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Buďte s námi v kontaktu
        www.twitter.com/NEOVLIVNICZ
        www.facebook.com/NEOVLIVNICZ

        redakce@deadlinemedia.cz

Již několik set z vás pravidelně dostává výběry 
informací z našeho deníku. Pokud nejste mezi nimi, 
odebírejte NEWSLETTER a buďte rychle v obraze.

Dostanete:
1.  Týdenní výběr šéfeditorky: 

Rychlý komentovaný přehled událostí
2.  Měsíčník Neovlivní:  

Zpravodaj e-mailem nebo jako PDF

Pokud preferujete odebírat jen jednu z možností, 
uveďte prosím informace do kontaktního mailu – 
pište na neovlivni.cz@deadlinemedia.cz.

Papíry,  
které se ztratily

V květnu se počet fanoušků redakčních 
stránek na Facebooku přehoupl přes 
8 200. Nejvíc vás zaujala zpráva, že se 
ztratily dokumenty k projektu Čapího 
hnízda. To bylo tak: Andrej Babiš měl 
státu doložit, že utajenými majiteli 
ekofarmy byli jeho příbuzní. Jenže listiny 
či plné moci, které by to doložily, se 
nepodařilo dohledat. Příspěvek zasáhl 
přes 50 tisíc lidí, získal nejvíc „lajků“ 
a byl nejdiskutovanější. „Na hledání 
si případně může najmout Ovčáčka,“ 
glosoval zprávu Jan Zástěra.

Kdo hledá,  
najde

I na Twitteru, kde nás nyní sleduje 
přes šest tisíc lidí, v květnu nejvíc 
zaujaly narážky na redakční články 
o Čapím hnízdě. Top tweetem měsíce 
se stal: „Co úředník Bureš zamlčel 
v auditu k #capihnizdo? S. Slonková 
do detailu rozebírá dokumenty bit.
ly/1WEQ0Ls.“ Pokud bychom měli 
citovat jeden z mnoha retweetů, pak 
třeba tento od Jana Řežábka: „Co 
nedohledá Bureš, dohledá Slonková 
a @NEOVLIVNICZ. Pěkná práce. @
AndrejBabis jistě ocení preciznost.“
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Milí čtenáři, dostáváte do rukou další vydání magazínu Neovlivní.cz. A to v čase, kdy 
se nám politici rozhodli zpestřit životy další etudou na téma: A tak vám tady vládneme.

Poslední týdny jsme pro vás v kuloárech sbírali střípky o tom, jak Sobotkovi ministři 
poslední měsíce fungovali, když se za nimi ve Strakově akademii zavřely dveře. Až na 
výjimky se členové vládního týmu v neformálních rozhovorech shodli, jak příšerná 
atmosféra při zasedání kabinetu panuje. Z jejich vyprávění jsme seskládali pokud možno 
ucelený obrázek o vnitřním fungování vlády. Věříme, že i vám pomůže pochopit překot-
né a chvílemi naprosto nepřehledné dění v nejvyšších patrech politiky.

Dlouhodobě sledujeme nejen politické špičky, ale také jejich „neviditelné“ stíny. 
Redakce sestavila už loni žebříček zákulisního vlivu – pojmenovali jsme deset klíčových 
hráčů, jejichž role v politice je neopominutelná. Lobbisté, poradci, lidé z PR. Nemají 
stranické funkce, veřejnost často ani nezná jejich tváře. Někteří svého vlivu na politiky 
využívají jen pro vlastní byznys. Jiní mají i vize a prosazují ideové cíle. 

I na této scéně jsme během uplynulého měsíce zaznamenali zajímavé posuny. Do 
žebříčku postoupila nová tvář spjatá se stále sílícím hnutím ANO. Její profil, stejně jako 
aktualizovaná soupiska TOP 10, je součástí čísla, které právě držíte v ruce.

Přinášíme vám také vhled do aktivit jedné z nejsledovanějších investičních skupin, 
která v Česku od loňského podzimu působí. Čínská CEFC, kterou reprezentuje bývalý 
ministr obrany Jaroslav Tvrdík, totiž začala zaměstnávat bývalé policisty z elitních útva-
rů. Seznam dalších nových posil čínského draka naleznete v přehledné grafice.

Téma vlivu - tentokrát ovšem v showbyznysu – se prolíná i velkým rozhovorem se 
Simonou Matáskovou. Ženou, která si dokázala vydobýt respekt ve světě, který ovládají 
muži, a to zejména díky řadě úspěšných televizních pořadů a show. A také proto, že se 
nevzdává. Nejnověji si ji můžete spojit s hudební show Tvoje tvář má známý hlas, díky 
níž usedaly každou sobotu večer k televizi téměř dva miliony diváků.

Přeji vám příjemné léto Sabina Slonková
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Citace a reakce

„Podle zjištění serveru neovlivni. cz se 
Ignačák sešel v lednu s pravou rukou 
Andreje Babiše a šéfem poslanců ANO 
Jaroslavem Faltýnkem, poslancem ANO 
Janem Volným a náměstkem ministra 
dopravy za ANO Milanem Ferancem, 
schůzku potvrdila Škoda. Jen krátce po 
schůzce se začalo mluvit o možnosti 
mimosoudní dohody, která by zcela 
narušila původní plán vysoudit prohrané 
peníze zpět.“ MF Dnes, 2. 5.
 

„Setkání mezi politiky a zástupcem 
Škody Transportation v prostorách 
prostějovského tenisového klubu se podle 
serveru Neovlivní.cz odehrálo za zády 
ministra Ťoka i šéfa hnutí ANO Andreje 
Babiše.“ ČTK, 2. 5. 
 

„Dospěla jsem do stadia, kdy jsem si říkala, že 
chci ještě jednou zkusit vytvořit něco zcela 
nového a zcela nezávislého. Kdy všechny 
chyby budou padat na moji hlavu, a pokud 
něco já nebo můj tým pokazíme, tak je to 
jenom a jenom naše chyba a nemůžeme se 
vymlouvat na nikoho jiného.“
 Sabina Slonková ve vysílání ČT24, 3. 5.
 

„Častým tématem v mediálním světě je 
debata o takzvaných propagandistických 
webech. Česká bezpečnostní a informační 
služba se dlouhodobě věnuje jejich 
mapování a server Neovlivni.cz vydal 
analýzu a seznam těch proruských, jindy 
označovaných také jako prokremelské. 
Server Neovlivni.cz sem zařadil třeba weby 
AC24, Aeronet nebo někdejší Hlas Ruska, 
v současné době Sputnik.“
 ČT24, 3. 5.
 

„Mezitím server Neovlivní.cz zveřejnil 
informaci, že došlo ke schůzce mezi 
šéfem poslaneckého klubu Hnutí 
ANO panem Faltýnkem  a generálním 
ředitelem Škody Transportation, a to 
v únoru letošního roku, což nápadně 
spíše připomíná situaci, že České dráhy 
neřídí vláda, ani Ministerstvo dopravy, 
nýbrž někdo úplně jiný. Proto se vás 
chci zeptat, pane premiére, zda jste měl 
informace o této situaci, co se od té doby 
změnilo, že nakonec došlo k zaplacení, 
a kdo tedy řídí České dráhy - vláda, 
ministr, nebo někdo jiný?“
 Petr Bendl (ODS) 
 v interpelaci premiéra ve sněmovně, 5. 5.

Roky patřil mezi elitní protikorupční policisty. Vyšetřoval pod-
vodná financování vládních politických partají, pak dohlížel na 
veřejné zakázky ve státní firmě. Disponuje řadou cenných kontaktů 
a informací. Dnes Aleš Stluka působí na vrcholové manažerské 
pozici v čínské společnosti CEFC. Firmě, která v Česku investuje do 
statusových symbolů, jakými jsou fotbalová Slavia i média. Navenek 
za ni mluví exministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Ty dvě budovy dělí vzdušnou čarou dvě stě metrů. Do centrály protikorupční 
služby v pražské Celetné ulici v centru Prahy docházel Aleš Stluka coby poli-
cejní důstojník se specializací na finanční kriminalitu a financování politických 

stran roky. Do secesní budovy bývalé Živnobanky v ulici Na Příkopech chodí teprve 
pár měsíců. Jako provozní ředitel české pobočky čínské investiční společnosti CEFC.

Na Stlukovo angažmá deník Neovlivní.cz narazil při mapování, kdo z Čechů dnes 
pro investory z východu pracuje. Jeho zařazení mimo jiné potvrzuje seznam účastníků 
česko-čínského fóra z loňského roku, který je dostupný na internetu.

On sám o svém novém působišti příliš mluvit nechce. SMS dotazy ponechal bez 
odpovědi, telefonickou žádost o rozhovor pak odmítl. „Nezlobte se, ale nemám pro vás 
žádný komentář,“ prohlásil Stluka a zavěsil.

Zatímco nákupy jiných Čechů do služeb čínského draka Jaroslav Tvrdík oznamuje 
obratem – jako třeba v případě viceprezidentky Marcely Hrdé, někdejší šéfky České 
posty –, u Stluky zachovává i on mlčení. „Jsme soukromá 
společnost,“ zdůvodňuje svůj postoj.

Aleš Stluka je přitom pro každodenní chod pražské 
pobočky CEFC nepostradatelnou postavou. Podle zjištění 
Neovlivní.cz má na starost „zprocesování“ Tvrdíkových 
nápadů a dohlíží na provoz společnosti. 

Figuruje také v dozorčí radě společností Le Palais a Pří-
kopy Property Development, přes které CEFC nakoupila 
v Praze stejnojmenný pětihvězdičkový hotel a zmiňovanou 
budovu Živnobanky.

Někdejší dlouholetý 
důstojník Stluka pra-
coval u policie 
v době 
nej-

Objev

ELITNí POLICISTé 
VE SLUžBáCH 
TVRDíKOVýCH ČíňANů
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Citace a reakce

„Státní zastupitelství zastavilo stíhání 
zakladatele hnutí Severočeši Jiřího 
Zelenky pro pomluvu jako nezákonné. 
Uvedl to dnes server Neovlivni.cz. 
Obvinění souviselo ze Zelenkovými 
výroky na adresu mostecké zastupitelky 
ANO Bereniky Peštové.“
 Mostecký deník, 6. 5. 
 

 „Nález odposlechů u pražských 
kriminalistů? Jak upozornil investigativní 
server Neovlivní.cz, pro civilistu je 
instalování odposlechů v zabezpečených 
policejních kancelářích ‚prakticky 
nemožné‘ a soukromá bezpečnostní 
agentura by se do budovy v pražské 
Kongresové ulici dostávala jen velice 
problematicky. ‚Problém to naopak není 
pro policii, generální inspekci či tajnou 
službu,‘ dodává server.“
 ČT24, 7. 5.
 

„Loni jste se dostal do žebříčku Čechů, 
kteří slouží Vladimiru Putinovi. Ten 
žebříček takzvaných kremelských ozvěn 
sestavil server Neovlivni.cz. Cítíte se jako 
kremelská ozvěna, pane poslanče?“
 ČRo Radiožurnál  
 zpovídal Jaroslava Foldynu, 9. 5.
 

 „Policie prověřuje, jestli někdo za poslední 
roky nezákonně nevyváděl z těžební 
firmy OKD stovky milionů korun. Uvedl 
to server Neovlivní.cz. Podle webu má 
jít o některé majitele dolů, kteří ve firmě 
údajně nejednali s penězi takzvaně s péčí 
řádného hospodáře. Třeba když si podnik 
bral úvěry na výplatu dividend. Podle 
serveru kriminalisti řeší případ už několik 
týdnů pod dohledem Vrchního státního 
zastupitelství v Olomouci.“
 ČT24, 11. 5.
 

 „Podle týdeníku Respekt případ souvisí 
s odposlechy, které byly nalezeny 
u pražského kriminalisty Pavla Klučky. 
Právě on je prý mezi zadrženými, stejně 
tak i jeho spolupracovník Pavel Nevtípil 
a policista z protikorupční policie. Server 
Neovlivní.cz však uvedl, že Nevtípil, který 
vyšetřuje podezření z dotačního podvodu 
souvisejícího se stavbou farmy Čapí 
hnízdo, zadržen nebyl. ‚Do této chvíle mě 
nikdo nekontaktoval, nevyslýchal, neobvinil 
a ani nezadržel,‘ řekl serveru Nevtípil.“
 iHned.cz, 11. 5.

větších korupčních skandálů dvou kdysi nejsilnějších stran ODS a ČSSD. Podílel 
se mimo jiné na vyšetřování miliardového tunelu v CS Fondech, finančních operací 
Škody Plzeň a transakcí spojených s Miroslavem Šloufem, někdejším šéfporadcem Mi-
loše Zemana. Pro stát Stluka pracoval i po odchodu od policie, když se stal vrchním 
auditorem státních Lesů ČR.

Vlastní bezpečnostní síť
Aleš Stluka přitom není jediným policistou, který svou kariéru v posledním 

roce spojil s Číňany. CEFC, stejně jako drtivá většina velkých společností, má 
vlastní bezpečnostní síť. 

Kromě externí spolupráce zaměstnává od letošního jara 
například i Miroslava Kolína. Jde o bývalého důstojníka 
s praxí na protimafiánském útvaru a hlavně v policejní 
speciální složce, která se věnuje odposlechům a sledování. 

Kolín má v CEFC podle informací Neovlivní.cz na sta-
rost bezpečnostní opatření společnosti. Mimo jiné i to, aby 
měla dostatečně zabezpečenou elektronickou komunikaci 
v mailech i telefonech. A aby byla proti štěnicím chráněna 
i centrála v Živnobance.

Kolín příšel do CEFC krátce poté, co se viceprezi-
dentkou společnosti stala dlouholetá Tvrdíkova známá 
Marcela Hrdá. Kolín s Hrdou v minulosti oba pracovali 

ve státní poště. Nakolik spolu souvisí jejich minulé 
a současné angažmá, Kolín neozřejmil. Stejně jako Stluka 
se novinářům vyhýbá.
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Kdo usměrňuje Tvrdíka
Naopak zařazení Marcely Hrdé je známé, jako viceprezidentka má spravovat inves-

tiční aktivity firmy a řídit její rozvoj. Podle insiderů to v překladu znamená: usměrňo-
vat rozevlátého prezidenta Tvrdíka.

Někdejší ministr obrany a stratég neúspěšné volební kampaně Jiřího Paroubka zkrátka 
sází na staré známosti. Kromě Hrdé angažoval premiérova přítele a vlivného zákulisního 
hráče Radka Pokorného, který se stal dvorním právníkem CEFC. Neovlivní.cz už v minu-
lém vydání magazínu informovalo, že Pokorný připravoval všechny smlouvy ke stamiliono-
vým transakcím, které čínská investiční společnost v České republice od loňska uzavřela.

Rovněž s dalším členem představenstva, bývalým novinářem Tomášem Buzkem, 
někdejší politik Tvrdík spolupracuje už roky. Společně se podíleli například na předvo-
lebních kampaních ČSSD.

Doporučujeme kamarády
I samotné investice čínské CEFC mají při bližším prozkoumání kořeny v Tvrdíko-

vých politických a byznysových vazbách. 
Čínským investorům přivedl například své kamarády, vlivné finančníky ze skupiny 

J&T. „Přes Jardu Tvrdíka. Je to náš dlouholetý kamarád a v určitém okamžiku se 
podle mě velmi šťastně odklonil od politiky,” vyprávěl v prosinci 2014 časopisu Forbes 
Patrik Tkáč, jeden z finančníků z J&T, jak začalo jejich partnerství s Číňany.

CEFC do skupiny vstoupila a získala tak mimo jiné vliv nad J&T Bankou, která 
spravuje peníze řadě českých expolitiků.

Tvrdík roky spolupracoval i s Jaromírem Soukupem, vlastníkem mediální společnosti, 
pod kterou spadá například časopis Týden a televize Barrandov. Jedna z čínských inves-
tic směřovala právě do Soukupova mediálního domu Empresa Media a agentury Médea. 

S dlouholetým Tvrdíkovým známým Jiřím Šimáněm pak CEFC vstoupila do fotbalo-
vé Slavie nebo jeho letecké společnosti Travel Servisu.

Se Šimáněm se Tvrdík potkává už víc než 10 let. Poprvé to bylo v roce 2003, když 
Tvrdík nastoupil do čela ČSA. Se státními aerolinkami měl tehdy velké plány a chystal 
se Šimáněho Travel Service koupit. Několik let o tom s různou intenzitou vyjednával, 
z obchodu nakonec sešlo.

Příběh se dokončil až po Tvrdíkově odchodu. To se ovšem situace obrátila, protože 
podíl ve finančně zcela vyčerpaných aerolinkách (což bylo do velké míry i výsledkem 
působení Jaroslava Tvrdíka) koupil v roce 2013 naopak Travel Service, který tam nyní 
vlastní zhruba třetinový podíl a posílený vstupem nového vlastníka by jej rád navýšil 
na víc než polovinu. Tvrdík, kterého díky angažmá v ČSA roky provázela především 
pověst neúspěšného manažera, tak po letech může mít skrze CEFC na české aerolinky 
opět vliv. |N| » více na neovlivní.cz | politika

Citace a reakce

 „Mezi zadrženými se původně objevilo 
i jméno Klučkova spolupracovníka Pavla 
Nevtípila, který má vyšetření Čapího hnízda 
přímo na starosti. Serveru Neovlivní.cz 
ale vzápětí sám Nevtípil řekl, že zadržený 
nebo vyslýchaný vůbec nebyl.“
 Aktuálně.cz, 11. 5.
 

„Server Neovlivní.cz si všímá problému, 
jejž má česká petrochemická skupina Vae 
Controls expremiéra Mirka Topolánka. Do 
situace je zapleten i bývalý ministr Martin 
Pecina, který vede dozorčí radu skupiny.“
 Parlamentní listy, 13. 5.
 

„Možná i proto se 37letý Rusňák 
zabezpečuje a nenechává nic náhodě. 
Podle portálu Neovlivní.cz pomáhal hnutí 
ANO v kampani před komunálními volbami 
v roce 2014, a to i finančně.“
 Týden, 15. 5.
 

„Mimosoudní jednání o nájemném za 
Škodův palác, kde sídlí magistrátní úředníci, 
se chýlí ke konci. Upozornil na to server 
Neovlivní.cz, podle něhož má Praha uspořit 
po slevě z celkového dvacetiletého nájmu 
ve výši 4,4 miliardy asi 500 milionů korun.“
 Pražský deník, 16. 5.
 

