudil, označil 
působení ruských motorkářů za vážné 
bezpečnostní riziko a vyzval vládu, aby 
vytvořila „podmínky pro účinný zásah 
proti pochybným spolkům“ na Slovensku.
Premiér Peter Pellegrini naopak Kisku za 
tak ostré výroky kritizoval. On sám prý 
počká na to, co o Nočních vlcích řekne 
po svém vyšetřování policie a generální 
prokuratura.
Nový policejní prezident Milan Lučanský 
si ale veřejně postěžoval, že aby policie 
mohla konat, potřebuje jasné politické 
stanovisko vlády, co si kabinet o Nočních 
vlcích vlastně myslí.
Spory na Slovensku neunikly ani 
samotným Putinovým motorkářům. 
Šéf Nočních vlků Zaldostanov se do 
slovenského prezidenta Kisky na 
Facebooku opřel a pozval ho, aby 
přijel v polovině srpna jako host na 
velkou motorkářskou show na Krymu 
a přesvědčil se, jak Noční vlci fungují.
Andrej Kiska oznámil, že příští rok už 
funkci prezidenta obhajovat nebude 
a nelze předvídat, jaké postoje 
k Putinovu Rusku bude mít jeho 
nástupce.
Naopak Pellegriniho vládu, která staví na 
Ficově dědictví prokremelské vstřícnosti, 
čekají řádné parlamentní volby teprve 
za víc než rok a půl. Do té doby můžou 
u Trnavy vesele burácet motory silných 
strojů pod ruskou vlajkou. 

politiky. Novinář Ján Kuciak, kterého 
zatím neznámý pachatel letos v únoru 
zastřelil, psal loni v jednom ze svých 
článků o tom, že Hambálek měl blízko 
i k tehdejšímu ministru vnitra Robertu 
Kaliňákovi.
Kaliňák musel po letech funkci složit 
letos, stejně jako jeho politický 
souputník Robert Fico, právě kvůli 
společenským turbulencím po vraždě 
Jána Kuciaka.

Rusko nebylo problém. Pak přišel 
Kiska.
Během dlouhé éry Kaliňákova 
ministrování (s přestávkou vedl rezort 
vnitra celkem deset let) slovenská vláda 
v Rusku neviděla zásadní problém pro 
národní bezpečnost.
Premiér Robert Fico po okupaci 
Krymu a začátku konfliktu na východě 
Ukrajiny opakovaně vyzýval ke zrušení 
protiruských ekonomických sankcí. 
A vnitro pod Kaliňákovým vedením 
přiznalo bezpečnostní ohrožení skrz 
dezinformace přicházející z Ruska teprve 
v roce 2016.
Už dříve přitom právě na Slovensku 
vznikl seznam slovenských i českých 
dezinformačních webů, který se 
postupně rozšiřoval a dnes má víc 
než 100 položek. Jeho autorem byl 
středoškolský učitel z Považské Bystrice 
Juraj Smatana.
Vypadalo to, že občanští aktivisté si 
rizika ruského vlivu uvědomují lépe než 
stát.
Víceméně jednotnou frontu nejvyšších 
ústavních činitelů v názoru „Rusko 
není problém“ narušil až Andrej Kiska 
vstupem do funkce prezidenta v polovině 
roku 2014. Politický nováček se do úřadu 
dostal necelý půlrok po začátku války na 
Donbase.
Kiska nejenže říkal, že okupace Krymu 
je porušením mezinárodního práva, ale 
také neváhal Rusko hlasitě kritizovat 
i z jiných důvodů, třeba za okupaci 
Československa v roce 1968. Robert Fico, 
do té doby hegemon slovenské politiky, 
dostal protiváhu.
Znovu se to změnilo po parlamentních 
volbách v roce 2016, po kterých se 
koaličním partnerem Ficova SMERu 
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stala Slovenská národní strana vedená 
Andrejem Dankem.
Ten se brzy vyprofiloval jako velký 
fanoušek Kremlu. Jako první slovenský 
politik vystoupil v plénu ruské Dumy 
a mluvil tam o nutnosti porozumění 
a vzájemnosti mezi Slovany.
Je tedy umístění evropského sídla 
Nočních vlků právě na Slovensku 
„odměnou“ za tuhle vstřícnost?

