
Teď už mámeo co jsme chtěli
Sn škou vulgarit v p ímém p enosu wcholí série v st elkri,
iimlžMiloš Zemanovládl politiclq prostor v zemi. S posílen m
prezidentem, jemuž část národa tleska, ale nepohne nic a nikdo.

Lze se jen dohadovat, dojaké míry sled
wlgarit v p ímém p enosu souvisel právě s
kritikou, kterou prezident sklidil po náwatu
z Číny a po hradním udílení státních vyzna-
menání. Zemanovskou logiku to však má.

,Já jsem v Číně zachráni] naši ekonomiku -
a místo vděku mi ten póvl vyčítá let tryská-
Čem! Já tu státnicky dekoruji giganta Chur-
chilla - a běsnící pražskou lumpenkavárnu
zajímají nějací nepozvaní rekto i," lze si plas-
ticky p edstavit hradní duševní pochody.

Bačkorová krira nezabrala
Zemana za jeho q st elkyv posledních
dnech nezvykle a hned dvakrát po sobě kri-
tizoval premiér Bohuslav Sobotka, ktery si
jinak zakládá na chladném klidu zbraní.
Po rozhlasovém extempore se valí vlna kri
tiky ze všech partají, mediáIní radaje zava-
lena stížnostmi občanťr, Jako by to bylo tak
obrovské p ekvapení, jako by všichni dáv-
no nevěděli, kdo je Miloš Zeman. Jako by
někdo p ijeho nástupu na Pražs\ hrad vě-
il slibrjm, že bude stmelovat rozdělenou

společnost. Jako by to od něho už dárrno a
často velmi podobní.rn slovníkem neschy-
tal kdekdo, od Petry Buzkové p es oponen-
ty i spojence až po noviná e.

Petr Pithart kdysi popisoval, jak blaho-
dárnl vliv má pro politika pád na dlažbu.
Z premiéra byl najednou adovírm obča-
nem - a když se po letech vyškrábal zpět
na wchol, byl vybaven skromností a vědo-
mím pomíjivosti ítspěchu. Zeman je jiná
nátura, stejná kírra u něj vribec nezabrala,
Deset let v bačkorách na Vysočině ho nijak
nezměnilo, wátil se jen o to víc natěšeny
na to, b t opět st edem pozornosti, provo-
kovat, zvedat lidize židli, mstít se, ostenta-

tivně opowhovat vším a všemi, lrážet, ze-
směŠňovat, opájet se vlastní genialitou.

A od loňského nástupu na Pražs\ hrad
je tojedna rána za druhou, Autoritativní
styl, ignorování írstavy a ,,idiotslq ch" tlstav-
ních zvyklostí, jmenování vlastní Rusnoko-
vy vlády bezjakékoli konzultace s parla-
mentem, ťrčast na partajním puči v ČSSD,
bezprecedentni zdržováni vzniku nové So-
botkovy vlády, skandální qloky v zahranič-
ní politice, spory o velvyslance, nejmenová-
ní profesorri, wávoravé virózy...

Po ročním zahňvacím kole na Hraděje to
užZemanovakrasojízda. Od častina pro-

Od loňského nástupu
na pražsk hrad Miloš
Zeman permanentně
testuje, kam až mriže zaj|t.
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ruské konferenci na ostrově Rhodos až po
nedělní skandální Hovory z Lán. Sjídlem
roste chuť, zejména když podle pr zkumri
popularity velká část národa prezidento-
q m y st elkrim tleská. Avšak zatímco lid-
ská práva v Číně či Putinovo angažmá na
Ukrajině jsou spoustě lidem šumafuk, prezi
denta postiženého koprolálií m že kdekdo
považovat za problém. Na to je v Češích p í
liš zako eněno monarchistické r,rrímání pre-
zidentské funkce i idealizování si odkazu

T. G. Masaryka. A panovník ani tatíček p e-

ce nemluvíjako kanál! Idausovi národ také
nikdy neodpustil ukradené pero a Havlovi
p íliš brzkou svatbu s Dagmar Veškrnovou.