„Mlžení kolem Čapího hnízda ministra financí 
Andreje Babiše pokračuje. K projektu se 
totiž ztratily klíčové dokumenty, které by 
doložily skutečné majitele v době obdržení 
padesátimilionové dotace z Bruselu. Píše to 
server Neovlivní.cz.“
 TV Barrandov, 17.5.
 

„Jak v úterý upozornil server Neovlivní.cz , 
některé klíčové listiny související s dotační 
kauzou se dohledat nepodařilo. Jsou to 
zejména seznamy účastníků valných 
hromad, které by mohly přesvědčivě 
doložit, jací lidé byli v rozhodující době 
akcionáři Farmy Čapí hnízdo.“
 iDnes.cz, 17. 5.
 

„Ministr Babiš čelí dalšímu trestnímu
oznámení. Měl některým bankám nabízet
výhodnější podmínky vůči státu. A od
stejných bank získával lepší obchodní
podmínky pro firmy, které ovládá. Píše
to server neovlivní.cz.“
 Rádio Blaník, 19. 5.
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KdO PraCujE  
PrO číNsKéhO draKa:
Jaroslav Tvrdík:  
prezident CEFC, bývalý ministr 
a volební manažer ČSSD

Marcela Hrdá:  
viceprezidentka CEFC, někdejší 
šéfka České pošty a poradkyně 
Milana Chovance

Iveta Pýchová:  
ředitelka kabinetu, někdejší státní 
úřednice z Úřadu vlády

Radek Pokorný:  
dvorní právník CEFC, vlivný 
zákulisní hráč a přítel Bohuslava 
Sobotky

Miroslav Sklenář:  
vrcholový manažer, bývalý 
prezidentský protokolář

Tomáš Buzek:  
člen představenstva CEFC,  
bývalý novinář

Aleš Stluka:  
provozní ředitel CEFC, někdejší 
policejní důstojník

Na česko-čínských obchodech se 
podílejí i další lidé, ti však už nejsou 
přímo ve strukturách CEFC. Jde 
například o někdejšího klíčového 
muže ministerstva zdravotnictví 
Jana Růžičku nebo sociálního 
demokrata Jana Birkeho, který 
v Číně prošlapal Tvrdíkovi cestu 
a je faktickým architektem prvotní 
česko-čínské spolupráce.

Citace a reakce

„Andrej Babiš prolongoval a nabízel 
podmínky, kdy určité banky prokazatelně 
získávají výhodnější podmínky vůči 
státu. Souběžně s tím od stejných bank 
získával výhodnější obchodní podmínky 
pro firmy, které jsou jím buď přímo 
ovládané, nebo jinak spřízněné,“ stojí 
v textu oznámení, o kterém jako první 
informoval server Neovlivní.cz.“  
 iDnes, 19. 5.
 

 „Server Neovlivní dnes napsal, že 
ministerstvo rozhodnutí o tom, jak 
s auditem naloží, oddalovalo víc než rok. Na 
policii se prý obrátilo až poté, co nedávno 
na státním zastupitelství ‚přistálo‘ jiné 
trestní oznámení kvůli státnímu dluhu, 
které mířilo na šéfa resortu Andreje 
Babiše.“ ČRo, 19. 5.
 

„Podle serveru Neovlivní.cz vyšetřování 
na základě auditu ve svém důsledku 
znamená vyhlášení války několika velkým 
bankám, které ze špatné správy státního 
dluhu dlouhodobě těžily. Mezi finančními 
domy uvedenými v auditu, podle nějž 
škoda přesáhla deset miliard korun, je 
přitom nejméně jeden, který se podílí na 
financování holdingu Agrofert ministra 
financí Andreje Babiše (ANO), píše server.“
 Euro, 19. 5.
 

„Kroupa není jediný novinář, který má 
s policejními odposlechy zkušenost. Před 
volbami v roce 2006 sledovala policie 
hovory Sabiny Slonkové. Údajně proto, že 
získala takzvanou Kubiceho zprávu. ‚Což 
byla lež. Můj dojem tehdy a vlastně i teď byl 
ten, že oni se jenom chtěli dostat k tomu, 
s kým já komunikuji,‘ říká Sabina Slonková, 
šéfredaktorka Neovlivní.cz.“
 Newsroom ČT24., 22. 5.
 

„Okresní soud v Bratislavě zprostil 
obžaloby z pětimilionového podvodu 
Alexandra Babiše, bratra českého 
ministra financí. Dnes o tom informuje 
server Neovlivní.“ ČTK, 25. 5.
 

„Elektrárenská skupina ČEZ už nebude dál 
vymáhat pětimilionovou náhradu škody 
po Alexandru Babišovi, bratrovi českého 
ministra financí Andreje Babiše. Uvedl to 
v sobotu server Neovlivni.cz.“
 Týden, 28. 5.Zd
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Pomalá 
sebevražda 
moci  
Křik, naschvály, bouchání 
do stolu. Skutečné příběhy  
ze zákulisí Strakovy  
akademie.  
Očití účastníci pamatují doby, kdy ministryně Vlasta 
Parkanová zasedání jedné z Klausových vlád oplakala. Při 
jednáních Sobotkova koaličního kabinetu nejednou skápla 
jiná slza. Slza vzteku a nenávisti. Mrazivá atmosféra už 
některým vzala sílu, aby na sebe vůbec promluvili. Jedna 
z hádek vyústila v nebývalé – vláda musela přerušit své 
zasedání, dál už prostě pracovat nešlo. V týdnech předtím, 
než pod záminkou policejní reformy naplno vyhřezla kabi-
netní krize, jsme se vydali za pečlivě střežené dveře Strako-
vy akademie. Pochopit, co žere vládu Bohuslava Sobotky.

Je deset hodin dopoledne a na vládě začíná další představe-
ní. ČSSD staví do útoku ministra vnitra Milana Chovance. 
Jako obvykle – premiér ho pro tyto situace dlouhodobě 

trénuje.  Zasedání sotva začalo a Chovanec poprvé hlasitě 
útočí na vicepremiéra Andreje Babiše. Nadává mu, protože 
ministr financí během předchozí hádky o protikuřácký zákon 
veřejně osočil svého šéfa a ministerského předsedu, že lže. 
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„K Chovancovi se tentokrát výjimečně 
přidal i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek 
a pak i lidovecký ministr zemědělství Marian 
Jurečka. Oba Babišovi ostře vytýkali, že 
o premiérovi na veřejnosti říká, že je lhář,“ 
vzpomíná později jeden z účastníků.

Lídr ANO se snaží domácí hádku otočit 
výpadem proti Jurečkovi. Vyčte mu, že 
o něm říká, že preferuje politickou kampaň 
v Uherském Hradišti místo přijímání zákonů 
ve sněmovně. „Říkáte tady lži a nesmysly, že 
rozdávám koblihy! Já byl přitom v Hradišti 
s vaším ministrem Hermanem,“ zlobí se 
Babiš.

Jurečka reaguje nečekaně: „Tak já se vám 
tedy omlouvám. A teď očekávám, že se omlu-
víte i vy premiérovi, když jsem se já omluvil 
vám.“ Nedočkal se.

Ostatně sám premiér Bohuslav Sobotka 
se ani omluvy nedožaduje. Jako obvykle do 
extempore „svých“ ministrů nezasahuje. 

Spolu s lidovci ale vzápětí nechá přehlaso-
vat všechny zákony, které Babiš tento den na 
vládě navrhuje. A na nichž ministrovi financí 
záleží. 

„Měl jsem pocit, že jsem na vládě zby-
tečně,“ postěžoval si pak před novináři 
zaskočený Babiš. Nejvíc ho podle jeho 
spolupracovníků zasáhlo, že premiér poprvé 
hlasoval proti ministrovi financí ve věci 
přímo spojené s rozpočtem: o miliardách na 
vědu, které ANO nechce úřadu vicepremiéra 
Pavla Bělobrádka přidat. 

Do květnové rozhádané schůze platilo 
nepsané pravidlo, které ctily i minulé vlády. 
Premiér a ministr financí v podobných otáz-
kách jedno jsou.

Hádka v jednacím sále vlády trvala 30. 
května hodinu. Nebyla první, ani poslední. 
Zbytek zasedání popsali účastníci jako mi-
mořádně mrazivý, vztek ostatně z některých 
vybublal i při závěrečném představení přímo 
před novináři.
 

Umění, jak s vámi vyběhnout
Od ledna 2014, kdy spolu ČSSD, ANO 

a KDU-ČSL začaly vládnout, přestali ministři 
přestřelky počítat. Jedna jim ale přeci jen 
utkvěla v hlavě víc než jiné. Den, kdy museli Zd
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Pavel Bělobrádek

Andrej Babiš
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zasedání vlády oficiálně přerušit, dokud 
se ministři neuklidní a nepřestanou po 
sobě řvát.

Členové kabinetu posledním dvěma 
letům říkají vzletně. „Střet rozdílných 
kultur“. ANO pod vlivem svého velmi 
spořivého šéfa vidí v každém návrhu 
sociálních demokratů a lidovců kom-
plot, díky němuž budou moci bezuzdně 
utrácet. 

Vládní sliby jsou vládní sliby, usmívají 
se v odpověď politici ČSSD a KDU-ČSL. 
Když na jejich splnění neumíte, pane 
ministře financí, vybrat dostatečně na 
daních, tak zvyšte deficit. A mimocho-
dem, přestaňte nás poučovat, jak máme 
spravovat stát, a raději se v ANO naučte 
disciplíně a základům organizace práce. 
V tom vašem chaosu, pane Babiši, je 
dohoda vážně těžká.

„Premiér zneužívá toho, že skutečně 
skvěle ovládá mechanismy vládnu-
tí. Několikrát se nám už stalo, že si 
spočítal, jestli má dost hlasů pro nějaké 
rozhodnutí. Když je neměl, počkal si, 
až je mít bude. Navíc jsou jeho ministři 
vysoce koordinovaní s lidovci, o tom 
už vůbec není pochyb,“ přiznal jeden 
z členů kabinetu za ANO.

On i jeho straničtí kolegové označují 
za jeden z největších „podrazů“ loňské 
zasedání vlády, kde se rozhodlo o potvr-
zení Petra Rafaje v čele antimonopolní-
ho úřadu. 

Sobotka uspěl až napodruhé. Protesty 
Babišových lidí, že nový šéf úřadu by 
měl vzejít z výběrového řízení, prostě 
ignoroval. Rafaj prošel těsnou většinou 
jednoho hlasu, podpořil jej i lídr lidov-
ců Bělobrádek.

„Premiér to projednání dvakrát 
přerušil. A vrátil ho na stůl přesně ve 
chvíli, kdy měl k jeho prosazení dost 
lidí,“ povzdychl si již citovaný ministr 
za ANO.

Podobně premiér s Babišovými mi-
nistry vyběhl při dubnovém hlasování 
o zdanění církevních restitucí. U po-
dobných návrhů z dílny Poslanecké 
sněmovny do té doby platila praxe, že 

vládu opouštěly s jasným stanoviskem. 
ANO či NE. 

Bohuslav Sobotka to změnil. Protřele 
upravil proceduru hlasování, jejímž 
výsledkem bylo, že kabinet k návrhu 
„nezaujal žádné stanovisko“. Politici 
ANO, kteří chtěli zákon podpořit, se 
rozčilovali marně.
 

Nemám čas to číst, ani se to učit
To, že mechanismy vládnutí má jejich 

předseda za více než dvacet let v politi-
ce zažité a umí jich využívat, přiznávají 
i sami sociální demokraté. 

„Má na to talent. A je jen chybou 
Babiše a jeho lidí, že se nedokážou uko-

čírovat a pořádně se na vládu připravit. 
Nejenom že se doteď nenaučili procedu-
rální věci, ale i přímo Babiš chodí na 
vládu nepřipravený. Hádal se s námi 
například, že něco není v návrhu slu-
žebního zákona, a přitom to tam bylo. 
O jiném zákoně zase bezelstně řekl, že je 
tak dlouhý, že ho ani nečetl,“ popisuje 
člen vedení sociální demokracie.

Lidovecký vicepremiér Bělobrádek, 
silný Babišův rival, to nedávno řekl i ve-
řejně: „Problém s Andrejem Babišem 
je, že vládní materiály až příliš často 
nečte.“

Když s lidmi v politice mluvíte, 
napříč stranami vám to potvrdí. Andrej 
Babiš se základní mechanismy společ-
ného vládnutí prostě naučit odmítá. 
„Není to o tom, že by to nechápal. Po-
važuje to za něco zbytečného, čím se ne-
bude zdržovat. Neumí jít na kompromis, 
v němž jsou nakonec všichni spokojení. 

Jede na sílu, ale tak to v politice prostě 
nechodí,“ říká jeden z ministrů. 

Babišovi věrní mají vysvětlení, proč 
šéf ANO politice tolik vzdoruje. Není 
prý navyklý na pragmatický výměnný 
obchod, chce to své. „Jednou Babiš 
přišel úplně rozhozený, že mu Sobotka 
říkal, proč pořád kope do té letecké 
záchranky. Že když ji nechá projít, pustí 
mu socialisté mýto. Jenže Babiš takhle 
nefunguje,“ popisuje optiku ANO jeden 
z jeho vrcholových představitelů.
 

Vládní otloukánci
Ačkoli je vicepremiér Babiš vyhlášený 

sprosťák, na vládě se vždycky snažil 

kontrolovat. Hrubost je totiž jediná věc, 
kterou premiér Sobotka při zasedání 
okamžitě trestá. Okřikl dokonce i svoji 
ministryni školství Kateřinu Valacho-
vou, když v nějakém bonmotu použila 
relativně nevinný vulgarismus. 

Křik a bouchání do stolu se naopak 
staly pravidlem. Má to tak rád Milan 
Chovanec i Andrej Babiš.  

„Scénář byl vždy podobný: Chovanec 
halasně zaútočil a záleželo na tom, 
jaká následovala reakce. Když narazil 
na tuhý odpor, stáhl se. Jistota byla, že 
s Babišem byli a jsou schopni pohádat 
se kdykoli a o čemkoli,“ konstatuje 
jeden z Babišových ministrů.

Lídr ANO začal na vládě křičet 
a bouchat do stolu pokaždé, když mu 
došly argumenty. Nebo povolily nervy. 
„Většinou končí u toho, že začne na-
padat Němečka,“ usměje se další člen 
kabinetu ze Sobotkovy ČSSD.

„Socialisté a lidovci až posměšně upozorňují, 
že ministři ANO - včetně jejich šéfa - mají 

potíže s disciplínou, organizací. Tím pádem 
jsou jejich postoje chaotické a není s nimi 

dohoda.“
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Ministra zdravotnictví Svatopluka 
Němečka si ministr financí oblíbil 
– jako terč. Má někoho, komu může 
neustále předhazovat špatné hospo-
daření a plýtvání. Během dvou let se 
oba politici navzájem stačili poslat do 
mnohých míst, včetně protialkoholní 
léčebny či psychiatrie. 

Sociální demokraté se svého 
ministra zdravotnictví, který nikdy 
nebyl silný ani uvnitř vlastní partaje, 
jako správná armáda vždy zastanou. 
Zpravidla tak, že premiér hádku 
otočí proti Babišovi tím, že zpochybní 
práci ministra dopravy za ANO Dana 
Ťoka. Ten na tom kvůli problémům 
v resortu, třeba mýtu, od začátku byl 
podobně jako Němeček. Dobré je, že 
když se Babiš se Sobotkou hádají přes 
své dva „neschopné ministry“, mohou 
se u toho oba dívat stejným směrem – 
do sekce otloukánků, Ťoka a Němečka 
totiž usadili na vládě vedle sebe.
 

chyba v systému
Ve vytáčení vicepremiéra Babiše 

je dobrý i ministr pro legislativu Jiří 
Dienstbier. Vycítil slabinu šéfa ANO, 
a když může, veřejně mu připomene, 
že nezná paragrafy, zákony či právní 
postupy. „A vůbec, že si z demokracie 
a vládnutí dělá holubník, nebo ještě 
lépe firmu. Jeho připomínky jsou po-
směšné, ironické až pohrdavé. Panuje 
mezi nimi otevřená nenávist,“ popsal 

již citovaný ministr za ČSSD.
Ta se nedala přehlédnout na jedné 

z květnových tiskových konferencí po 
zasedání kabinetu. Dienstbier vyjel na 
Babiše kvůli tomu, že ministr financí 
sám předložil návrh zákona o ochraně 
whistleblowerů. Neboli zasáhl do Dienst-
bierovy kompetence. 

„Zjevně máme před volbami,“ vyslal 
rýpnutí do připravených mikrofonů a kamer. 

A v televizi Prima to pak Dienstbier 
ještě rozvedl: Andrej Babiš má pravdu, 

když o sobě mluví jako o chybě v systé-
mu. Ovšem je to jiná chyba, než si pan 
ministr financí myslí, lídr ANO útočí na 
základy parlamentní demokracie, sdělil 
divákům Dienstbier.

Babišova kavárna a Pavlova cukrárna
Babišovo politické trápení umocňuje, 

že „komplikovaných vztahů“ s nejdů-
ležitějšími kolegy a politiky má dost. 
Mocenská přetlačovaná s premiérem, 
nenávist k Dienstbierovi. A šéf KDU-ČSL 
Pavel Bělobrádek? Tak toho vysloveně 

nesnáším, netají se majitel Agrofertu 
mezi svými spolupracovníky.

Bělobrádek vždycky uměl cholerického 
ministra financí vytočit svým rybím kli-
dem i jiným pojetím mocenských ambicí. 
Když k tomu předseda lidovců přidal 
taktické paktování s premiérem a taky 
své časté upřímné tweetování během 
zasedání vlády, pohár přetekl. 

„Babiš má pocit, že jím Bělobrádek 
pohrdá. Uráží ho to, protože šéfa lidovců 
nepovažuje za právě nejpracovitějšího 
ministra. A to říkám ještě diplomaticky,“ 
poodhaluje vztah k Bělobrádkovi jeden 
z Babišových blízkých spolupracovníků.

Fakt je, že Pavel Bělobrádek minimál-
ně dvakrát během zasedání kabinetu 
prostě odešel pryč. Jeho blízcí ho hájí, že 
se to stalo vždycky až poté, co se ministři 
znovu začali dohadovat a debata zabředla 
do slovního přetlačování a poměřování 
svalů. V jednom případě bylo půl jedné 
v noci, v druhém se zacyklila debata 
mezi Chovancem a Babišem.

„Pan Bělobrádek v tu chvíli řekl, že 
mu doktoři nařídili, aby se nepřepínal, 
a že takový způsob práce není produk-

tivní a pro něj ani zdravý. Nechal na 
vládě za sebe záskok a odešel. Osobně 
jsem zažil dvě takové situace,“ tvrdí další 
z ministrů.