Čekání na válku
Fasáda jedné z budov sídla klubu v Dolní 
Krupé má maskovací nátěr a jak bylo 
řečeno, i vnitřní vybavení láká fanoušky 
vojenství. A ty zase často láká Rusko, 
jako třeba skupinu Slovenskí branci.
Ta má zhruba 200 členů a profiluje 
se jako domobrana, která chce být 
v záloze pro případ, že by ji „Slovensko 
potřebovalo“. Mezinárodně ji proslavil 
režisér Adam Gebert ve svém dokumentu 
Až přijde válka. Kromě aktivních oddílů 
nabízejí branci i základní vojenský výcvik 
pro širokou veřejnost. Stojí 35 eur a trvá 
pět dní.
V odlehlejších koutech Slovenska znají 
Slovenské brance jako „ty vojáky, co 
přijdou udělat přehlídku“. Oblečení 
v maskáčích ukazují zájemcům (často 
rodinám s dětmi třeba na městských 
festivalech), jak se například střílí ze 
vzduchovky.
Slovenská média už ale informovala 
i o tom, že se Slovenskými branci 
spolupracují i některé školy – a při 
přednáškách tam mluví nejenom 
o zbraních a obraně, ale i o geopolitice. 
Tu žákům prezentují proruským 
pohledem.
V té souvislosti těžko překvapí, že 
šéf Slovenských branců Peter Švrček 
dostal také pozvánku na slavnostní 
otevření slovenské filiálky Nočních vlků. 
Slovensko je sice formálně pevnou 
součástí euro-atlantické aliance, členem 
EU i NATO, na jeho území se ale už dávno 
odehrává souboj o to, jak moc bude mít 
země image „přítele Ruska“.
Slovenská vláda teď zjišťuje, že v tomto 
souboji už nejde jen o „neškodné“ 
dezinformace, ale že v něm hrají roli 
i skupiny ozbrojenců (Jozef Hambálek 
opakovaně poskytl techniku na svém 
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ARCHITEKTURA 22-23

TÝM MLADÝCH ARCHITEKTŮ VYHRÁL 
PRVNÍ CENU V SOUTĚŽI NA STAVBU 
MUZEA V NORSKU

Česko-švédský tým mladých architek-
tů se sídlem v dánské Kodani vyhrál 
s návrhem „Finnskogens Hus“ první 
cenu v otevřené mezinárodní soutěži 
na nové Muzeum Lesních Finů ve 
Svullrya, Norsko (Museum of Forest 
Finn Culture in Norway). S 203 návrhy 
byla soutěž čtvrtou největší v Norsku. 
Mezinárodní tým je složený z architek-
tů: Juráš Lasovský (CZ), Filip Lipinski 
(SWE), HannaJohansson (SWE).
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„Finnskogens Hus“ (Dům Lesních 
Finů) je muzeum úzce spjaté s okolní 
zalesněnou krajinou, se kterou splývá, 
a tím rozmělňuje hranice mezi vnitřním 
a vnějším. Je obklopené lesem sloupů 
vyvolávajících zvědavost a vybízejících 
k interakci návštěvníků s budovou 
a okolím. Nové muzeum vytváří prostor 
k vystavování, prezentaci a k výuce 
bohaté historie Lesních Finů.
Muzeum je charakterizováno velkou 
střechou podepřenou labyrintem sloupů 
vytvářejících symbiózu mezi okolní 
přírodou a budovou, mezi interiérem 

a exteriérem. „Kmeny“ dávají budově 
jedinečný charakter, a to zvláště během 
večerních hodin, kdy světlo vyzařující 
ven skrze rastr kmenů osvětluje 
bezprostřední okolí. Vstup vypadá jako 
mýtina, která návštěvníka vede do 
prostoru recepce, knihovny a výstavní 
části. Uvnitř muzea jsou kmeny stále 
přítomny a provází návštěvníka celým 
objektem. Světlo pronikající skrze strop 
je analogií techniky Lesních Finů, kteří 
využívali kouř k vytápění budov a poté 
ho odváděli z budovy skrze poklop ve 
stropě.

Finnskogens Hus je moderní budova 
vycházející z kultury Lesních Finů 
a vytvářející dialog mezi lesem a řekou 
Rotna. Dřevo je prezentováno jednak 
jako konstrukční element a také jako 
prvek vyprávějící příběh žďáření 
(vypalovaní lesa) za účelem získání 
zemědělské půdy, typické metody pro 
kulturu Lesních Finů.