R ímozvolen; problém
Ono je to ale vlastně jedno. l kdyby snad
náhodou národ změnil na zemananázor
a i kdyby se prezident t eba ve Vladislav-
ském sále svlékl do naha, nikdo mu v tom
nezabrání. Hlava státu je podle české sta-
vy politicky i trestně neodpovědná a prak-
tickyneodvolatelná. Žádn] impeachment
u nás není, prezidenta lze odvolatjen za
velezradu - a žalobu by paradoxně musel
vznést oranžov senát a rozhodnout o ní
Zemanem najmenovany Ústavní soud.

S Milošem Zemanem v roli prezidenta by
asi byly problémy vždy. Avšak lví podíl na
jejich dnešní síle mělo zavedení p ímé hrad-
ní volby, tohoto největšího tistawího zloči-
nu od vzniku krajri. Ústavně neodpovědny
prezident, ktery má pravomoci p evážně
destruktiwího charakteru, byl p ímou vol-
bou dramaticky posílen mandát op eny
o 54,8 procenta hlas nemá z voleb žádná
strana ani instituce, Kdo čekal, že zp sob
volby neposílí prezidentolrr legitimitu a
váhu, byl bloud. A setkala-li se takto posíle-
ná role s osobností formátu a vlastností Mi-
loše Zemana, je zkrátka na světě problém.

Ze s}rynbolické a ceremoniální hlavy státu
se stal velmi aktiwtí politik s neskryvanl,rni
mocenskYmi ambicemi. Ostatní hráče udržu-
je ve stálém napětí, co má zrovna za lubem.
A 0d svého nástupu na Hradjen permanent-
ně testuie, kam až mliže zaiít. Teď vidí, že
po oteťení víka latríny to trochu zask ípa-
lo. Zítra to zkusí zasejinde ajinak.

Miroslav l(oreck
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rasoiízda Miloše zemana zdaleka
nekončí, vposledních dnech a I d-
nech se prezidentovi poda ilo zby-
tek české politiky prakticky vygu-
movat. Běžná parlamentní demo-

kracie je p itom založena na dominanci par-
lamentu a o něi op ené vlády. Zajímá však
ještě u nás vtibec někoho, o čem tyhle nud-
né institucejednají? Česká politika se čím
dál více budí do nového dne sjedinou otáz-
kou: ,,Co dnes zase udělá Zeman?"

Prezident zastiňuje oficiální vládní diplo-
macii ve vztahu k Ukrajině a Rusku, p etvá í
Česko v čínskou letadlovou loďv Ewopě,
faktickou pblitickou agendu p ebíjíjeho
hradní ceremoniál s metály. A to vše je ko e-

něno skandály a senzacemi. Hlava členské-
ho státu NATO se na Rhodu pop|ácávápo zá-
dech s mužem, ktery je v USA na černé listi
ně. v Číně lichotí tamním soudruhtim, iak
dokázali stabilizovat společnost. Zpátky letí
v soukromém tryskáči najatém firmami PPF
aJ&T. Na státní svátek je stěžejním tématem
seznam(ne)pozvan ch, (ne)vyznamena-
nych i volba garderoby. A v Hovorech z Lán
oteťe víko od latríny a nechá zaznít slova
odčesk chprezident aveve ejnoprár,rrím
rozhlase nikdy d íve neslysená.
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Pro nás by to eíekt nemělo, v Číně
p sobíme už 10 let, máme vybudo-
vané vazby.. nepot ebujeme^nyní
zvyšlt povědomi o značce. Smysl
to mťrže mít pro podnikatele, kte í
se tam jedou predstavit. na Číňany
působízaštítění se p edstaviteli
státu pozitivně. Koh-i-noor bude vli-
robu v Číně redukovai a stahovat
do Česka - náklady na vlirobu jsou
tam vyšší než nap íklad v Rusku
nebo v Bulharsku.

podnikatelé na čínské
misipodepsali adu
memorand, ale obcho-
dripomálu. Největší
ťtspěch si mriže p ipsat
skupinaJ&T, kterájed-
ná o vstupu Číňan do
své banky.