Když má svůj vztah k Sobotkovi a k Ba-
bišovi popsat sám Pavel Bělobrádek, volí 
diplomatický slovník.   „Vztahy máme 
profesionální. Oba jsou pro mě koaliční 
partneři,“ zněla oficiální odpověď pro 
Neovlivní.cz.

Ve skutečnosti nevynechá příležitost, 
jak se na účet vicepremiéra-miliardáře 

„Dlouhé dohady na vládě? Zažili jsme, že se 
pan Bělobrádek zvedl, řekl, že mu doktoři 

nařídili, aby se nepřepínal, a že takový způsob 
práce není produktivní a pro něj ani zdravý. 

Nechal na vládě za sebe záskok a odešel.“
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pobavit. Když Babiš spustil svůj videopo-
řad „S Babišem v kavárně“, o pár hodin 
později bylo na světě video s názvem 
„S Pavlem v cukrárně“, v němž Bělobrá-
dek svého politického soka nepokrytě 
paroduje.  

„Tak já musím říct, že jako strana 
se stoletou historií především je naším 
úkolem vysedávat v kavárnách a očeká-
vat, zda nás zlobbují firmy z hazardu, 
popřípadě z tabákové lobby. A v tom 
volném čase se snažíme vymýšlet koaliční 
podrazy, popřípadě okopávání kotníků. 
A zbyde-li nám ještě nějaký volný čas, 
tak se systematicky připravujeme na to, 
abychom mohli lhát, protože to je hlavní 
náplní nás klasických, tradičních politic-
kých stran,“ říká na svém videu šéf lidov-
ců. A na závěr si přihne z demižonu.

Utrpení do švestek
Když ministři v rozhovorech s Neo-

vlivní.cz měli popsat, co se děje v sídle 
koaliční vlády ve chvílích, kdy se ostatní 
nedívají, používali podobná slova. Příšer-
né, mrazivé, neproduktivní. Nedůvěra, 
očekávání komplotu či podrazu. 

Politickou paranoiu jen posílil všeobec-

„Premiérovy vrcholné chvíle přicházejí 
v okamžiku, kdy jsou všichni účastníci 
zasedání uondaní, unavení a ztrácejí 

obezřetnost. Pak prosadí svou a ostatní 
zpětně nevědí, jak se to stalo.“

ný strach, že „se někdo dívá a poslou-
chá“ (zákulisí, v němž se dvě nejsilnější 
politické strany vzájemně obviňují ze špe-
hování, odposlouchávání a rozehrávání 
zpravodajských her, jsme detailně popsali 
v minulém čísle magazínu – pozn. red).

A tak nastoupila všeobecná rezignace. 

„Tu základní agendu vláda plní, ale je 
jasné, že v této vládě žádný kontroverzní 
zákon už do voleb neprojde. Ze strany 
ČSSD a ANO už není vůle k jakýmkoli 
kompromisům,“ přiznal otevřeně jeden 
z ministrů ve dnech, kdy eskalovala 
„Šlachta Gate“, veskrze politická bitva 
o reorganizaci policie. 

Navzdory veškerému humbuku však 
všichni členové kabinetu, s nimiž 

Neovlivní.cz opakovaně mluvilo, do 
poslední chvíle nevěřili, že by vláda 
skutečně padla. „Potenciál bouchnout 
byl od počátku velký. Ale chyběl 
jiný plán. Všichni to vzali tak, že 
předčasné volby přijdou jen tehdy, 
pokud Babiš přeci jen neudrží nervy 

a rozhodne se impulzivně,“ shrnul 
jeden z ministrů.

Andrej Babiš dělá každopádně od za-
čátku jara z hrozby „odchodu z koalice“ 
každotýdenní veřejné téma. 

A tábor ČSSD měsíce vytrvale opa-
kuje, že Bohuslav Sobotka miliardáře 
z vlády vyhodit nechce.

Své psy, například Milana Chovance, 
Svatopluka Němečka nebo Jiřího Dien-
stbiera, nechává celou dobu „štěkat“. 
Sám však Babiše z kabinetu nikdy vytla-
čit nechtěl, věří svému nekonfliktnímu 
stylu i tomu, že ve volbách nakonec 
bude tato image silnější než agresivní 
styl majitele Agrofertu.

Vláda se měsíce hádá na titulních 
stránkách, krize se vyjevují stále častěji, 
ale tvář Bohuslava Sobotky zůstává 
stejně kamenná jako vždy. Během dvou 
let vládnutí si totiž vyzkoušel, že jeho vr-
cholné chvíle přicházejí v okamžiku, kdy 
jsou všichni kolem něj ukřičení, unavení 
a v rozhořčení ztrácejí obezřetnost. 

Pak si Sobotka vždycky tiše prosadil 
svou. A koaliční partneři, na prvním 
místě kolegové z ANO, až následně zjiš-
ťují, co se vlastně schválilo v místnosti, 
kde také seděli. Pamětníci k tomu mají 
jeden citát: A jak myslíte, že vznikala 
koaliční smlouva?  |N|

 » více na na neovlivní.cz | politikaZd
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„Vše, co nějak usměrňuje nebo 
mění naše chování, stav nebo 

postoje. Dnes jde bohužel 
především o moc, o postavení 

a o peníze. Na pozitivní 
straně vlivu vidím občanskou 
společnost, kulturu, sport. Ty, 

kteří jsou inspirací pro ostatní.“ 
Petr Pavel, předseda  

Vojenského výboru NATO

„Mít vliv znamená působit na 
určité jevy v určitých situacích 

tak, aby se něco stalo, nebo 
nestalo. Nemusíte mít formální 

moc, ale máte-li vliv, tak se 
vaše vůle může projevit tím, 

že můžete něco prosadit nebo 
něčemu zabránit. To je vliv.“

Josef Baxa,  
předseda Nejvyššího  

správního soudu

„Je to problematický pojem. 
Můžu mít vliv přímý nebo 

nepřímý – tím, že znám 
lidi, nebo třeba vím, kam 

postavit budovu. Pak mohu 
lidi ovlivňovat tím, že o tom 
mluvím. Jinak jde o pojem 

nejasný, pod kterým lidé vidí 
něco jako podplácení, korupci.“

Jiřina Šiklová, socioložka

„Záleží na tom, čeho se ten vliv 
má týkat. Pokud se týká vliv třetí 

planety v oběžné soustavě na dvě 
předcházející, tak je to fyzikální vliv. 
Pokud se týká vlivu mravní autority 

na lidi, je to zase něco jiného. A pokud 
se to týká vydírání člověka, tak je 

to zločin. Čili nelze pod slovem vliv 
vidět jenom něco pozitivního či 

negativního.“
Daniel Kroupa, vysokoškolský učitel,  

filosof, bývalý předseda ODA

„Něco jiného než moc. Vliv získáte 
tím, že si to odpracujete. A když si 

vytvoříte solidní zázemí, když budete 
nezávislý. Jakmile jste na někom 

závislý – finančně, na náboženství, 
na lidech, kteří si s vámi mohou dělat, 

co uznají za vhodné -, tak pak vliv 
nikdy mít nebudete.“

Karel Havlíček, šéf Asociace 
malých a středních podniků 

a živnostníků ČR

„že je vašim názorům 
nasloucháno a že se neberou 
na lehkou váhu. Což je ovšem 

v tomto smyslu případ 
málokoho.“ 

Eliška Wagnerová, bývalá 
ústavní soudkyně, bezpartijní 

senátorka

Co si představujete pod slovem vliv?

Zdroj fotek: archiv Neo
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Nemají stranické funkce, veřej-
nost často ani nezná jejich tváře. 
Přesto jsou jejich role v politice 
neopominutelné. Ovlivňují míně-
ní těch, kteří rozhodují. Lobbisté, 
poradci, zákulisní hráči. Deník 
Neovlivní.cz sestavuje a pravidelně 
aktualizuje žebříček zákulisního 
vlivu. V květnu se do něj probojo-
valo nové jméno. 

Marek Hanč, devětadvacetiletý 
specialista na PR, začal pro 
Andreje Babiše pracovat před 

necelým půl rokem. Přesto to stačilo, 
aby se svým působením ve skrytu poli-
tiky prosadil do žebříčku Neovlivní.cz 
o zákulisním vlivu. Interní hodnocení 
jej zařadilo na desáté místo. Z žebříčku 
vytlačil lobbistu Martina Hoferka ze 
„stáje“ ČSSD, jehož role byla v posled-
ním čtvrt roce upozaděna.
Marek Hanč je v žebříčku zákulisního 
vlivu nejmladší. Svými kontakty ale 
předčí řadu ostřílených mazáků. Ačkoli je 
jeho doménou Praha, konexemi zdaleka 
přesahuje hranice hlavního města. A to 
především směrem do byznysu a médií.
Svoji dosavadní kariéru Hanč spojil – 
kromě svých klientů z byznysu – zejména 
s ODS. Začínal v týmu primátora Pavla 
Béma, později patřil mezi klíčové spo-
lupracovníky jeho nástupce Bohuslava 
Svobody. Právě Marek Hanč je do značné 
míry architektem obrazu primátora 
Svobody coby bojovníka proti pražským 
kmotrům.
A byla to také Praha, díky níž se dostal 
k Babišovi. Lídr hnutí ANO loni zadal 
svým lidem, aby našli někoho, kdo vy-
lepší obraz Adriany Krnáčové a pomůže 
jí zorientovat se v pražské problemati-

O vlivu

NOVá TVáŘ V žEBŘíČKU 
TOP 10 ZáKULISNíCH 
HRáČů 

TOP 10 zákulisních hráčů /  
květen 2016
 
1.  Radek Pokorný: právník, přítel 

premiéra
2.  Miloš Růžička: spolumajitel PR 

agentury Bison & Rose, blízký 
spolupracovník ministra vnitra

3.  Miroslav Jansta: právník, 
lobbista a sportovní funkcionář, 
blízko má k ČSSD i prezidentovi

4.  Martin Nejedlý: poradce 
prezidenta, místopředseda 
SPOZ, byznysmen

5.  Jaroslav Tvrdík: hlavní český 
lobbista přes Čínu, exministr 
ČSSD

6.  Vladimír Mlynář: prodloužená 
ruka Petra Kellnera z PPF, blízko 
má k ČSSD, TOP 09 i Hradu

7.  Vladimír Špidla: šéfporadce 
předsedy vlády, expremiér, 
exkomisař

8.  Luděk Sekyra: developer, 
miliardář, největší sponzor 
KDU-ČSL

9.  István Léko: šéfredaktor 
Lidových novin, blízký přítel 
ministra financí

10.  Marek Hanč – specialista na 
PR spojený s ANO

kauzách nediskutoval. Babiš je totiž sám 
sobě největším nepřítelem, což proká-
zala například kauza Čapí hnízdo, kdy 
svými neohrabanými výroky, že hnízdo 
není jeho, přispěl ke svolání mimořádné 
schůze sněmovny.
Marek Hanč svou novou účastí v žeb-
říčku Neovlivní.cz současně posiluje 
zákulisní pozici ANO. Na to, že je hnutí 
vládní stranou a Andrej Babiš klíčovým 
politikem v zemi, jeho lidé doposud 
(až na jedinou výjimku) v žebříčku 
vlivu nebodovali. Zachraňoval to „jen“ 
šéfredaktor Lidových novin a Babišův 
přítel István Léko na 10. pozici. Jaroslav 
Faltýnek, který se v zákulisí politiky do-
káže mistrně pohybovat, do hodnocení 
zařazen nebyl kvůli své oficiální funkci 

místopředsedy ANO.  |N|
 » více na neovlivní.cz | ToP 10  
 zákulisního vlivu

ce. Jeden z mediálních poradců ANO 
Vladimír Vořechovský pak přivedl svého 
kamaráda Hanče.
Hanč ovšem musel ukončit svůj kontrakt 
s představitelem další partaje – Janem 
Mládkem z ČSSD, kterému na minister-
stvu průmyslu pomáhal udržet se v křes-
le. To se pod ministrem před loňskými 
prázdninami vážně rozkývalo. Premiér 
tehdy dal Mládkovi podmínku, že musí 
víc prodávat své úspěchy a být vidět. 
Strategii připravil právě Hanč a Mládek 
nakonec ve funkci zůstal. 
Tím, kdo Mládkovi Hanče doporučil, byl 
podle informací Neovlivní.cz ministrův 
přítel a třetí v pořadí žebříčku zákulisního 
vlivu Miroslav Jansta.
Právě rychlé přesuny z jedné politické 
strany ke konkurenci označují Hančovi 
kritici za důkaz jeho bezskrupulóznosti. 
Mluví o něm jako o novém Dalíkovi. 
Hančovi zastánci naopak používají 
termín pragmatismus. „Je to jen byznys. 
Hanč zkrátka slouží tomu, kdo právě 
platí. Ke cti mu slouží, že v tu dobu je 
loajální a svého klienta neprodá. Což se 
o řadě jiných říct nedá,“ podotkl k tomu 
jiný ze zákulisních hráčů.
V týmu jednoho z nejmocnějších politiků 
v zemi nyní Hanč vyčnívá pracovitostí 
a taky svými kontakty a vztahy do médií, 
která – vyjma těch, co mu patří – nejsou 
Andreji Babišovi zvlášť nakloněná. Byl 
to Hanč, kdo také miliardáři doporučil, 
aby ve svém zájmu s novináři o svých 
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Návštěvy nemocnic v bílém plášti, veřejné 
obviňování ministra zdravotnictví 
z neschopnosti, vlastní videopořad, 
v němž vysvětluje, jak by v resortu 
udělal pořádek… Jde „jen“ 
o předvolební kampaň, nebo lze 
z nebývalého zájmu vicepremiéra 
a jednoho z nejbohatších Čechů 
o zdravotnictví vyčíst něco víc?

ke zdravotnickému
impériu
vykročil
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P
výnosné kliniky, zvláště v porodnickém 
oboru. Roční obrat jeho zdravotnických 
aktivit nepřekročil jeden a půl miliardy 
korun, úroveň nemocnice v menším 
krajském městě. Nakoupit velké 
zdravotnické podniky je dnes prakticky 
nemožné, protože je majitelé, především 
stát, kraje a města, obvykle nechtějí 
prodat. 

Názor však mohou změnit, pokud se 
jejich nemocnice dostanou do finančních 
potíží. Z pohledu podnikatele je proto 
zvýšení státních dotací do nemocnic 
naprosto kontraproduktivním krokem.
 

Začátek s Hartenbergem
Babiš o zdravotnictví rád mluví, 

stěžuje si, jak je systém málo efektivní 
a jak by ho zlepšil, jen kdyby mohl. 
Nejde o to, že podle hodnocení 
EHCI má Česko třetí nejefektivnější 
zdravotnictví v Evropě a že se miliardář 
pohledem statistik míjí s realitou. 
Podstatný je rozměr, jak ve svých 
proslovech připomíná první soukromé 
majitele nemocnic v devadesátých 
letech, obvykle lékaře, kteří byli oslněni 
tím, jak dokážou při jednání s dodavateli 
snížit výdaje. Obvykle ještě plánovali, 
jak zlepší své služby, že pacienti budou 
ještě rádi připlácet. Kázání o výhodách 
privátních klinik skončilo obvykle tím, 
že se zdravotníci zběhlejší v byznysu 
soustředili na výnosné obory, jako 

jsou ortopedie, zobrazovací technika, 
laboratoře.   

Cestu prvních soukromníků ve 
zdravotnictví Babiš absolvoval 
se svým fondem Hartenberg 
Capital. Výnosným oborem 
jsou také reprodukční kliniky, 
kterých miliardářův holding 
Future Life v Česku 
pořídil hned deset, z toho 
čtyři v Praze. Vedle 
nich provozuje už jen 
laboratoře v Praze 
na Černém Mostě 
a polikliniku Dům 
zdraví ve Velkém 
Meziříčí. Převzal 

Pohledem uplynulých týdnů jako by 
pro Andreje Babiše nebylo důležitější 
téma než zdravotnictví: blaho lékařů 
i pacientů. Ale když se před pár dny na 
vládě řešil rozpočet, politik neustoupil 
a do poslední chvíle bránil tomu, 
aby stát v příštím roce zaplatil větší 
částku za státní pojištěnce. Když ho 
kolegové z vlády přehlasovali, ještě si 
na to stěžoval. Takový postoj by si před 
krajskými volbami nedovolily ani ODS 
a TOP 09 v hlavním období úspor.

Pak tu máme Babišovy výlety do 
nemocnic v krajích, kde se snaží zalíbit 
lékařům, sestrám i manažerům, kterým 
přitom nechce z pozice ministra přidat 
peníze. 

Má to nějaké vysvětlení? Pro politika 
jen těžko, pro podnikatele je ovšem 
nasnadě. 

Andrej Babiš začal před třemi 
lety investovat do zdravotnictví 

prostřednictvím fondu Hartenberg 
Capital a zatím 

vyzobává 
pouze 

malé 
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ji však jen z toho důvodu, že patřila 
Ladislavu Zgaburovi. Tento lékař 
z Hostivice deset let podnikal s otcem 
známého exředitele Nemocnice Na 
Homolce Vladimírem Dbalým. Zgabur 
založil projekt Future Life, kde posléze 
většinu akcií předal Babišovu fondu.

Vytvořením porodnického řetězce 
se Babiš dostal do vyšší kategorie 
zdravotnických podnikatelů, jakými jsou 
Penta se sítí lékáren Dr. Max nebo EUC, 
která vznikla pod křídly PPF a dnes 
už samostatně staví především na síti 
laboratoří. 

Tím však Babiš s českým 
zdravotnictvím nekončí. Spolumajitel 
fondu Hartenberg Jozef Janov prozradil 
na webu Aktuálně.cz, že se chystá koupit 
další čtyři polikliniky a že má zájem 
i o nemocnice.
 

Pokračování v politice
Babiš by rád vstoupil na vyšší úroveň, 

což však opravdu není možné bez 
pořízení aspoň několika nemocnic. 
Jeho společník Janov má celkem jasno 
o tom, jak by nemocniční síť měla 
vypadat, a hovoří o dalších plánech 
zcela kompetentně. Není prý možné, 
aby každá okresní nemocnice měla 
čtyři až deset oborů. Pro každý kraj 
přece stačí jedna taková nemocnice. 