O kultuře Lesních Finů
Lesní Finové migrovali z východní 
části Finska do zalesněných regionů 
centrálního Švédska a východního 
Norska na koci 16. století a na začátku 
17. století. Vyznačovali se zemědělskou 
technikou žďáření, kde je do popela 
z vypáleného lesa vyseto zrno. Součástí 
této lesní kultury byla i takzvaná kouřová 
sauna. 

  Lipinski Lasovsky Johansson

TXT Juráš Lasovský, Lipinski Lasovsky 

Johansson
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kteří vykřikují, jak tady „všetci kradnú“, 
všechno je vytunelované, a tak je potře-
ba pevné, dobře makající ruky, která se 
postará o pořádek.
Na takové svody většinou lidé naskakují 
v časech recese. Jedna taková, dlouho 
prodlužovaná po roce 2009, vynesla 
v roce 2013 k moci Andreje Babiše. Od té 
doby má ale ekonomika za sebou pět let 
rekordní prosperity. A stejný babišovský 
nihilismus, v jiné verzi prezentovaný 
i nihilismem zemanovským, zabírá i v té 
rekordní prosperitě. Jedním z vysvětlení, 
která je potřeba vzít v úvahu, je i pocit 
lidí, že si sáhli na příliš malý díl té pro-
sperity. To může být i hlubší vysvětlení 
pro růst nedůvěry a různou míru spo-
lečenské frustrace, jaká se objevuje ve 
většině západních zemí. U nás je ten 
důvod k nespokojenosti z malého podílu 
na prosperitě dost oprávněný.
Podíl lidí na prosperitě se velmi jednodu-
še ukáže na tom, jaká část z vytvořeného 
bohatství se mezi lidi rozdělí na platech. 
U nás je ten podíl šestý nejmenší z celé 
Evropské unie. Na platech se tady v roce 
2016, z něhož jsou poslední kompletní 

O Česku několika posledních let re-
kordní prosperity se dá říct, že jsme 
stále bohatší zemí chudých lidí. Tedy 
chudých v porovnání s tím, kolik 
jsme schopni svým zaměstnavatelům 
vydělat a na jakou část z té sumy si 
dokážeme sáhnout na platech. Na 
první pohled to vypadá, že se v posled-
ních měsících začínají poměry měnit. 
Firmám zoufale chybějí lidé. A tak 
je začínají přetahovat vyššími platy. 
Dvouciferný růst platů se v mnoha sou-
kromých firmách stává standardem. 
Německý obchodní řetězec Lidl nabízí 
pokladním po celé republice nástupní 
plat 28 tisíc korun měsíčně. V Praze 
přes 29 tisíc. To je příjem skoro na 
úrovni průměrného platu, který dosa-
huje necelých 30 tisíc korun měsíčně. 
Dva ze tří lidí v zemi ale vydělávají 
částku pod touto laťkou. A pokladní 
v supermarketu není zrovna typ pro-
fese patřící mezi třetinu nejlépe place-
ných. Takže se dá očekávat, že Lidl je 
svého druhu kontrolkou, že zemi čeká 
další platový vzestup. Na Lidl budou 
muset reagovat jeho konkurenti. Jinak 
za jejich kasami nikdo nebude chtít 
sedět.

Podobné signály přicházejí z dalších 
oborů. Průměrný plat v českých automo-
bilkách loni vzrostl na 37 tisíc korun. Ve 
Škodě Auto vystoupal průměrný dělnický 
příjem na 40 556 korun. Za loňský rok 
se tam zvýšil o desetinu. Vedení začalo 
vyjednávat o vzestupu platů na příštích 
sedmadvacet měsíců, což je období, na 
něž se zpravidla v mladoboleslavské 
automobilce uzavírají kolektivní platové 
smlouvy. Odstartovalo s nabídkou 15 
procent. Odboráři to odmítli, prý je to 
„kulatá nula“. Jsou ochotni začít se bavit 
o 18 procentech. Po pražských tramva-
jových zastávkách visí letáčky lákající 
nové řidiče. Nástupní plat 35 tisíc korun. 
To je těsně pod průměrným příjmem, 
ten v metropoli přesahuje 36 tisíc korun 
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měsíčně. A podobně jako u pokladních 
v Lidlu platí i u řidičů tramvají, že to 
nejsou úplně typičtí příslušníci třetiny 
nejlépe placených Pražanů. Teď je do ní 
Dopravní podnik pod tlakem nedostat-
ku lidí vytahuje. Všechny tyto příběhy 
z firem ukazují, že je do příštích měsíců 
založeno na dost rychlý růst platů.

Nedůvěra a frustrace
To je dobře. Ekonomika jako celek na něj 
rozhodně má. Česko totiž i v posledních 
několika letech silného růstu zůstává 
zemí, kde firmy mezi lidi na platech roz-
dělují skoro nejméně peněz z celé Evro-
py. Na první pohled to působí jako velký 
a zatím nikým přesvědčivě nevysvětlený 
paradox. Pokud jde o životní úroveň, 
a nechme teď stranou pocit bezpečí, kte-
rý je její nedílnou součástí, bezpochyby 
zažíváme jedno z nejúspěšnějších období 
po roce 1989. Rekordní růst ekonomiky. 
Rekordně nízká nezaměstnanost. Re-
kordní nabídka pracovních příležitostí. 
Konečně i dlouho odkládaný růst platů. 
Atmosféra v zemi tomu ale neodpovídá. 
Lidé dávají ve volbách důvěru politikům, 
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data, rozdělilo 30,7 procenta HDP. Hůř už 
jsou na tom jen Irové s 24,8 %, Řekové 
s 25,3 %, Rumuni s 29 %, Italové s 29,2 % 
a Slováci s 30,2 %. Už z této soupisky 
zemí je zřejmé, že to, na jak velkou část 
prosperity si lidé v různých evropských 
zemích sáhnou na platech, přímo nesou-
visí s tím, jak je ta země bohatá. Irsko je 
jedním z vůbec nejbohatších států Unie, 
Rumunsko naopak téměř nejchudším.
Hodně to souvisí spíš s tím, v jakých 
branžích si tam lidé vydělávají, a také 
s kulturním kontextem, dravostí a od-
vahou tlačit na vyšší příjmy. Vůbec na 
největší část prosperity v Evropě si 
dlouhodobě sahají bohatí Švýcaři, kde 
se na platech rozděluje, jako ve vůbec 
jediné evropské zemi, přes 50 procent 
HDP. A přestože dlouhodobým trendem 
celého Západu je pokles podílu lidí na 
prosperitě, Švýcaři si dokážou získat 
stále víc. Před finanční krizí v roce 2008 
to bylo 46,8 procenta. Od té doby daný 
podíl stále roste.

Nepocítěná prosperita
Podobný trend ale zažívá třeba chu-
dé Bulharsko. V roce 2008 se tam na 
platech rozdělovalo 27,6 % HDP. To 
bylo skoro o desetinu méně, než je 
evropský průměr 37 %. Dnes ho Bulhaři 
s 35,9 procenta skoro dosáhli. Opačným 
příkladem je bohatá Velká Británie, jež 
stále patří k zemím, kde si lidé sahají 
na největší část prosperity. Trend je ale 
v ostrovním království sestupný. Ještě 
na startu finanční krize se tady na pla-
tech rozdělovalo 43,9 procenta výkonu 
tamního hospodářství. V roce 2016 už 
jen 40,9 procenta. Ten pocit sehrál spolu 
s migrací, kterou Britové obviňovali 
z toho, že jim platy snižuje, významnou 
roli při brexitu. Guvernér tamní centrální 
banky Mark Carney upozornil, že v růstu 
platů a životní úrovně zažila Británie 
první ztracené desetiletí od roku 1860.
Zvláštní obrázek ukazují české platy. Za 
recese po roce 2009 si tady lidé sáhli na 
větší část prosperity než teď, v dobách 
rekordního růstu. V roce 2012, tedy na 
dně recese, se na platech rozdělovalo 
31,3 procenta HDP. V roce 2015, poté, co 
už země měla za sebou dva roky silného 
růstu, číslo kleslo na 30,1 procenta. Rok 