Okresní by se měly specializovat 
na jediný obor, třeba gynekologii, 
internu, urologii. Specializace zlepší 
erudici místních lékařů a napraví se 
tím i finance. „K tomu, aby se něco 
změnilo, je ale potřeba silný politický 
mandát. Teď si to nikdo netroufne. Pro 
politiky je jednodušší zvýšit lidem platy,“ 
vysvětlil společník podnikatele Babiše. 
Nevyslovena zůstává myšlenka, že politik 
Babiš, až na podzim vyhraje krajské 
volby, může začít vizi kolegy Janova 
uskutečňovat. Nebylo by od věci, kdyby 
pár takových specializovaných nemocnic 
koupil, třeba s argumentem, že na ně 
kraj stejně nemá.

Vize rozparcelování českého 

„Roční obrat 
Babišových 

zdravotnických aktivit 
nepřekročil  

1,5 miliardy korun. 
Rád by vstoupil  
na vyšší úroveň,  

což však není možné 
bez pořízení aspoň 

několika nemocnic.“

zdravotnictví shora je ostatně jedinou 
možností, jak může Hartenberg Capital 
postoupit výš. Nabídka tuzemských 
nemocnic není ani po dlouhé 
zdravotnické krizi nijak oslnivá. 

Poznala to už Penta, která ohlásila 
expanzi do nemocničního sektoru, ale 
zatím se jí podařilo zachytit jen v malém 
ústavu ve Vrchlabí specializovaném na 
turisty. Narazila v Roudnici nad Labem 
a v boji o městskou nemocnici v Sušici ji 
porazila západočeská společnost Nemos, 
která dosud fungovala jako spíše rodinná 
firma v nemocnicích Ostrov a Sokolov. 
Nemocnici v Žatci nechce místní 
starosta přes všechny nabídky prodat, 
nedaleké Louny byly volné, koupila je 
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aB o zdravotnictví

„Z těch výdajů státu, které jsou 
téměř 1300 miliard, je zdravot-
nictví z veřejných rozpočtů téměř 
300 miliard a já mám pocit od 
nástupu do mé funkce, že jsou tam 
obrovské rezervy, že ten resort 
nefunguje dobře.“
(videopořad „Babišova kavárna“)
 

„Samozřejmě v tom zdravotnictví 
chybí peníze a chybí peníze pro ty 
sestry a pro lékaře. Ti nejsou dobře 
placeni, měli by být lépe placeni, 
ale někdo musí rozdělit ty peníze 
správně, možná méně přístrojů 
a méně oprav fasád nemocnic 
a ty peníze by měly přijít sestrám, 
doktorům. Tečou tam navíc deset 
miliard každý rok a já říkám, probo-
ha dejte to konečně už těm lidem, 
nenakupujte netransparentně 
přístroje a pomůcky.“
(videopořad „Babišova kavárna“)
 

„Myslel jsem, že se přístroje budou 
nakupovat centrálně, nenakupují. 
Snížila se sazba DPH na léky, ale 
léky levnější nejsou. Ročně se do 
zdravotnictví nalévá 25 miliard 
navíc, nechápu, kam všechny ty 
peníze šly, když slyším ministra 
zdravotnictví, který pořád jen opa-
kuje: Dej, dej! Stejně jako odboráři.“
(při návštěvě v liberecké nemocni-
ci, zdroj: Českolipský deník)

však letos společnost Agel miliardáře 
Tomáše Chrenka. Stejně to dopadlo 
v Jeseníku.
 

Šance jménem oKD
Právě Chrenek konkurenci ukázal, 

jak je možné i v Česku vytvořit skutečné 
zdravotnické impérium.

Nejdříve koupil od lékařů 
specializovanou kardiologickou kliniku 
v Třinci-Podlesí, dnes kontroluje třináct 
nemocnic včetně velkých okresních 

špitálů v Novém Jičíně, Prostějově, 
Přerově a Šumperku a vykazuje obrat 
12 miliard. Většinu půlmiliardového 
ročního zisku přitom inkasují firmy 
dodávající do nemocnic léky a materiál. 

Hlavním vtipem Chrenkova 
úspěchu je však něco jiného. Lidé 
z jeho mateřské společnosti Třinecké 
železárny a spřízněných firem kontrolují 
polovinu míst ve správní a dozorčí 
radě České průmyslové zdravotní 
pojišťovny. V konkurenci pojišťoven 
jde o třetí největší pojišťovnu, a i když 
sám Chrenek tvrdí, že s ní nemá nic 
společného, dva roky stará kontrola 
NKÚ prokázala, že si nemocnice Agelu 
nemohou na výši plateb z Průmyslové 
stěžovat ani náhodou. 

Chrenka podporuje ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček 
a jeho blízkost k Agelu je také jedním 
z důvodů, proč se nesnáší s Babišem. 

S pojišťovnou za zády se impérium 
vytváří lépe, proto je dnes ten nejlepší 
okamžik, proč něco takového zkusit. 
Vláda dramaticky zachraňuje před 
rozpadem důlní firmu OKD, ministři 
se vážné zajímají o osud desítky tisíc 
zaměstnanců, žádný z nich však 
nezmíní, jak nejasný je osud půl milionu 
klientů Revírní bratrské pokladny, 
zdravotní pojišťovny, jejíž vedení tvoří 
personální unii s těžařskou firmou. Na 
pořadu dne je otázka, kdo pojišťovnu 
převezme a jmenuje její příští vedení. 
Pokud stát nezasáhne a situaci 
nevyjasní, je to další příležitost pro velké 
investory.

Ministr financí Babiš má povinnost 
dohlížet na hospodaření pojišťoven, 
proto je o situaci dobře informován. 
V roli podnikatele se zatím o Revírní 
bratrskou pokladnu nepřihlásil. Určitě 
však po zkušenostech ze zemědělství 
chápe, jak užitečný je „potravinový 
řetězec“, kdy je možné přelévat finance 
z pojišťovny do nemocnic a pak přes 
dodavatelské firmy do společné pokladny 

holdingu. |N| 
 » více na neovlivní.cz | zdravotnictví, 
 andrej Babiš

„Jestli někdo ukázal, 
jak je možné i v Česku 
vytvořit zdravotnické 

impérium, je to 
miliardář Tomáš 

Chrenek a jeho Agel. 
Kontroluje třináct 

nemocnic, vykazuje 
obrat 12 miliard.“
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 || média

Málokdy se stává, aby se virtuálním světem masově šířily 
poznámky, které na Twitter vloží některá ze státních 
institucí. Petru Kukalovi, který pracuje na tiskovém 

odboru Ministerstva kultury, se to podařilo. Z poněkud nudné 
disciplíny “upozorni lidi na síti na to, co se děje na ministerstvu”, 
udělal tak trochu one man show. Způsob, jakým za úřad komuni-
kuje, totiž se zbylými ministerstvy nesnese srovnání. 
Petr Kukal, básník, pedagog a teď především správce účtu #MinKul-
tury, slangově řečeno často „nakládá“. Špičkuje. Bývá sarkastický. 
Občas poetický. I před tím, než ho poznáte, cítíte z mnoha z každých 
140 znaků, které pošle do virtuálního světa, že ho to … těší. „Vychá-
zím z toho, že ve chvíli, kdy to baví mě, to – věřím – baví i lidi, kteří 
to čtou. A obráceně. Mám pocit, že když nad něčím dlouho sedím, 
bývá to upocené, utahané, je na tom příliš vidět jistá usilovnost a ne-
baví to nikoho. Je to vajíčko na měkko. Musíte ho vařit tři minuty. Ve 
chvíli, kdy to necháte vařit dvě hodiny, bude kamenné a nepoživatel-
né,“ řekl během rozhovoru pro Neovlivní.cz.
Za rok, co účet úřadu spravuje, se počet followerů vyšplhal z 1900 

KDyž ZA ÚŘAD 
MLUVí BáSNíK na 6000. „K úspěchu podle mě vede schopnost vyhodnotit aktuálně 

atraktivní téma a pojednat ho dostatečně provokativní, ale současně 
ještě pořád korektní formou,“ míní Kukal. „Moje strategie spočívá 
v tom, že ve chvíli, kdy tam píši nějaké tweety, které jsou masově 
atraktivní, tím zároveň zvyšuji návštěvnost účtu jako celku. A tím 
pádem také návštěvnost článků, které se týkají kulturní politiky, 
činnosti ministerstva, aktivit pana ministra, a tak dále.“
Tweet, který jako první odstartoval zájem o Twitter ministerstva, 
se týkal výročí Hemingwayova úmrtí. Zněl přibližně takto: Kdyby 
lidé byli sekvoje, dožil by se dnes Ernst Hemingway – a následovalo 
absurdní číslo. „Vzniklo to z toho, že když sledujete Kalendárium, 
vždycky uvádějí zprávu o narození nějaké osobnosti obratem ‚130. 
narozenin by se dnes dožil…‘ Co to je za blbost? Nikdo by se 130. 
narozenin nedožil, to by musel být opravdu sekvoj.“
Sám Kukal se nepokládá za výjimečného copywritera či autora twee-
tů. „Jsem si naprosto vědom, že úspěch je založen na tom, na jakém 
účtu to běží. Kdybych jakýkoli z těch tweetů, který má mnohatisícové 
zobrazení, napsal na svůj soukromý účet, možná by neměl jediný 
‚favourite‘. Byl by úplně nezajímavý, protože by šlo o jeden tweet na 
jednom z milionů soukromých účtů.“ » rozhovor  
 s Petrem kukalem  na neovlivní.cz | ministerstvo kultury, Twitter

Princ 
prolomil 
tabu
Britský princ 
William má 
ještě daleko 
k trůnu, ale do 
historie se už 
zapsal. Stal se 
prvním členem 
královské 
rodiny, který 
se kdy objevil 
na titulní 
straně časopisu pro gaye. Attitude Magazine, 
pro který pózoval a kterému poskytl  rozhovor, je 
v Británii nejprodávanějším časopisem pro LGBTQ 
komunitu.
Kensingtonský palác k tomu uvedl, že princův 
počin je součástí jeho dlouholetého boje proti 
všem formám šikany a jejich dopadům na 
duševní zdraví. Spolu s manželkou Catherine se 
snaží rozbíjet stigmata, která provázejí ty, kteří 
trpí psychickou poruchou. 
„Byl neuvěřitelně skromný a opravdu naslouchal 
tomu, co jsme mu říkali,“ popsal setkání s princem 
jeden z přispěvatelů magazínu Junior Joye pro 
Huffington Post. „Řekl nám, že máme být hrdí na 
to, jací jsme. A že se nemáme za co stydět.“

Citáty měsíce

„Návštěvnost je tu hezká, ale ten program se 
nějak nepovedl. Budeme se bavit o tom, jestli se 

smí říkat prdel? Není mi z toho dobře.“
Vítězslav Jandák, poslanec ČSSD, na schůzi volebního výboru. 

Řešila vulgarity, které odvysílala Česká televize, když na program 
zařadila oceněný film Kobry a užovky.

„Informace, že spolupracujeme s panem 
Tvrdíkem nebo čínskou ambasádou, není 
pravdivá. Jediným vydavatelem magazínu 

je Mladá fronta. Samozřejmě jednáme 
s firmami o spolupráci ve formě inzerce nebo 

řízené distribuce, protože o projekt čínsky 
psaného časopisu je velký zájem. Ale jsme 

absolutně nezávislý titul.“
Jan Müller, šéfredaktor Esence. Jde o vznikající časopis v čínštině 
z vydavatelského domu uprchlého podnikatele Františka Savova.Zd
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Už jako malý kluk zpod Vysokých Tater se spíš než o zdolávání štítů zajímal o to, co v horách 
vidí. Zkoumal přírodu z první ruky, zajímalo ho, jak se živé organismy navzájem ovlivňují, stejně 
jako zákonitosti, které řídí vztah živé přírody k neživé – horninám, půdě, vodě, vzduchu, světlu. 
Klučičí zájem přetavil ve vysokoškolské studium ekologie. Dnes patří Alexander Ač mezi respek-
tované odborníky na klimatické změny, působí na brněnské pobočce Akademie věd v Ústavu 
výzkumu globální změny. „Země se otepluje, to není žádný hoax. A ta změna je významná,“ říká.

rozhovor

alexander ač  
Jak klimatologové  
přicházejí o iluze
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N
Nedávno jej doma na Slovensku zařadili 

na soupisku nejvíc inspirativních Slováků, 
to se vědeckým pracovníkům nestává 
často. O svém oboru mluví, píše do médií, 
diskutuje – s notnou dávkou pesimismu.

„Tím, jak se osobně snažím víc a víc 
poznávat okolní svět a chování lidí, se 
moje vnímání okolí přetavilo v něco, co by 
většina lidí nazvala pesimistickým pohle-
dem. Býval jsem optimističtější, měl jsem 
vizi, že lidi dokážou současné problémy 
překonat a dokážou z nich ‚vybruslit‘,“ 
říká Alexander Ač během rozhovoru pro 
Neovlivní.cz. „Ale tím, jak se mé poznatky 
navyšují, mám pocit, že jsme v nějakých 
mantinelech, které nám nastavil proces 
evoluce, a nedokážeme se z těchto okovů 
vymanit. I když lidé mají informace 
o negativních jevech, tak na ně nedokážou 
reagovat. Odbudou je tím, že to třeba není 
tak špatné nebo že to tak být nemusí.“ 
 

Neo: Jedním z hojně popíraných jevů je glo-
bální oteplování. Prý jde o hoax vědců, kteří si 
tím zajišťují granty. Co byste na to odpověděl? 

bavuji si takhle jeden výzkum kmenových 
buněk, u kterého byly výsledky vymyšlené. 

Věda není neomylná. A opravdu existují 
vědci, kteří nemají čistý štít, a to i v oblasti 
klimatologie. Ale bývají to právě ti, kteří 
globální oteplování a vliv člověka na ně 
popírají. Často mají vazby na fosilní prů-
mysl, který je financuje a který má zájem 
na zlehčování problému. Existuje několik 
málo klimatologů, kteří se snaží zlehčovat, 
v podstatě i zpochybňovat ani ne tak 
existenci globálního oteplování, jako podíl 
člověka na něm. Naopak klimatologové, 
kteří tento vliv ukazují a zkoumají, kteří 
jsou veřejně aktivní, jsou terčem různých 
urážlivých e-mailů, výhrůžek a podobně. 
To je zdokumentované. Proto, že upo-
zorňují na tento problém, se dostávají do 
problémů. 

A peníze z grantů? Pokud si chce člověk 
vydělat, tak v první řadě vůbec nejde do 
výzkumu. Je to intelektuálně a časově 
náročná činnost, která není dostatečně 
oceněná, člověk pracuje mnohdy i ve 
volném čase. Tento argument pokulhává 
v mnoha směrech. 
 

Neo: Skutečně se země otepluje? Podle 
skeptiků je navýšení teploty zanedbatelné. 

Nárůst globálních teplot máme zdoku-
mentovaný pomocí meteorologických sta-
nic, kterých je po světě několik tisíc. Jejich 
měření nám ukazují, že za posledních více 
než 120 let se globální průměrná teplota 
zvýšila asi o jeden stupeň Celsia. To je 
významný nárůst. Když došlo ke změně 
globální teploty o pět stupňů, tak se napří-
klad hladiny oceánů zvýšily o více než sto 
metrů a téměř vždy tyto změny teploty tr-
valy stovky a tisíce let, někdy i desítky tisíc 
let. Pokud se nám tedy země oteplí o jeden 
stupeň za sto let, tak je to změna, ke které 
těžko hledáme srovnání v minulosti. Není 
tedy pravda, že se nejedná o významné 
oteplení.
 

Neo: Někteří vědci argumentují tím, že 
ale za posledních deset let se planeta už 
významně neoteplila. 

Tento argument rovněž není správný, 
protože rekordně teplý byl rok 2014, po 
něm rok 2015 a letošní rok bude taky 
s velkou pravděpodobností rekordně teplý. 
Oteplování pokračuje velmi rychle dál 

„Existuje několik 
málo klimatologů, 

kteří se snaží 
zpochybňovat podíl 

člověka na globálním 
oteplování. Často 

mají vazby na fosilní 
průmysl, který je 

financuje a který má 
zájem na zlehčování 

problému.“

Jde o argument na úrovni konspiračních 
teorií. Tyto teorie mohou být zajímavé 
a někdy se může částečně ukázat, že někte-
ré aspekty jsou svým způsobem i pravdivé. 
Určitě existují lidé, kteří dělají výzkum pro 
peníze. A ukáže se třeba, že podváděli. Vy-

 || rozhovor
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„Oteplování  
pokračuje velmi 

rychle dál a aktuální 
poznatky naznačují, že 

by se mohlo i mírně 
zrychlit.“

a aktuální poznatky naznačují, že by se 
mohlo i mírně zrychlit. Skeptici také občas 
používají graf s teplotami, které jsou získá-
vány ze satelitních dat. Tyto hodnoty sice 
ukazují mírnější trend oteplování, to je 
pravda, na druhou stranu ale nejde o hod-
noty, které ukazují přízemní teploty, ale 
jdou do vyšších vrstev atmosféry, do tropo-
sféry, a to je něco jiného než to, co měří 
meteorologické stanice. Nechci zabíhat 
do detailů, ale dva nebo tři měsíce zpátky 
autoři výzkumu korigovali algoritmus 
pro výpočet teplot ze satelitních dat. Ono 
nejde přímo o měření – není to teploměr. 
Vy to tím satelitem změříte, ale musíte to 
propočítat. A oni právě korigovali některé 
nepřesné výpočty a ukázalo se, že trend 
oteplování v nižší a střední troposféře – to 
je to, co měří satelitní senzory – je výraz-
nější, než se myslelo. Takže ani argument, 
že podle tohoto datasetu se za posledních 
asi patnáct let téměř neotepluje, už nelze 
používat. Těch důkazů, že se země oteplu-
je, je mnoho.
 

Neo: Obecně se říká, že klimatické změny 
tu byly vždycky, že s tím nic nenaděláme. 
Viz opakované doby ledové, teď prý už něja-
kou dobu na novou dobu ledovou čekáme. 
Jak reagujete na takové argumenty?

V současnosti se skutečně nacházíme 
v období takzvaného interglaciálu, tedy 
v době meziledové. Toto období trvá už 
více než deset tisíc let. Je pravda i to, že 
před příchodem průmyslové revoluce 
globální teploty mírně klesaly. Pokud by 
člověk neměnil složení atmosféry tak, jak 
to dělá, opravdu existují důkazy, že by 
v nadcházejících spíš tisíciletích než sta-
letích postupně došlo k nastoupení nové 
doby ledové. 

Nicméně nejnovější studie dokazují, že 
my jsme tento trend zvrátili a že příchod 
další doby ledové v dalších minimálně 
padesáti až stech tisících letech nehrozí. 
Tato obava není namístě. 

Je také pravda, že se v minulosti teploty 
měnily. Ale tyto změny probíhaly mno-
hem, mnohem pomaleji. Rychlost nárůstu 
koncentrace skleníkových plynů v součas-

nosti je asi dvěstěkrát rychlejší, než tomu 
bylo při posledním oteplení, když jsme se 
dostali z doby ledové do doby meziledo-
vé. Je tedy rozdíl, jestli narazíme do zdi 
v rychlosti dvě stě kilometrů v hodině, 
nebo rychlostí jeden kilometr v hodině. 
 

Neo: Čili nejde ani tak o to, že se oteplu-
je, ale o to, jak rychle se otepluje?

Je tím narušena schopnost přírody i lidí 
se přizpůsobovat. Spousta živočichů se 
dostatečně přizpůsobit nedokáže. Hrozí 
proto vymírání živočišných a rostlinných 
druhů. A to, že to člověk neovlivní, jedno-
duše není pravda. My to ovlivňujeme právě 
tím, že toto oteplování způsobujeme, a už 
teď vidíme, že to nabývá nebezpečných 
rozměrů. Říkat, že se vlastně nic neděje 
nebo že s tím stejně nic neuděláme, jedno-
duše není pravda.
 

Neo: Proč se tedy země otepluje?
Zvyšuje se koncentrace skleníkových 

plynů způsobená spalováním fosilních 
zdrojů, tedy uhlí, ropy, zemního plynu 
a mimo jiné i odlesňováním. V součas-
nosti je koncentrace skleníkových plynů 
na úrovni, kdy byla naposledy před třemi 
až čtyřmi miliony let. Z dlouhodobého 
hlediska to bylo před patnácti až dvaceti 
miliony let. Tehdy planeta vypadala 
úplně jinak, byla teplejší, zalednění bylo 
mnohem méně rozsáhlé, hladiny oceánů 
byly vyšší o pět až deset metrů.

Proč se tedy země otepluje? Skleníko-
vé plyny mají schopnost zachytávat slu-
neční záření a vracet ho zpátky k zemi. 
Tím způsobují oteplení planety. Funguje 
to tak, že když přichází záření od slunce, 
tak má vyšší frekvenci, je pronikavější, 
a proto projde atmosférou i skleníkový-
mi plyny. Po dopadu na zem část energie 
ztratí a změní se na takzvané dlouhovln-
né záření, které má větší vlnovou délku. 
To už skleníkové plyny dokážou zachytit. 
Část tohoto dlouhovlnného záření se tak 
vrací zpátky. Tím, jak lidé zvyšují obsah 
skleníkových plynů v atmosféře, tak se 
zvyšuje množství záření, které se vrací 
zpátky a vede ke zvyšování teplot. 

Existují laboratorní měření, která 
vliv skleníkových plynů prokazují. Na 
jejich základě je i vypočítáno, o kolik by 
atmosféra byla chladnější, pokud by v at-
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„Co to znamená 
adaptovat se? Jak 

chceme žít? V jakém 
světě chceme žít? Je 
to svět, kde budou 

migrovat tisíce, 
miliony, desítky 
milionů lidí, kdy 

někteří z nich přežijí, 
někteří budou tonout 

ve Středozemním 
moři?“

mosféře skleníkové plyny neexistovaly. 
Je to asi 33 stupňů Celsia. 
 

Neo: Mluvil jste o vymírání druhů. 
Člověk je ovšem velice adaptabilní tvor, 
žije jak na Sahaře, tak v Grónsku. Není 
to tak, že se prostě vyšším teplotám při-
způsobíme?

To je častý argument mnoha vědců. 
„No tak se oteplí, jednoduše se budeme 
přizpůsobovat, bude trochu tepleji, třeba 
trochu víc naprší, dokážeme zachytávat 
vodu, takže ani záplavy nebudou tak ne-
zvladatelné.“ Já bych nechtěl schopnost 
člověka přizpůsobovat se podceňovat. 
Osídlili jsme téměř všechny kontinenty 
kromě Antarktidy, kde člověk nežije 
permanentně, je tam jenom dočasně, ví-
ceméně z výzkumných důvodů. I Grónsko 
bylo a je částečně osídleno. Přizpůsobi-
vost člověka je obrovská. 

Na druhou stranu už dnes vidíme, 
že zejména v chudých zemích – a jsou 
to právě ony, které k tomuto problému 
téměř nepřispívají, protože mají nízkou 
spotřebu – už teď dochází k poměrně 
významnému počtu úmrtí v důsledku na-
růstajícího výskytu sucha, veder a záplav. 

Souhlasím s tím, že schopnost člověka 
přizpůsobovat se je obrovská, ale musíme 
se i podívat na to, že v lidské v populaci 

není rovnoměrná. A potom – co to 
znamená přizpůsobit se? Jak chceme žít? 
V jakém světě chceme žít? Je to svět, kde 
budou migrovat tisíce, miliony, desítky 
milionů lidí, kdy někteří z nich přežijí, 
někteří budou tonout ve Středozemním 
moři? A budeme ignorovat, že se nedoká-
zali adaptovat? 

Určitě se vždy někdo dokáže adapto-
vat. Otázka je, jestli to dokáže celá popu-

lace. Narazíme na problémy adaptačních 
limitů. Vždycky se musíme dívat na 
celou populaci.
 

Neo: Skeptici ale tvrdí, že vrstva ledu na 
Antarktidě narůstá. A že nedávné extrémní 
zimy nejen ve Spojených Státech prokazují, 
že tedy žádné globální oteplování neexistuje.

Částí problému je právě zlehčování 
důsledků klimatické změny a zaměřování 
se na krátkodobé výkyvy počasí. Nikdo 
neříká, že když se oteplí o další stupeň, 
o dva, o tři, že u nás přestane sněžit, že 
roztaje celá Antarktida nebo celé Grónsko. 
To jednoduše není pravda. Co se týče 
extrémního mrazu v zimě nebo třeba 
chladného a deštivého počasí, ke kterému 
může a bude docházet, tak jde o zajímavý 
efekt, který se ukazuje ve stále více vědec-
kých studiích. To, jak se otepluje v Arktidě 
rychleji než u nás v mírných pásmech, 
ovlivňuje celkovou cirkulaci atmosféry. 
Mluvíme o takzvanému tryskovém prou-
dění, o jetstreamu, které zprostředkovává 
výměnu energie mezi Arktidou a našimi 
zeměpisnými šířkami. Rozdílná míra 
oteplování na severním pólu a u nás vede 
k takzvanému více zvlněnému tryskovému 
proudění, které může přinášet chladnější 
počasí v průběhu zimy na krátké období 
a naopak zase vpády teplého vzduchu i do 
severnějších oblastí, které v minulosti tak 
teplé počasí nezažívaly.

Výkyvy vyšších a nižších teplot se 
stávají častějšími a výraznějšími a vedou 
k extrémnějším projevům počasí. To 
znamená, že pokud máme třeba výskyt 
sucha, tak to proudění způsobí, že sucho 
trvá delší dobu. Nebo když v zimě sněží, 
tak sněhové nadílky můžou být výraznější. 
A atmosféra obsahuje víc vlhkosti a záro-
veň proudí takovým způsobem, že setrvává 
v tom daném místě delší dobu. 

Když si to přirovnáme k reálným situa-
cím, tak to nastalo nedávno v Německu, 
kdy přívalové deště způsobily záplavy 
mimo jiné v sousedním Bavorsku a kdy se 
tlaková níže držela poměrně dlouho nad 
stejným územím. Nebo například v roce 
2003 – možná si někteří vzpomenou 
–, kdy bylo extrémní sucho, ve velkých 
částech Evropy více než tři měsíce téměř 
nepršelo, desítky tisíc lidí předčasně umře-
ly na důsledky vysokých teplot. K podobné 
situaci došlo v Rusku v roce 2010. Rusové 
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alexander ač
› Pracuje jako vědecký pracovník pro 
CzechGlobe, brněnský Ústav výzku-
mu globální změny, který je součástí 
Akademie věd ČR.
› Odborné zaměření je ekologická 
fyziologie rostlin, aplikace dálkového 
průzkumu ve fyziologii rostlin, globální 
změna klimatu, zobrazovací a ne-
zobrazovací fluorimetrie, zobrazovací 
a nezobrazovací spektroskopie, využití 
rychle rostoucích dřevin v energetice.
› Vystudoval environmentální ekologii 
na Fakultě přírodních věd Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, titul 

Ph.D. získal v oboru aplikované ekolo-
gie na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích.
› Hostoval na univerzitách v Antwer-
pách a v německém Freiburgu.
› Od roku 2013 je členem Vědeckého 
klimatického fóra, od roku 2014 před-
sedá Národnímu komitétu Meziná-
rodního programu geosféra-biosféra 
(IGBP).
› Kromě vědeckých článků a citací 
můžete na jeho jméno narazit také 
na webových stránkách slovenského 
deníku SME, kde pravidelně píše blog – 
o klimatických změnách.

„Pro nás znamená 
zvýšení cen potravin, 

že musíme zvýšit 
výdaje třeba o pět, 
deset procent. To 

pro většinu lidí není 
existenční problém. 

Ale v chudých zemích 
to pro obyvatele 

opravdu existenční 
otázka je.“

tehdy museli zastavit prakticky veškerý 
vývoz pšenice a potravin. Přitom Rusko 
patří mezi největší vývozce obilovin. Bylo 
to v důsledku extrémních veder a sucha, 
v okolí Moskvy řádily rozsáhlé lesní požáry 
a také spousta lidí, desítky tisíc, v důsled-
ku sucha i požárů předčasně zahynula. 
Na druhé straně došlo v Pákistánu k zá-
plavám. Na opačné straně extrému sucha 
jsou totiž záplavy a extrémní srážky. To 
paradoxně souvisí s oteplením v Arktidě. 
 

Neo: Jak se to projevuje u nás?
U nás se to může jevit jako extrémní 

zima nebo extrémní horko. Klimatické 
změny znamenají nárůst extrémů na obě 
strany, čili jak sucho, tak záplavy. Někdy 
se to může projevit třeba i delším trváním 
zimy. Nicméně průměrné teploty atmosfé-
ry jednoduše rostou.
 

Neo: Zmínil jste rok 2010. Koncem roku 
2010 začalo takzvané arabské jaro. Jedním 
z hlavních důvodů vzniku arabského jara 
bylo zásadní zvýšení cen potravin právě 
proto, že celá řada zemí omezila vývoz 
potravin, jako třeba Rusko. Je možné dát 
rovnítko mezi klimatickou změnou a nepo-
koje v arabských zemích?

Existují publikace, které se tomu vztahu 
věnují. Je prokázáno, že pokud rostou 
ceny potravin, tak to zvyšuje i potravinové 
nepokoje zejména v chudých zemích. 

Pro nás znamená zvýšení cen potravin, že 

musíme zvýšit výdaje v tomto směru třeba 
o pět, deset procent. To pro většinu lidí 
není existenční problém, ani pro ty chudší 
u nás. Musíme si ale uvědomit, že v chudých 
zemích to pro obyvatele opravdu existenční 
otázka je. Neznamená to, že musí obětovat 
větší příjem na nákup potravin. Oni si ty 
potraviny vůbec nemůžou dovolit koupit. 

To se stalo jak v Egyptě, tak Tunisu, v Sý-
rii, právě v těch zemích, kde arabské jaro 
proběhlo, nebo se v letech 2010 a 2011 ně-
jakým způsobem začalo projevovat. Výskyt 
extrémního počasí byl velmi pravděpodob-
ně jedním z faktorů, který k těmto jevům 
přispěl. Ale jde to ruku v ruce s rostoucí 
populací, s dostupností fosilních zdrojů. 

Víme, jak to teď v Sýrii vypadá. V Sýrii 
bylo rozsáhlé sucho už před tím, než 
k nepokojům došlo. Podle vědeckých analýz 
postihlo Sýrii největší sucho za posledních 
nejméně devět set let a opravdu to byl jeden 
z faktorů, který přispěl k migraci farmářů 

do měst. Jednalo se o asi jeden a půl milio-
nu lidí v dvacetimilionové Sýrii. I to zřejmě 
podnítilo nepokoje, které vyústily v občan-
skou válku. Nicméně ne všude propukla 
občanská válka. Je potřeba to vidět specific-
ky, v různých zemích se kombinují různé 
problémy do různé úrovně a intenzity. 

Sýrie je možná takový modelový příklad, 
co můžeme do budoucna očekávat. V Sýrii se 
zkombinoval rychlý populační růst s extrém-
ním suchem, ke kterému významně přispělo 
globální oteplování, a s vyčerpáváním zdrojů. 
Od roku 1996 tam klesá těžba ropy, stát tak 
přišel o významný zdroj příjmů a nedokázal 
financovat sociálně slabší skupiny lidí. Tyto 
tři faktory zřejmě vedly k nezvladatelné 
situaci, kdy i lidé, kteří mají vysokou míru 
adaptace, spolu nedokážou mírumilovně žít 
a jsou donuceni utíkat před válkou. To je 
jev, který bohužel není náhodný, je to spíš 
trendová záležitost a v budoucnu se bude 
týkat většího a většího počtu lidí. |N|
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dravec v roli spasitele
I když finančník Pavel Tykač ve svých padesáti letech dávno 
už není takový dravec, jako býval při počátku budování kapita-
lismu v Čechách v 90. letech minulého století, stejně pořád ta 
věta zní trochu jako UFO. Tykač – proslavený tzv. třetí vlnou 
kuponové privatizace s heslem „drobní akcionáři plačte”, 
z nichž někteří plakali, až když prodali své akcie jeho Motoin-
vestu – se nyní má stát zachráncem tisíců lidí z OKD i dalších 
firem na Ostravsku. Požádaly ho o to samy hornické odbory. 
Jak známo, OKD je v kritické situaci. Od začátku května je 
v insolvenci a jmenovaný správce Lee Louda se rychle snaží 
získat nějaké finance, aby společnost udržel v chodu.  
 » situace v okD detailně a pozice jednotlivých  
 zájemců o „Bakalovo“ na neovlivní.cz | okD, horníci

Dokumenty, které měly doložit skutečné majitele luxusní 
farmy Čapí hnízdo v době, kdy projekt žádal o evropské 
dotační miliony, se ztratily. Andrej Babiš v březnu ve 

sněmovně tvrdil, že za anonymními akciemi se v té době skrývaly 
jeho děti plus bratr partnerky. Když to následně měla jeho firma 
doložit auditorům, nedokázala to.
Pravdivost Babišových slov o dětech-majitelích šlo doložit snadno: 
listinami osob přítomných na valných hromadách společnosti Far-
ma Čapí hnízdo. Nebo plnými mocemi, pokud se nechaly někým 
zastupovat. Jenže právě tyto dokumenty se v Babišově holdingu, 
který později farmu Čapí hnízdo oficiálně převzal, nenašly.
 Uvádějí to ve své zprávě auditoři ministerstva financí, kteří 
na žádost Bruselu zjišťovali, jestli nejsou důvody k tomu, aby 

Nikdo je volit nebude. Za pět měsíců, během krajských voleb, 
nedostanou jediný preferenční hlas. Přitom jsou těmi, kdo 
do značné míry ovlivní, zda to na podzim hodíte „tomu, 

koho tady má Babiš”, nebo „Haškovi, ČSSD”. Deník Neovlivní.cz  
v novém seriálu rozkryl, kdo jsou zákulisní strůjci politických úspě-
chů a porážek jednotlivých stran. Političtí marketéři.
V ČSSD se letošním prvním mužem voleb stal europoslanec, 
bývalý pražský zastupitel Miroslav Poche. Politik, který padl před 
pár roky na dno a zdálo se, že jeho politická kariéra je u konce. 
Teď je Poche zásadním článkem v budované kampani. Ve straně 
má vliv, na kterém pracoval už od dob působení v mládežnické 
organizaci ČSSD. Nadto má vazby na vlivné byznysmeny – mezi 
jeho kamarády patří třeba lobbista a spolumajitel J&T Dušan Pal-
cr. K ruce si Poche přivedl dalšího zkušeného hráče, kterému se 
nedá upřít vliv – píáristu a politického marketéra Jiřího Chvojku.
Lidovci vsadili na mladého politika Petra Pachtu, který ovšem – i přes 
pravomoci plynoucí z funkce šéfa volebního štábu – je spíše neviditel-
ným mužem. Rodáka z Olomoucka přivedli ministři Marian Jurečka 
a Pavel Bělobrádek, pro které specialista na IT a geotechnologie začal 
pracovat v Praze před dvěma lety, pro Jurečkovo ministerstvo země-
dělství jako externí poradce. V té době také nastoupil k lidovcům do 
volebního štábu, kde dostal na starosti správu sociálních sítí.  
 » podrobně + další strany na neovlivní.cz | volby, marketing

Klíčové dokumenty 
k projektu Čapího 
hnízda se ztratily

Skryté tváře voleb

farma evropské miliony vracela. 
„Auditorský tým v rámci e-mailové komunikace žádal dne  
21. 3. 2016 o doložení podkladů pro auditní činnost, a to zejména: 
kopie‚ listiny přítomných’ a ‚prohlášení předsedajícího o účasti 
akcionářů na valné hromadě’ v souvislosti s valnými hromada-
mi společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. konanými v období let 
2008 – 2010, kopie plných mocí pro zástupce akcionářů k účasti 
na valných hromadách společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. 
konanýchv období let 2008 – 2010. Auditovaná osoba uvádí, že 
listiny přítomných a plné moci se jí nepodařilo dohledat,” píše se 
v auditní zprávě, kterou má redakce Neovlivní.cz k dispozici.
Odhalení pravých vlastníků farmy v době, kdy žádala o dotaci, je 
jedním ze zásadních bodů celé kauzy. Vicepremiér a ministr fi-
nancí Andrej Babiš v ní čelí podezření, že si k unijním milionům 
dopomohl podvodnou kličkou. 