nato, kdy už se začíná hodně a nahlas 
mluvit o tom, že jsme zemí levné práce, 
podíl prosperity rozdělené mezi lidi le-
hounce stoupl – na 30,7 procenta. Pořád 
však zůstává pod laťkou z recese. Jen 
malá část z bohatství, které se tady v éře 
prosperity vytváří, se dostává k lidem. Ti 
prosperitu vidí, avšak ve svých životech 
ji nepociťují. Rozpor může být skutečně 
jedním z hlavních zdrojů frustrace, která 
se v posledních letech tak silně projevuje 
v politice. Při silném růstu doháníme 
bohatší státy v celkovém bohatství země. 
Životní úroveň průměrného Čecha však 
příliš nestahuje zaostávání za životní 
úrovní průměrného Němce, Rakušana 
nebo Francouze. A lidé to na cestách po 
Evropě vidí a cítí. V produktivitě, tedy 
tom, co dokážeme své firmě za hodinu 
své práce vydělat, za nimi přitom zaostá-
váme výrazně méně než v platech..

Teď, nebo nikdy
Právě teď je přitom jedinečná příležitost 
zlomit trend levných lidí. Ta se nemusí 
dlouho opakovat. Dlouhodobý pohled na 
vývoj podílu lidí na prosperitě v různých 
západních zemích ukazuje, že trend od 
levné k drahé práci se láme velmi těž-
ko a jen ve výjimečných chvílích. Jinak 
se v lepším případě drží dlouhodobě 
nastoupená linie, nebo je země naopak 
stažena k trendu globálního poklesu 
podílu lidí na prosperitě. Ti výše citovaní 
Švýcaři, kteří to jako jediní ve vyspělém 
světě dotáhli nad 50 procent HDP, jsou 
velmi výjimeční.
Podíl lidí na prosperitě stoupá buď jen ve 
chvíli, kdy ekonomika prochází skutečně 
mimořádným boomem, nebo když prostě 
„nejsou lidi“. Výstižný je příklad Spoje-
ných států. Dá se z něj velmi názorně 
pochopit, jaká frustrace části společnosti 
přivedla k moci Donalda Trumpa. Ještě 
v sedmdesátých letech zažívali Američa-
né švýcarské poměry. Na platech se tam 
tehdy rozdělovalo 52 procent vytvoře-
ného bohatství. V osmdesátých letech už 
byla země na 48 procentech. Pád konti-
nuálně pokračuje. Jediný moment, kdy se 
podařilo podíl lidí na prosperitě výrazně 
zvednout, byla internetová bublina kolem 
roku 2001, kdy stoupl ze 43 zpátky na 
téměř 46 procent. Pak už znovu přichází 

šikmá plocha dolů. Recesi i prosperitě 
navzdory. Po finanční krizi roku 2008 se 
náklon prohlubuje. Setrvalá šikmá plocha 
může být jedním z hlavních důvodů fru-
strace, ztráty víry v budoucnost. A hlavně 
toho velmi nepříjemného nihilistického 
pocitu mnoha rodičů ztrácejících víru, 
že jejich děti se budou mít líp než oni. Ta 
víra spíš rovnou zdegenerovala v úzkost, 
že se budou mít výrazně hůř. Při pohledu 
na stále se zmenšující podíl na čím dál 
silnější prosperitě je ten pocit srozu-
mitelný. Lidi logicky napadne, že svým 
úsilím zajišťují prosperitu jiných, nikoli 
svoji vlastní. Oni jen sbírají drobky, které 
spadnou ze stolu.
Podíl na prosperitě je obrovské a úplně 
zanedbané politické téma, které neumějí 
tradiční strany zleva ani zprava zvednout 
a ukázat lidem, že chápou jejich zájmy. 
A že jsou připraveny udělat cokoli, aby 
obhájily zvýšení podílu na prosperitě. 
U nás je právě teď ideální chvíle, kdy se 
dá ten podíl v čase kritického nedostat-
ku lidí přes rychlý růst platů zvednout. 
A dá se z něj udělat i politické téma par 
excellence. Nejpopulárnější český politik 
Andrej Babiš, patří totiž v roli třetího 
nejbohatšího občana Česka přesně 
k těm, kdo lidi o jejich podíl na prosperitě 
připravují. Platy v jeho holdingu Agrofert, 
který zaměstnává přes pětatřicet tisíc 
mužů a žen, jsou hluboce pod celo-
státním průměrem. Stejně jako podíl 
zaměstnanců Agrofertu na prosperitě 
premiérského holdingu. 
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