 » více na neovlivní.cz | andrej Babiš, Čapí hnízdo
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jak vznikla bezpečnostní divize aB
Komunistický poslanec a expolicista Zdeněk Ondráček se 
nejdříve zviditelnil svou aktivní účastí na potlačování předlis-
topadových demonstrací proti režimu. Pak, když vyšetřoval 
hospodářské delikty na protikorupční službě. A dnes poutá 
pozornost jako poslanec návrhy typu „trestejme firmy za 
pomluvu jejich zrušením“ nebo výroky jako „bukvice v bez-
pečnostních složkách zemi neuchrání před uprchlíky“.
Neví se však, že to byl Zdeněk Ondráček, s kým se Andrej Ba-
biš ještě před svým nástupem do politiky radil o bezpečnost-
ních otázkách. A řešili spolu mimo jiné také bezpečnostní divizi 
holdingu Agrofert, kterou miliardář před pěti lety zakládal. Deník 
Neovlivní.cz na poslance narazil při aktualizování bezpeč-
nostní sítě, kterou Andrej Babiš vlastní pro ochranu své osoby 
a majetku. Majitel Agrofertu ovšem čelí i podezření, že svůj tým 
zneužívá proti politické konkurenci.
 » více na neovlivní.cz | bezpečnost, agrofert

Deník Neovlivní.cz vytváří databázi kremelských ozvěn 
v Česku. Jde v ní nejen o čistou a neskrývanou propa-
gandu, ale i o média, která nekomentované putinovské 

vidění světa nabízejí mezi standardními zpravodajskými texty. 
I během května jsme přidali další položky. 
Například web Svět kolem nás, jehož mottem je „kontroverzní 
realita“. Vedle konspiračních teorií a čistého bizáru tu řada textů 
evokuje pocit, že lidem vlastní vláda/úřady/média lžou. A tím 
jediným, kdo to myslí dobře, je Rusko. Začněme „důkazy”, jak 
vlády západních mocností lžou. Jde třeba o článek, který tvrdí, 
že Francie a Velká Británie financují teroristy Islámského státu, 
protože mají zájem zničit infrastrukturu a hospodářství Sýrie. 
Zdrojem této informace je ruská státem ovládaná agentura RIA 
Novosti. » více na neovlivní.cz | ruská stopa

Byl poslední květnový týden. Zbývalo osm dní do voleb, 
v nichž svedla ČSSD Jiřího Paroubka těsný souboj s ODS 
Mirka Topolánka. A tehdejší ředitel protimafiánského po-

licejního útvaru Jan Kubice veřejně oznámil, že se politici snaží 
torpédovat vyšetřování případů spojených s politikou. Následně 
požádal o slyšení ve sněmovním výboru pro obranu a bezpečnost.
Teprve nyní vychází najevo, že prvním, koho Kubiceho lidé 
kontaktovali, byl místopředseda výboru a dlouholetý bezpečnostní 
expert ČSSD Miloš Titz. Kdyby tehdy Titz informoval svého šéfa 
Paroubka, co se chystá, měli ještě čas na to, přesvědčit Kubiceho, 
aby od svých plánů upustil.
„Jenže asistentka Titze nám tehdy řekla, že tam pan poslanec 
není, že má volno. A navíc prý už nekandiduje, takže ho to neza-
jímá,” popsal v rozhovoru pro Neovlivní.cz Kubiceho náměstek 
Hynek Vlas. „Tak jsme zavolali předsedu výboru, což byl tehdy 
pan Vidím za ODS, a za pár dní jsme byli v parlamentu.”
Titze si podle Vlase vybrali právě proto, že byl z ČSSD, jejíž 
lidé v aféře hráli hlavní roli. Sociální demokraté byli jednak 
mezi vyšetřovanými, zároveň se ale přes své lidi v justičním 
a bezpečnostním aparátu snažili do kauz zvenčí zasahovat. Miloš 
Titz ale „selhal”. Stejně jako nezafungoval fakt, že ČSSD v té 
době ovládala ministerstvo vnitra, které z pozice ministra řídil 
dnešní senátor za ČSSD František Bublan. Ten je známý svým 
notorickým klidem, který žádná aféra nemůže dostatečně narušit. 
Proto také Kubiceho předchozí pokusy o vyvolání debaty ohledně 
zásahů politiků do vyšetřování zahrál do autu. 

 » více na neovlivní.cz | kubiceho zpráva

Další položka 
v databázi 
propagandy

Nová fakta o Kubiceho 
zprávě 10 let poté
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J
Není to tak dlouho, co na Nově skončila 

zábavná show Tvoje tvář má známý hlas. 
Na začátku by si na kabaret plný převleků, 
masek, tance a zpěvu asi vsadil málokdo. 
Kreativní producentka Simona Matásková 
ano. A pořad, kterému vdechla život, se 
stal u diváků naprostou jedničkou. Kaž-
dou sobotu si jej pustily téměř dva miliony 
lidí, kteří by – soudě dle reakcí pod články 
a na sociálních sítích – za své favority 
dýchali. A ještě něčím byla Tvář unikátní: 
V příspěvcích se nikdo neurážel. Fanoušci 

herečky Ivany Chýlkové byli ochotni složit 
hold umění Hany Holišové nebo Adama 
Mišíka. V podstatě ostrůvek pozitivní 
deviace v jinak poměrně nenávistném 
diskusním prostředí.

„I mně přijde neuvěřitelné, jaký ohlas 
pořad má. Nic jsme neošidili, jeli jsme na 
sto procent, hrozně jsme se všichni, celý 
tým, snažili, aby se to povedlo. Ale tohle 
jsem nečekala,“ říká během rozhovoru 
pro Neovlivní.cz Simona Matásková. 
„Možná je celý recept úspěchu mnohem 

jednodušší, než si myslíme. Lidi zkrátka 
chtějí a potřebují zábavu. Ale v tuzem-
ských televizích moc žádná není, nikdo 
se o ni nesnaží. Ve Tváři mohli diváci po 
dlouhé době zase vidět herce a zpěváky, 
jak něco dělají. Nejen šestnáctiletou 
holčičku, kterou nikdo nezná. Neberte to 
špatně, i ta do televize patří. Správné tele-
vizní schéma je jako dobře uvařená polív-
ka, musíte do ní dát všechny ingredience. 
Maličko toho a trochu toho. A s některým 
kořením zariskovat. Jestli jsem něco 
v showbyznysu pochopila, tak to, že nic 
není dopředu dáno, vždycky je to risk.“ 
 

Neo: Procházela jsem si pořady, které 
jste dělala. A v podstatě jsem neobjevila 
šlápnutí vedle. Podle jakého klíče si vybí-
ráte, do čeho se pustíte? 

Pokud jde o práci, jsem strašně ne-
komplikovaná osoba. Vždycky se dostanu 
k nějakému projektu bez toho, abych měla 

sIMONa  
MaTásKOVá 
Úspěch se nedá spočítat. 
Ani naučit. Je to instinkt. 
Její oficiální vizitka je úctyhodná. Jako by neuměla sáhnout vedle. 
Prakticky všechny pořady, za nimiž stála či stojí, se zařadily mezi ty, 
které si diváci zamilovali. První řada VyVolených, Česko-Slovensko 
má talent, Chůva v akci, Uvolněte se, prosím,  Pošta pro tebe,  Bai-
lando, byla u začátku StarDance i fenoménu jarního vysílání, show 
Tvoje tvář má známý hlas. A samozřejmě  Show Jana Krause; s mo-
derátorem úzce spolupracuje už osmnáctým rokem. Jak jen to dělá? 
Seznamte se s ženou s přesnými instinkty: Simonou Matáskovou.
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„Je to až nemocná 
ambice, která je 

zasutá hluboko ve 
mně, a nedokážu 
se jí zbavit. Jsem 
nemocná z toho, 

když něco nefunguje. 
Cítím hroznou 

zodpovědnost za lidi.“

 || čím žijeme

ambice ho dělat. Mám to tak od okamžiku, 
kdy jsem s novinařinou začala. V médi-
ích  se pohybuji už zhruba čtvrt století. 
A celou dobu bez představy, co bych tak 
zhruba chtěla nebo nechtěla dělat. Prostě 
se ke mně vždycky dostane nějaký projekt, 
podívám se na něj a rozhodnu se, jestli do 
toho půjdu.

V  posledních letech mi pomáhá zkuše-
nost.  Pamatuji si, jak jsem o věcech pře-
mýšlela před těmi pětadvaceti lety. Úplně 
jinak. Víc křičíte, víc se perete. Teď jsem 
v určitých chvílích sebevědomější, už tolik 
netlačím na pilu. Taky si lépe uvědomuji 
svoje vlastní chyby, lépe se znám a vím, co 
chci. To je důležité – umět ostatním vysvět-
lit, co je přesně potřeba.
 

Neo: Takže žádný šestý smysl?
Upřímně řečeno, všechno je postavené 

na instinktu. Ono to ani jinak nejde. 
Nevěřím tomu, že vám někdo řekne, že by 
se úspěch či neúspěch dal dopředu spočítat 
nebo zvážit. To prostě nejde. A nedá se to 
ani naučit. Dokážete už odhadnout lidi, 
situace, projekty, televize, dobu. To vše si 
dosadíte do určitého vzorce, ze kterého 
vám něco vypadne. Za půl roku by vám 
vypadlo zase něco jiného. Protože stačí pár 
měsíců a všechno je úplně jinak. A to jak 
v interpretovi, tak v náladě diváků, náladě 
celé společnosti.

Pohybuji se v několika zvláštně rozdílných 
světech – což mě mimochodem nesmírně 

baví –, ale ve všech je instinkt naprosto 
zásadní. Začnete o projektu přemýšlet, nějak 
si ho představujete, a najednou vám tam 
něco ťukne. Někdy na to ťuknutí čekám 
hodně dlouho... Musím třeba začít dělat něco 
fyzicky, jít ven, abych si uvolnila hlavu, aby 
mi to začalo naskakovat. Jindy mě to v noci 
vzbudí. Najednou si ve tmě sednu a vím: 
Aha, tohle by asi fungovalo. Ovšem občas na 
to přijdu pozdě. Až post vím, že to celé mělo 
být úplně jinak. To mě pak hodně mrzí. Ale 
tak to asi máme všichni.
 

Neo: Čili vaší základní motivací je, aby to 
fungovalo?

Je to až nemocná ambice, která je 
zasutá hluboko ve mně, a nedokážu se jí 

zbavit. Jsem nemocná z toho, když něco 
nefunguje. Cítím hroznou zodpovědnost 
za lidi. Za ty, které nějakým způsobem 
vedete,  pouštíte je ven. Oni jsou na rozdíl 
ode mě vidět. Všichni – moderátoři, herci, 
zpěváci, hosté... Je to  závazek, ze kterého 
je mi někdy nanic.  
 

Neo: Umíte s takovou náturou vůbec 
vypnout telefon?

Nedokážu. Někdy se toho sejde tolik, že 
nestíhám, mám zpoždění v odpovídání na 
zprávy, telefonáty, maily. Ale neodpovědět 
vůbec? To neumím. Naštěstí se pořád ještě 
dokážu vyspat. Spánek je skutečně tím, 
co si hlídám. Nebo si vezmu tenisky a jdu 
do Stromovky, to na vyčištění hlavy taky 
pomáhá.

A co rozhodně pomáhá a co je moje velké 
životní štěstí, je Jan Kraus. Letos je to asi 
tak 18 let, co spolu pracujeme. Možná bych 
to po těch letech ani nemusela říkat, ale 
chci: Jan Kraus je člověk, který mi  tolikrát 
pomohl... Je to nadmíru inteligentní, 
velkorysý a vtipný chlap, který v okamžiku, 
kdy už nevím kudy kam, dokáže situaci od-
lehčit a věci mi vysvětlit. Celý život sleduje 
politiku a dění kolem ní. Médiím rozumí 
jako málokdo tady. Takže když neumím 
pochopit reakce lidí nebo se nedokážu 
zorientovat  v nějaké situaci, ráda to s ním 
probírám. Je tam samozřejmě návaznost 
těch x-spousty let, co se známe, o to je to 
jednodušší.  Takže i při rozhodování, do 
čeho se pouštět nebo nepouštět, mi často 
pomáhal nebo mě podpořil.
 

Neo: Co je pro vás nejtěžší?
V české novinařině – byla jsem v publi-

cistice, ve zpravodajství, v zábavě, a to od 
Mladé fronty až po Novu – se pohybujete 
hodně v mužském světě. Je to svět plný 
různých spolků, partiček, které si navzájem 
pomáhají. Chlapi si za sebe tak jako lobbují. 
Kdo je s někým kamarád, má přístup. 

Moc tady nefunguje, že něco uděláte 
dobře, a tím pádem vám to v budoucnu 
pomůže někde jinde. Úspěšný projekt 
neznamená otevřenou cestu, to tady fakt 
neplatí. Tady funguje osobní sympatie. 
Antipatie. Můžete být stokrát pitomec, ale 
někdo vás má rád, takže si vás bude držet.  
Přijde mi to nezdravé. Zdravá rivalita, ta tu 
myslím není.
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„V české novinařině 
se pohybujete hodně 
v mužském světě. Je 
to svět plný různých 

spolků, partiček, které 
si navzájem pomáhají. 
Chlapi si za sebe tak 
jako lobbují. Kdo je 

s někým kamarád, má 
přístup.“

 Neo: Vy jste se  v tom mužském světě pro-
sadila. Jak se vám povedlo, že vás chlapi 
nevyšoupli?

Vlastně na to neodkážu jednoznačně 
odpovědět. Část toho je Honza Kraus, 
o kterém jsem už mluvila. Díky němu 
jsem v mnoha věcech sebevědomější. Kro-
mě Honzy mi pomohla určitá zaťatost. 
Vyrostla jsem v rodině, kde byl úžasný 
táta i brácha a všechno bylo tak nějak 
v pořádku. Díky těm třem se chlapů 
nebojím. Bát se je vážně blbý. Je to tro-
chu divný pokyn, říct ostatním ženským 
„nebojte se“. Ale je to tak.
 

Neo: Říkáte, že mít úspěšný projekt v Čes-
ku neznamená otevřenou cestu. A já jsem si 
zrovna myslela, že jste už tak „prověřená“, 
že vám chodí práce automaticky.

Zrovna nedávno mi někdo říkal,  že už 
se určitě nemusím brát o práci. To mě 
rozesmálo. Ano, dělám to už dlouhou dobu 
a vím, že když se projekt povede, nejspíš 
dostanu další. Ale nemohu si dát rok pauzu 
a odpočívat, ať jsem jakkoli unavená. Jsem 
na volné noze, a i když nemám žádné hypo-
téky, žádné půjčky, tak  je moje existence 
s tím kolotočem spjatá. 

Pochopila jsem za ty roky jednu věc. Že 
práci musíte dělat s láskou, nebo jít od ní. 
A ne, že by mi občas nelezli lidi na nervy, 
ale v mé profesi je musíte mít doopravdy 
ráda.

Vidím to i na Show Jana Krause. My 
sem lidi fakt nezveme proto, že bychom 
je chtěli nějak zneužít, nebo z nich udělat 

pitomce. Jací budou, je jen na nich. 
Musíte mít chuť je poslouchat. Bát se o ně. 
A zamilovávat se do nich.
 

Neo: Zamilovávat?
O tom byla pro mě i celá show Tvoje tvář 

má známý hlas. Najednou jsem i lidi, které 
dávno znám, objevila úplně jinak.

Pamatuji si, jak probíhal casting. Bylo to 
zavazující a neurotické.  Ve světě je osma-
třicet verzí této show a vy můžete být buď 
hodně trapní, nebo hodně dobří. Ambice 
byla vybrat lidi, kteří nebudou prvoplánoví. 
A ukázat, co všechno zvládnou.  

Bylo hezké sledovat, jak se proměňuje 
představa diváků o tom, jací jsou. Ráda 
to ukazuji na Davidu Krausovi, který měl 
pověst takového zvláštního floutka, a najed-
nou je to miláček národa. Mohla bych lidem 

o Davidovi Krausovi vyprávět horem dolem, 
ale oni musí sami vidět, jaký je: že má roz-
sah tři a půl oktávy, je vtipný, talentovaný. 
Díky Tváři ho tak vidět mohli.

Nebo Anna Fialová. Do poslední chvíle 
jsem hledala, kdo bude tou mladou dívkou 
v sestavě. Úplně náhodou mi volala jedna 
píárová slečna a říkala: Máme tu teď nějaký 
film a v něm Annu Fialovou, nechcete se 
na ni podívat? Slíbila jsem to. Anička přišla 
jako poslední, bylo  20. prosince, a já byla 
hned okouzlená. Najednou vás ten člověk 
něčím zaujme, kroužíte kolem něj, ucítíte 
takový až hřejivý pocit – jako když potkáte 
chlapa, který se vám líbí. Chemie. Instink-
tivně cítíte, že je to ono. Ale nemůžete 
tušit, jestli to opravdu klapne. A když se to 
povede, je to něco neuvěřitelného.
 

Neo: Měla jste poslední slovo v tom, kdo 
bude obsazený?

Kreativní producent hledá, dává do-
hromady seznam lidí, staví onu sestavu. 
Pak se účinkující pozvou na hlasové 
zkoušky,  u kterých už je důležitá část 
týmu – režisér Pepe Majeský, hudební dra-
maturgové... Pak onu skládačku předložíte 
vedení televize a začne se jednat. V případě 
neshody se hledá dál... A ano – kreativní 
producent je člověk, který musí převzít 
zodpovědnost, komu se případně „sundá 
hlava“, když se to nepovede.  
 

Neo: Když mluvíte o úspěchu a neúspě-
chu, mluvíte o číslech, sledovanosti?

Ano. Takový je princip komerčních televi-
zí. A mně to vyhovuje.
 

Neo: Neměla jste u Tváře strach, aby se to 
nezvrtlo v jakousi travesti show?

To vůbec ne. Už podle castingu jsem si 
byla jistá, že se to nezvrhne. A věděla jsem, 
že se můžu opřít o opravdu skvělý tým. Ne-
můžu jmenovat všechny profese.... ale režisér 
Pepe Majeský a Michal Čech, skvělí maskéři, 
které vede Adriana Bartošová, je tam David 
Šesták, Jana Dopitová. Stejně neuvěřitelný 
byl i tým kostymérů –  Roman Šolc, Martina 
Thotová, Linda Finková, která rozezpívá 
opravdu každého, úžasný choreograf Yemi...
 

 Neo: Moderoval vám Ondřej Sokol, což 
bylo překvapivé, diváci ho znají především 
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jako herce. Proč jste nevsadila na nějakou 
osvědčenou tvář?

Když jsem přemýšlela, kdo by to mohl 
moderovat, věděla jsem, že chci něco 
jiného. Že sice můžeme jít do klasiky, která 
v těch televizích je, jenže jsem také věděla, 
že děláme svého druhu kabaret. A že bude 
potřeba ho někde zklidnit. Ondra Sokol je 
talentovaný a chytrý, skvělý režisér a herec, 
navíc půvabný chlap. Byl to risk, do jaké 
míry ho televize i diváci přijmou. Povedlo 
se. I když je zajímavé, jak se o úspěšném 
Sokolovi žádné médium nezmiňuje. Ukázka 
prostředí…

Faktem je, že se to celé povést nemuselo. 
Někdy se snažíte a nejde to.  Je to věc 
mezi nebem a zemí. Teď mám každopádně 
radost, že Tvář měla takový úspěch, to se 
nestává každý den. Share 59 % je pro celý 
tým obrovskou odměnou. Pro mě to bylo 
nezapomenutelných deset týdnů. Deset 
týdnů jsme na sebe byli  nalepení. Život 
jako  na táboře. Navíc láskyplný. Bylo 
neuvěřitelné sledovat, jak si účinkující 
navzájem pomáhají.
 

Neo: Dá se to přirovnat k nějakému 
projektu, který jste dělala dřív?

Když se vrátím do minulosti, možná  prv-
ní řada VyVolených. Prima se tenkrát vzed-
mula a rozhodla se jít proti BigBrotherovi 
na Nově. Nova byla v té době suverénní 
jedničkou. Pamatuji si, jak tehdy Mirka 
Spáčilová v MF Dnes předvídala, ještě než 
jsme začali, jaký to bude průšvih. A jak si 
to vůbec představujeme, tohle si dovolit, jít 
do přímého střetu s Novou. A my tenkrát 
BigBrothera rozbili. Během pár dní jsme 
byli první.
 

Neo: Děláte souběžně na řadě projektů. 
Někde jsem četla, že pokud se člověk snaží 
soustředit na příliš mnoho věcí naráz, chová 
se jeho mozek, jako by byl v kocovině. 
Nemáte s tím problém?

Ani ne. „Přepínám diskety“. Prostě se 
v danou chvíli koncentruji na jedinou věc. 
A pak na druhou.

Nadto: jsem ženská. Ženským obyčejně 
zabírá spoustu kapacity mozku rodina, 
dítě a tak dále. Vdaná jsem byla dvanáct let 
a holčičku měla hodně brzy. Dnes mám pět-
advacetiletou dceru, která je neuvěřitelná 
a samostatná. Dřív mi s ní pomáhala ma-
minka, taky její táta. Díky tomu jsem mohla 

v určité chvíli začít fungovat tak, jak fungují 
mužští. Jet v práci na plný výkon. Dneska 
nemám doma ani křečka. Můžu se vzbudit 
v šest ráno a začít naplno zařizovat věci.

Jistě, při tomhle tempu občas odpadnete, 
jsou chvíle, kdy se mozek poplete. Zrovna 
dnes se mi povedlo poslat Heleně Houdové 
místo adresy Divadla Archa svou soukro-
mou adresu. Ale blíží se léto, prázdniny, 
Show Jana Krause se dva měsíce nebude 
točit. To samé s Ordinací, tam se také 
přestává točit. V tom je televize milosrdná, 
bude čas hlavu na nějakou chvíli vypnout.
 

Neo: Nelitujete někdy, že jste si toho 
nabrala tolik?

Fakt je, že dneska mám problém přečíst 
knížku. Když je toho hodně, vyautuje mě to 
z běžného života. Jedu v práci, pak sprcha, 
hodina v parku, odkud i tak často něco 

zařizuji, pak spánek. Do toho se snažím 
vídat dceru, maminku, nezapomínat na ka-
marády, abych se v jejich světě udržela, byla 
jim k něčemu, mohla jim pomoct, abych 
měla nějaké zážitky. 

Ale žiju malinko jinak; neprožívám to, co 
ostatní lidi. Promítne se vám to i do partner-
ských vztahů. V určité chvíli na ně zkrátka 
nemáte žádnou kapacitu. V rozhovorech 
jsem vždycky lhala, jak mi práce neovlivňuje 
můj osobní život. Samozřejmě ho ovlivňuje 
šíleně. Musela jsem si  vybrat: Buď, anebo.

Na druhou stranu věřím tomu, že život je 
rozdělený na určité fáze. A když se člověk 
pak třeba bezhlavě zamiluje, jde všechno 
stranou.
 

Neo: Zatím vám to „má dáti - dal“ 
vychází?

„ V rozhovorech jsem 
vždycky lhala, jak 

mi práce neovlivňuje 
můj osobní život. 
Samozřejmě ho 
ovlivňuje šíleně. 

Musela jsem si  vybrat: 
Buď, anebo.“

 || čím žijeme

Vždycky si budu vyčítat rozpad vztahu 
s Davidem. V té době jsem ještě tolik nepra-
covala, byli jsme hodně mladí, ale už tehdy 
se představy nás dvou začaly rozcházet. Da-
vid chtěl větší rodinu, abych byla víc doma, 
jenže já se už tehdy nechtěla vzdát práce. 
Začali jsme se odcizovat. A navzdory tomu, 
že mezi námi byla velká láska, najednou 
zjistíte, že každý jde jinudy a spolu to nejde.

Takže je mi  líto, že se nám vztah nepo-
vedl, ale zpátky už bych to nevracela. Za ty 
roky jsem zažila neuvěřitelné věci a potkala 
takové lidi, které – kdyby byly věci jinak – 
bych prostě neměla.

Co ještě práce ovlivnila? Možná, kdybych 
tolik nepracovala, mohla jsem být ještě tři-
krát vdaná (směje se). Nevím. Zase jsem si 
díky práci jistější i v partnerských vztazích. 
Já dneska nesháním ani otce svých dětí, 
ani živitele, v tom jsem trochu vadný kus. 
Potřebuju cítit sílu a radost a lásku. A ne-
chci dělat kompromisy, což je ve vztazích 
někdy potřeba. Mám životní náplň, práci, 
uživím se. A ač chlapi miluju a pořád po 
nich koukám, v tomhle kompromis dělat 
nehodlám. Zatím!
 

Neo: Máte chuť si doma pustit televizi?
Předně miluji zprávy. Kdybych se mohla 

vrátit v čase, naučila bych se pořádně ang-
licky a zamířila někam do CNN, to je můj 
sen. Je to klišé, ale Christiane Amanpour 
je pro mě propojením neuvěřitelně silné 
ženské, která je navíc chytrá a úspěšná. 
Obdivuji rozhraní zpravodajství a zábavy, 
na kterém se pohybuje, to, co a jak lidem 
dokáže přenést.

Dívám se na všechno – jestli se to poved-
lo, jak to udělali, jestli někde neobjevím 
někoho jiného. Už se ale netrápím tím, že 
bych u všeho musela vydržet do konce. A ji-
nak jsem jako všichni ostatní kolegové. 
Nadchnul mě Netflix a jeho House of 
Cards, věci na HBO. Ale když budu  žeh-
lit,  pustím si cokoli.  
 

Neo: Žehlíte? S vaším rozvrhem bych spíš 
tipovala, že máte někoho na výpomoc.

Jasně že mám. Mám Halinku. Pomáhá mi 
už několik let – od té doby, co opravdu hod-
ně pracuji. Ale jak říká moje kamarádka: 
Kdybych k tobě chodila uklízet, dala bych si 
akorát pozor, abych ti tam nenašlapala, dala 
si kafe a  zase šla domů.
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Vím, že panuje obava z Honzy Krause. 
Ale většinou poleví v okamžiku, kdy sem do 
Archy hosté dorazí. Tady se totiž děje něco 
neuvěřitelného: Každý, kdo přijde, tak cítí, 
že tu na něj čeká tým lidí, který se na to 
těší.  Všichni se snaží vyjít hostům co nejvíc 
vstříc, nejsme HARDtalk na BBC. Všem 
říkám: Jste tu sám za sebe. Není to zkouška 
ve škole. Buďte takoví, jací jste. Nebojte se 
toho.

Těší mě, že mnoha lidem jejich vystou-
pení pomůže. Mám celkem zpětnou vazbu, 
takže vím, že když přijde spisovatel, zjistí, 
že se mu záhy zvýší prodej knih. Nebo jeho 
stránky zvednou návštěvnost. To je ideální 
– když můžete ukázat někoho, o kom si my-
slíte, že je prostě skvělý, aby ho tak poznala 
celá republika.
 

Neo: A je v tom velká moc. Zařadila byste 
se mezi nejvlivnější lidi v českém showbyz-
nysu?

To vůbec ne. A přijde mi legrační to 
nějak poměřovat. Navíc představa, že si 
připustím, že mám moc nad nějakými lidmi 
jen proto, že je můžu někam obsadit – do 
seriálu nebo do show –, je odporná. Pokud 
bych takhle začala uvažovat, měla bych v tu 
ránu skončit. To bych Pánu Bohu sama 
napsala,  aby mi všechnu tu práci, kterou 
mám ráda, sebral.  |N|

simona Matásková
› Pochází z Vyššího Brodu, dětství 
strávila na jihu Čech v rodině veteri-
náře obklopena psy, kočkami  a další 
zvířenou. 
› Absolvovala knihovnickou školu, 
hned poté se začala věnovat žurna-
listice. Nejprve byla asistentkou 
v ČTK, souběžně se studiem na vy-
soké škole (FSV v Praze) nastoupila 
do MF Dnes. „Tehdy tam přišel Karel 
Hvížďala, tak jsem za ním zašla, že 
bych tam chtěla taky pracovat. Ne-
vím, kde se ve mně vzala ta drzost.“
› V dalších letech se vedle psaní 
začala věnovat i práci v televizi. Za-
čalo to Saunou na Primě, následoval 
diskusní Přesčas v ČT, Občan Kraus, 
chvíli dělala i pořad U Nás v Evropě. 
Pak přišlo Uvolněte se, Pošta pro 
Tebe. Pracovala na Největším Če-
chovi, byla u zrodu StarDance. Na 
Primu se vrátila s VyVolenými, Chů-
vou v akci, na Novu s Bailandem. 
Pomáhala se začátky televize Z1.
› Do toho stíhala šéfovat časopis 
Style ve vydavatelství Sanoma, 
tamtéž vycházel pod její taktovkou 
KrausMagazín, vedla i Moji Psycho-
logii.
› Osmačtyřicetiletá čtenářka Stiega 
Larssona je rozvedená, s hercem 
Davidem Matáskem mají dospělou 
dceru Lindu.

„Pro mě je ideální, 
když můžete v televizi 

ukázat někoho, 
o kom si myslíte, že 
je prostě skvělý, aby 
ho tak poznala celá 
republika. Těší mě, 

že mnoha lidem jejich 
vystoupení pomůže.“

Neo: Show Jana Krause v té podobě, 
kterou má dnes, děláte už tuším jedenáctým 
rokem. Kde pořád berete tipy na hosty?

Od začátku pracuji ve dvojici s Klárkou 
Antošovou. A jedenáct let je to v podstatě 
stejná každotýdenní práce. Musí vás to 
bavit... A nás to baví. Sledujeme, čteme, hle-
dáme. Chodí nám spoustu nápadů, diváci 
nám sami píší a volají. Někdy si připadám 
jako ústředna. Někdo vám třeba zavolá 
o půl deváté ráno, začne ze široka – to se 
musím hodně ovládat (směje se).

Vycházíme z českých celebrit a je jedno, 
zda je to herec, zpěvák, politik, spisovatel, 
scenárista či sportovec. To je základní 
kámen, ke kterému musíte správně nakom-
binovat další hosty. Za ta léta máme banku 
lidí, která už je obrovská; jakmile někdo 
někoho vidíme, kdo nám přijde zajímavý, 
hned si ho poznačíme. Takový životní  
styl – neustálé pátrání po lidech.
 

Neo: Vždycky jsem si říkala, že musí být 
těžké ty neznámé tváře– hosty číslo tři – 
umluvit, aby přišly.

Není. Je jen nepatrné procento lidí, kteří 
vám na první dobrou řeknou rovnou ne. 
Stává se, že někdo má obavy; například 
vědec, aby neměl málo prostoru svou věc 
vysvětlit.  U celebrit je to tak, že se občas 
omluví, pak ale mají premiéru a vidíme se.

My ctíme ‚NE‘. Nikdy jsme se neurazili, 
když nám někdo řekl, že nechce. Ale že 
bych zažila nějakou velkou razanci? To 
vážně nepamatuji. Teď máme připravené, 
že bychom v září snad konečně přivítali 
Karla Gotta, na kterého se moc těšíme, ale 
jinak na nikom neklečíme. Poděkujeme, 
řekneme, že zavoláme za pár měsíců znovu, 
a ono se to třeba povede.
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Náš titulek není zcela přesný. 
Tváře mnohých z těch, kteří 
dnes patří mezi největší české 
filantropy, sem tam prokmitnou 
zpravodajstvím. Častěji však kvůli 
úspěšnému byznysu, který dělají. 
Ne, zdaleka nedosahují na peníze, 
jimiž disponují lidé jako Petr 
Kellner, Andrej Babiš, Zdeněk 
Bakala či bývalý mocný šéf ČEZu 
Martin Roman  – i ti část svého 
jmění posílají na bohulibé účely. 
Lidé, o kterých je řeč v tomto 
textu, však z částek, které dokázali 
vydělat vlastními nápady a pílí, 
posílají nezanedbatelnou část do 
projektů, které považují za důle-
žité. A osobně se v nich angažují. 
Jak říká třeba Dalibor Dědek: 
„Žádný spasitel nepřijde, musíme 
se postarat sami.“

Neznámí čeští 
MECENáŠI

Václav Dejčmar 
Spolumajitel společnosti RSJ s ročním 

obratem až čtyři biliardy korun a několika 
dalších firem, mezi nimiž je asi nejzná-
mější modelingová agentura Czechoslovak 
Models. Rád se zabývá investicemi do 
disruptivních projektů a myšlenek. 

Je aktivní v Nadačním fondu Neuron, 

v němž podporuje vědecké expedice. 
Je spolumajitelem galerie moderního 
umění DOX, sedí rovněž v dozorčí radě 
mezinárodního centra současného umění 
MeetFactory. Kromě umění se pohybuje 
i na poli módy, kde podporuje mladé módní 
návrháře. Peníze posílá pravidelně protiko-
rupčnímu fondu, v minulosti přispěl i na 
politické kampaně – podpořil prezidentské 
kandidáty Karla Schwarzenberga i Vladimí-
ra Franze. Výčet toho, kde přispívá, je mno-
hem delší, doplňme ještě projekt Paralelní 
polis umělecké skupiny Ztohoven.

 „Expedice symbolizují dobrodružství. 
A když jsou navíc spojeny s vědeckým vý-
zkumem, je to dobrodružství dvojnásobné. 
Věda by měla být prezentována právě jako 
dobrodružství a expedice jsou ideálním 
způsobem, jak přiblížit vědu široké veřej-
nosti. Navíc každá expedice představuje 
silný příběh lidí, kteří expedice připravují 
a realizují – více méně vždy zajímavá 
story, která může inspirovat.“ 
 
Dalibor Dědek

Majitel společnosti Jablotron, kterou v roce 
1990 založil a postupně z ní vybudoval vý-
znamného dodavatele zabezpečovací techniky 
a služeb. Byznys, který dnes Dědek dělá, se 
už dávno odehrává víc ve světě než v Česku. 
Osmdesát procent všeho, co holding vyrobí, 
prodává do zahraničí. Ale peníze, které firma 
generuje, „utrácí“ doma. Putují na nejrůznější 
projekty, které mají život v Česku – jednoduše 
řečeno –  udělat lepším.

Václav dejčmar

dalibor dědek
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Jen namátkou: V budově zkrachovalé 
Bižuterie nechal vybudovat domov pro 
seniory. V Jizerských horách skoupil zhru-
ba šedesát hektarů luk mezi Hraběticemi 
a Královkou s úmyslem, aby zůstaly louka-
mi a nevyrostlo na nich golfové hřiště či 
terén pro čtyřkolky. Nechá je ladem, jako 
místo procházek a v zimě ráj pro lyžaře. 
Na Frýdlantsku zrekonstruoval kostel 
v Hejnicích. Aktivitní je v nadačním fondu 
Neuron na podporu vědy, konkrétně 
Dědek dává peníze fyzikům.

 „To podstatné je – a platí to obecně –,  
člověk nemusí být milionář, aby si 
uvědomil, že pokud chce žít v podobném 
prostředí jako Švýcaři, tak pro to musí sám 
něco udělat. Nikdo to neudělá za něj, žád-
ný spasitel nepřijede. Jestli vidíte v parku 
nějaký bordel, tak máte dvě možnosti. Psát 
někam petici, anebo jít a uklidit to.“ 

igor Fait
Brněnský rodák a patriot. Zakládající 

partner skupiny Jet Investment s obratem 
více než pět miliard korun začínal jako 
ekonom Brněnských výstavišť a veletrhů 
s platem 1800 korun. V roce 1993 se osa-
mostatnil a založil brokerskou společnost 
Brno Broker Group, později přejmeno-
vanou na BBG Brno. Společnost patřila 
mezi top 10 obchodníků s cennými papíry 
v Česku. V roce 1996 Fait společnost 
prodal akcionáři skupiny PPF Jiřímu 
Šmejcovi a založil skupinu Jet Investment, 
která skupuje upadající podniky, staví je 
na nohy a se ziskem prodává. 

Fait je velkým milovníkem umění, obdi-
vuje především funkcionalismus. V Brně 
vlastní dvě galerie, mezi nimi Fait Gallery, 
která (mimo svou hlavní činnost) zkouší 
například pronajímat firmám díla absol-
ventů jako formu podpory začínajícím 
autorům.  Fait rovněž vlastní restauraci 
Pavillon v bývalé Zemanově kavárně. 
Chátrající budovu koupil a opravil. Finan-
coval rekonstrukce i dalších brněnských 
funkcionalistických staveb – kavárnu Era 
a Münzovu vilu.

„Mým zájmem je i nadále zachovat 
nulové vstupné a pomáhat tak zvyšovat 

standard životní úrovně obyvatel Brna. 
Zároveň Fait Gallery přispěje k lepšímu 
povědomí o současném umění organizací 
odborných přednášek a workshopů.“

martin Hausenblas
Rodák z Děčína založil v roce 2000 se 

svým společníkem Pavlem Neumannem 
společnost Adler Czech. Zprvu prodávali 
trička reklamním agenturám, později se 
stali jedním z nejrychleji se rozvíjejících 
výrobců a vývozců reklamního textilu 
v Česku.

Ze zisků z podnikání financuje stipendij-
ní fond Renesance – na podporu studentů 
z Ústeckého kraje, kteří se chtějí dál vzdě-
lávat v zahraničí. Naučit se jazyk, získat 
zkušenosti a pak se vrátit domů a pomoci 
svému kraji. Fond zakládal spolu s Ústeckou 
komunitní nadací na jaře roku 2010.

Předsedá sdružení podnikatelů 
Podnikáme bez korupce, financuje také 
aktivity skupiny I Love Ústí. Zasadil se 
o záchranu ústeckého kina Hraničář 
a s ním i Činoheráku. Před pěti lety koupil 
zchátralý zámeček Skrytín na Děčínsku, 
který se rozhodl opravit a vytvořit si tu 
nejen domov, ale i místo setkávání. Zajímá 
se o udržitelný rozvoj, jako první do Česka 
dovezl elektromobil Tesla, angažuje se ve 
sdílení aut a půjčování kol. Podporuje také 
projekt prevence AIDS v Malawi.

V komunálních volbách v roce 2014 
kandidoval jako lídr platformy PRO! ÚSTÍ, 
která získala 17,4 % hlasů a skončila na 
druhém místě ze všech 14 kandidujících 
hnutí. Hausenblas získal post 1. náměstka 
primátora statutárního města, smetl ho 
převrat na radnici.

„Nejprve si člověk bere víc, než dává. 
Časem by se to mělo vyrovnat a otočit. Od-
měnou nemusí být nutně peníze nebo osobní 
prospěch, dostaví se však pocit naplnění.“

Petr Sýkora + Jan Černý
Petr Sýkora, spoluzakladatel Dobrého an-

děla a předseda správní rady nadace, začal 
podnikat už jako student. Spolu s Janem 
Černým založili v roce 1993 společnost 
Papirius, dodavatelskou firmu na kancelář-

Igor Fait

Martin hausenblas 

Petr sýkora
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ské potřeby. První dodávky papíru nosili 
zákazníkům v batohu. V roce 2006 firmu 
prodali americké Office Depot, pro kterou 
ještě několik let oba pracovali. Po odchodu 
založili s podporou současného slovenského 
prezidenta Andreje Kisky nadaci Dobrý 
anděl. Nadace již rozdělila asi 240 milionů 
korun rodinám, které se vyrovnávají s váž-
nou nemocí některého ze svých členů.

Sýkora získal v roce 2015 za zásluhy 
o udržení a rozvoj celospolečenských 
hodnot Cenu Arnošta Lustiga.

„Spolu s Petrem jsme se rozhodli věnovat 
25 milionů korun z našich soukromých 
peněz, které jsme získali prodejem firmy 
Papirius, na rozběh a provoz systému Dob-
rý anděl. Věříme, že tak pomůžeme stov-
kám až tisícům rodin, které těžká choroba 
dostala do finanční nouze. Chceme vytvořit 
systém, který umožní všem lidem kolem 
nás efektivně pomáhat.“ (Jan Černý)

 „Uvědomění toho, že chceme pomáhat, 
nebylo náhlé. Byl to postupný proces, ale 
hodně podstatný byl moment, kdy jsem 
přišel do kontaktu s Andrejem Kiskou. 
Jeho projekt dobryanjel.sk se mi líbil. Byl 
jedinečný v průhlednosti a jednoduchosti. 
Líbilo se mi, že všechny vybrané peníze 
jdou na přímou pomoc. V té chvíli jsme se 
rozhodli rozjet to i v Česku.“ (Petr Sýkora)

Kvido Štěpánek
Ředitel společnosti s miliardovým 

obratem Isolit-Bravo ročně posílá na nej-
různější projekty miliony korun. A nerad 
o tom hovoří. Začínal jako konstruktér 
a později technolog národního podniku 
OEZ Letohrad, k němuž byla přičleně-
na firma Isolit. Do vedení podniku se 
dostal krátce po sametové revoluci. Jeho 
kvalifikace? Především ta, že byl slušný 
člověk, který si nezadal s režimem.  V roce 
1991 se Isolit od OEZ Letohrad oddělil 
a vznikla samostatná firma. V tomto roce 
byl vyroben i první fritovací hrnec a zalo-
žena divize kuchyňských přístrojů. V roce 
1993 byla firma privatizována formou 
veřejné soutěže, Štěpánek firmu spolu se 
dvěma společníky koupil. Dnes je jediným 
majitelem.

V roce 2014 získal cenu Via Bona za 

dlouhodobou pomoc a podporu řady 
neziskových organizací. Podporuje napří-
klad Orlickoústeckou nemocnici, pro niž 
založil fond, jehož úkolem je nakupovat 
přístroje, které chybějí a na které by se 
ze státních peněz nedostalo. Dává peníze 
UNICEFu, sdružení Jasněnka, Nadaci 
Charty 77. Podporuje i individuální žadate-
le – například rodiny, které se potýkají 
s finanční tísní, do které je dostala péče 
o handicapované děti. Vedle toho financuje 
a vysílá humanitární konvoje na východní 
Ukrajinu. Mimochodem – patřil také 
k prvním byznysmenům v Česku, kteří po 
vypuknutí uprchlické krize veřejně řekli, 
že jsou připraveni dát práci a ubytování 
uprchlíkům.

„Těžko si lze představit, že je člověk 
správný, že je příkladný, jestliže je dobře 
zajištěn, má peníze a nedává z nich 
nějakou přiměřenou část na charitu, ne-
pomáhá dalším, kteří v mnoha případech 
skutečně trpí.“ 

Libor Winkler
Jeho doménou je svět velkých peněz, 

burzy, akcie; je odborníkem na kapitálové 
trhy a algoritmické obchodování. Předseda 
představenstva společnosti RSJ svou 
profesní dráhu zahájil jako vědecký pra-
covník. V roce 2013 se stal mecenášem Na-
dačního fondu Neuron na podporu vědy. 
Ze svých soukromých zdrojů dlouhodobě 
podporuje také nezávislá média, včetně 
deníku Neovlivní.cz, aktuálně se podílí 
na vzniku fondu na podporu svobodných 
médií. Stejně tak se stará o rozvoj českého 
umění. Je například akcionářem galerie 
DOX. Kromě toho je členem dozorčí rady 
Nadačního fondu proti korupci. 

 „Mecenáš? Je to určitá pozitivní emoce, 
která se těžko popisuje, emoce nemají své 
racionální jádro. Ale člověk z toho má 
pozitivní pocit, když vidí, že je třeba pod-
pořený mladý vědec a může díky tomu pra-
covat, tak to samozřejmě přináší radost. 
Stejně je to s DOXem. Když člověk vidí, že 
podporuje galerii, kam chodí lidé a mají 
z toho pozitivní emoce, tak tato emoce se 

přenáší na mě.“ |N| 
 » více na neovlivní.cz | Xxx

jan černý

Kvido Štěpánek

Libor Winkler

Zdroj fotek: Neovlivní.cz + stránky fondů a organizací, v nichž osobnosti působí



www.neovlivní.cz 37

PProč uvažuji o kandidatuře na úřad 
prezidenta České republiky?

Protože jsem přesvědčený, že je potřeba 
vrátit mu starý, Ústavou předepsaný  
smysl. A dát mu jinou náplň, než jakou 
dostával v posledních letech.

Předem říkám, že moje představa 
o dobře fungujícím českém prezident-
ském úřadu se opírá o sen. Je to ovšem 
sen sněný usilovně a poctivě, protože 
jen takový může být podezdívkou stavby, 
která je smysluplná.

Je zdánlivě prostý: že se nám spolu žije dobře a že jsme sebevě-
domí a akceschopní. Ale zdání klame; ten sen je velký jako moře. 

Vím to a neprohlašuji se za spasitele. Chci však odpracovat 
všechno, co je v mých silách, abychom se k tomu vzdálenému 
„moři“ přiblížili. Poctivě řečeno, budu přitom rád, dosáhneme-
-li jen „rybníka“ – staneme-li se vstřícnějšími, sebevědomějšími 
a akceschopnějšími než dnes.

Obávám se totiž, že dnes přešlapujeme jen v louži, která dál 
vysychá – spolu s tím, jak v nás bují zášť a sklon své názorové opo-
nenty zraňovat, a dokonce je vylučovat z české pospolitosti jako 
vlastizrádce. Vina není pouze na jedné straně. Stávajícím panem 
prezidentem a jeho příznivci používaný termín „pražská kavárna“ 
je neblahý. Ale častovat ty, kteří pana prezidenta volili, jako stádo 
hloupých ovcí není o nic lepší.  Ze svých cest po celé zemi vím 
i to, jak urážlivé a nesnesitelné to pro takové lidi je. 

A ovšem i nespravedlivé – lidé si totiž ve finále první přímé 
volby prezidenta mohli vybrat jen mezi panem Zemanem a pa-
nem Schwarzenbergem. Zhruba 42 občanů ze 100 dalo najevo, že 
taková nabídka je neoslovila; volit nešli. Ti zbývající dali víc hlasů 
ing. Zemanovi prostě proto, že je z rozličných důvodů nechtěli 
dát panu Schwarzenbergovi. A co? Vždyť je to jejich svaté právo. 
Kdo je za to peskuje, není demokrat. Politickou kulturu v zemi 
podrývá stejně jako ti, co nadávají do lumpenkavárníků.

Podobně nás rozdělila i další témata, zejména postoj k velké mi-
grační vlně. Ale třeba  i k Evropské unii... Nic z toho by nevadilo, 
každý máme a mějme vlastní názory. Jen ta zášť, která ten jinak 
přirozený a plodný střet, pro skutečnou demokracii charakteris-
tický,  změnila v nepřirozený a ničivý... ta je nepřijatelná. V jistém 
smyslu dosáhla toho, v co doufají teroristé: rozpoutat válku Čechů 
proti Čechům a tak nás oslabit.

Právě v takovém čase je úloha hlavy státu, jíž díky dávné tradici 
nasloucháme nejpozorněji, mimořádně významná. Je potřeba 
využít ji k energické, inspirativní výzvě: Ukončeme vnitřní války 

Esej/Michal horáček

MOHLO By  
TU BýT I LíP

a navraťme se k debatě, v níž se názory střetávají a tříbí, ale vždy 
se odehrávají na pozadí sdílené touhy prospět České republice.

 Myslím, že je nejvyšší čas inspirovat povstání. Nikoli násilný 
boj vedený proti někomu nebo něčemu, ale jeho pravý opak. 
Kouzelná čeština nám umožňuje pochopit i větu „Když hrdina 
vstoupil do sálu, všichni povstali“. Povstali ne proto, aby toho 
člověka fyzicky napadli, ale aby dali najevo svou společnou úctu. 
Tehdy všichni stojíme – ať už se na migraci, Brusel nebo cokoli 
jiného díváme rozličně. Něco podstatného svým povstáním 
sdílíme. A bude dobře, když si to podstatně sdílené upevníme, 
když je rozšíříme, prohloubíme. Přál bych si, abychom povstali na 
dobu delší než nezbytně nutnou. Na mnohem delší. Budeme tím 
sebevědomější, budeme i akceschopnější.

Obávám se, že takové inspirace se nám z Pražského hradu 
mnoho nedostávalo. Stal se – a ne pouze v době úřadování stáva-
jícího prezidenta – místem upřednostnění osobních ambicí, jimž 
mělo napomoci i rozdělení na „my“ a „oni“, ačkoli nikdo jiný 
než „my“ tu není. Osobní ambice to byly, co narušovalo ducha 
Ústavy a ve snaze prosazovat vlastní politiku podrývalo schopnost 
volené vlády efektivně vládnout. A taky činilo z ČR partnera na 
mezinárodním poli nečitelného a nevyzpytatelného.

Mnohé z toho všeho je neblahým dědictvím skutečnosti, že naši 
poslední prezidenti byli letitými politickými matadory. Získávali 
spojence, těm pak navzdory své bytostně neutrální pozici vycháze-
li vstříc; měli i protivníky, těm se  pak z Hradu mstili... 

Představuji si v čele našeho státu člověka nestranného, naslou-
chajícího, respektujícího lidskou důstojnost každého občana, 
smiřujícího a povzbuzujícího. Člověka, který mnoho nemluví, ale 
v pravou chvíli Čechům řekne: Máme na víc! 

Věřím, že na víc opravdu máme. Chtěl bych přispět k tomu, 
abychom tak začali jednat. To proto o kandidatuře na ten kdysi 
právem ctěný a v každé době významný úřad uvažuji. |N|
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Předvolební selfiemanie...  
Jsou to více než dva roky, kdy 
americká moderátorka Ellen 

DeGeneres na Oscarech pořídila selfie 
s hvězdami první kategorie, z níž se 
záhy stala na Twitteru nejsdílnější fotka 
všech dob. Posléze se ukázalo, že šlo 
o promyšlený tah, nikoli spontánní akci. 
DeGeneres se domluvila s firmou Sam-
sung, z jejíhož přístroje selfie pořídila, 
že za každé sdílení dá jeden dolar na 
charitu. 
„Promyšleně“ teď začali selfíčka sázet 
na sociální sítě také čeští politici. Prin-
cip je stejný: v popředí velká hlava toho, 
kdo fotí, stín natažených rukou a kolem 
rozesmátá skupina spolustraníků, kteří 
nahradili Brada Pitta, Kevina Spaceyho 
či Meryl Streep z původního hollywood-
ského konceptu. Do voleb zbývá čtvrt 
roku, a tak je potřeba ukázat lidskou 
tvář. Nahradit zprávy o účasti na akcích 
a předložených zákonech vzkazem: 
Jsme taky jen obyčejní lidi, rádi se 
bavíme, rádi se smějeme. 
Za Sobotkovu stranu se průkopnicí 
hromadných selfie stala ministryně 
Michaela Marksová, které zpoza ramen 
vykukuje premiér, místopředsedové 
ČSSD Martin Starec a Lenka Teska 
Arnoštová, šéf diplomacie Lubomír 
Zaorálek či šéf Poslanecké sněmovny 
Jan Hamáček. „Dodělali jsme v Liďáku 
volební program a stejně jako celé Česko 
máme radost, že už je pátek :) Přejeme 
krásný víkend!“ připsal ke snímku 
Bohuslav Sobotka. Vlastně Slávek. Když 
Liďák, tak Slávek.
V ANO se za „knipl“ posadil Andrej Ba-
biš. Měl čerstvý sestřih, který si pořídil 
během své přednášky pro vietnamskou 
komunitu v tržnici SAPA; vysvětloval 
přínosy elektronické evidence tržeb. Ke 
snímku, kde mu ze zad vyrůstají mini-

stři Robert Pelikán, Richard Brabec, 
Martin Stropnický, Dan Ťok a minis-
tryně Karla Šlechtová (také nedávno 
zkracovala vlasy), připsal: „Na poradě 
ministrů jsem všechny informoval, že 
v Sapě stříhají za 50 Kč.“

Akce a reakce...  
Pokud máte lehce škodolibou 
náturu, pak si více než vlastních 

selfie politiků a jejich odlehčených 
vzkazů užijete reakcí, které vyvolávají. 
Pojďme se podívat, co uživatelé Twitte-
ru připsali pod počin Marksové. „Jak 
to nefotí Zdenda Škromach, tak to není 
ono...“ (HuStoles) ••• „Jo v Liďáku 
za 300 melounů, tam ty nápady musí 
jít z hlavy samy.“ (Jarda Pavouk) ••• 
„Pošlete tu fotku Altnerovi, ať vidí, že se 
vám daří.“ (OMGzine) ••• A takhle 
reagovali čtenáři pod Babišem a jeho 
účesem za padesát ká-čé: „Tak to byla 
asi nejdůležitější informace z dnešních 
politických jednání ANO.“ (Žížala) ••• 
„Jednou mě napadlo, jak by vypadaly 
selfie v Třetí Říši. Teď už to bohužel 
vím.“ (Liberty First) ••• „Taky máte 
za ty peníze pěknou ránu. Takže svět je 
ještě v pořádku…“ (Ájá X) ••• „Rychlo 
utěkajte @RPelik @stropnickym @
katavalachova lebo až to pan Agrofert 
prikúpí SAPU za padesát to nebudě.“ 
(Tom Cooper)

Kdo stříhá Pavla Bělobrádka? 
O lidoveckém šéfovi se ví, že si 
na sociálních sítích píše statusy 

sám a je ochoten do noci reagovat, 
odpovídat, vypisovat. Debaty o sestřihu 
Andreje Babiše se nemohl nezúčastnit. 
Pojďme si ji přehrát. Babiš: „Na poradě 
ministrů jsem všechny informoval, že 
v Sapě stříhají za 50 Kč.“ ••• Bělo-
brádek: „Mě střihají doma zadarmo.“ 

••• Uživatel David Vodák: „To mu ne-
říkejte, ještě po Vás bude chtít účtenku 
za stříhání zdarma.“ ••• Bělobrádek: 
„Hodím to na firmu v holdingu.“

Nebojte se barev... 
Co Čech, to znalec módy, 
ba módní kritik. Znovu si to 

ověřila společnost, která na trh posílá 
vybavení pro sportovce – Alpine Pro. 
Firma, která je od OH ve Vancouveru 
(2010) partnerem českého olympijského 
týmu, představila (a začala prodávat) 
olympijskou kolekci pro Rio. Inspirovat 
se prý nechala největším českým spor-
tovcem Emilem Zátopkem a do designu 
užila figurku, kterou fenomenální 
běžec připojoval ke svému podpisu. 
Holínky tentokrát zůstanou doma, 
sportovci zato budou hýřit barvami; jen 
na košili s krátkým rukávem jsme jich 
napočítali šest. Na Facebooku  zavládlo 
zděšení. Viz pár úryvků z oficiálního 
profilu Alpine Pro: „Tleskám, zase jste 
nezklamali! Myslela jsem, že nic horšího 
než minule se vymyslet nedá a ono hle! 
Dá! Krásně se vám v kolekci snoubí 
klaunství s buranismem, taková symbió-
za tu ještě nebyla…” Nebo: „Díky Vám 
slovo ‚nevkus’ dostává nový rozměr.” 
Nebo: „Chybí módní lososová.” A za 
nás vítězná replika: „To navrhoval Dan 
Nekonečný?” 

Laco na Hrad...
Počet těch, kteří se osmělují 
vyzvat Miloše Zemana, roste. 

Naposledy oznámil na Facebooku 
kandidaturou jazzový hudebník Laco 
Deczi. „Někdo toho milovníka Heleny 
Vondráčkový a Karla Gotta vykopat 
musí, ne? Hned na první den v úřadě 
mám jasnou agendu: vyhodím všechny 
úředníky, zakážu na Hradě hulení 
cigaret a uspořádám obrovskej jazzovej 
festival. Z části Hradu pak udělám 
nahrávací studio a z druhý vyhlášenej 
bordel, kde budou tancovat holky 
u tyče. O rozpočet strach nemám - až 
se to rozkřikne, turisti se budou moct 
přetrhnout, aby se do Prahy podívali, 
co za šílence tu vládne.“ 

Poslední slovo  
ve 140 znacích
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