Jitka Vlková, Pavel P. Novotn;
re aktlsěiw v: íb?;b',

PRAHAPrrilom, otevíránídve í, na-
vázánívztah s druhounejvětšíeko-
nomikou světa, nebo jen nažehlen1
v let do země st edu vládním speci-
álem? Politické delegace doprováze,
né suitou podnikatelri mají na jejich
reálny byznys podobn efekt jako
ťtčast na konferencích a v stavách.

,,Pokud máte politické krytí, p Uí
mají vás jinak. Podobné q lety mají
smysl, i cestou potkáte spoustu lidí
zbyznysu, se kterymi mtižete navá-
zat spolupráci," íká spolumajitel
Arca Investment Pavol l(rrlpa.

Během pouhych deseti měsícti po-

Párkrát jsem se nějaké mise zrj-
častnil, ale je to jen nažehlená turis-
tika. Z hlediska byznysu to velkli vli-
znam nemá, na této urovni se ob-
chod nedělá, jsou to často zdvo i-

lostní záležitosti. Účast na takové
misi nemrjže uškodit, ale nikdo si
nemťrže myslet. že automaticky
uzav e b hvíjak obchod. Lepšíje
ričastnit se vlistav a odborn ch kon-
ferencí.

Pavol Krripa
r*axít*í *kupán*g
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Zbyněk Frolík,
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V zemích na 4?chod od nás je t e-
ba, aby vám dve e otevíral politik,
ideálně prezident. V těchto zemích
je zako eněn respekt k politické
autoritě. Pokud máte politické krytí,
p ijímajívas jinak. To je moje osob-
ní zkušenost z Ukraliny, Ruska
iČíny. Pro Arca Capital šlo zatím
o oťukávání, ale máme rozjednané
věci ohledně vstupu čínsk ch in-
vestorťl do Evropy, ale také možn
odbyl pro Ondrášovku a Šaraticu,

Pro adu byznysti to r4iznam má,
tam, kde je treba státní souhlas.
kde jde o produKy pro ve ejnou síé-
ru. v nasem prlpaoe mame pro-
blém s cerlifikací zdravotnické tech-
niky, která u importérri trvá dva až
t i roky a produkt mezitím inovačně
zestárne. Doprovázel jsem už
V roce 2004 prezidenta Klause, teh-
dy to ved|o k vybaÝení jednotek in-
tenzivnípéče ve stovce nemocnic
v souvislosti s tehdejší infekcí
SARS.

Zemarrriv uspěch v Čtně :
Ifttek se potká s pandou

letí do Číny vládním speciálem pod-
nikatelské delegace už počtvrté,
v čerr.nu letěli podni\atelé s minis-
Ťem zdravotnictví a s minisfem prri-
myslu, v íjnu s prezidentem Zema-
nem a p íští rok bude ,,wcholovou
událostí s častí podnikatelské mise
čes\ ch firem návštěva p edsedyvlá-
dyB. Sobotkyv Číně," uvedl Filip Ma-
tys z Ministerstva prrimyslu.

Nejvíc pozornosti vzbudila prezi-
dentská delegace ani ne tak dojed-
nanymi kontrakty (většinou šlo
o ,,memoranda o spolupráci") jako
tím, že se Zeman zpátky svezl sou-
krom;Tn letadlem na náklady ppF
Petra I(ellnera. A pak i syíTn televiz-
ním vystoupením, kde popularizo-
val krtečka.

Ostatně uzav ení dohody o ,,ani
movaném seriálu l(rtek a panda,
kte| má spojit tradiční českou ani.
movanou postavičku s čínsk m ná-
rodním symbolem", je vedle zmíně-,
nl ch memorand podle Ministerstva
pr myslu dalším z konkrétních do-
saženl ch rispěchri v Číně.

Firmy, které v Číně už byznys na,
startovany mají, politické delegace
nelyhledávají. ,,Byznys v Číně isem
si lybudoval sám, stojí to na vztahu

k automobilkám. Běhá to po jin ch
cestách než se prosazovat p es pa-
paláše čínské nebo české," uvedl Pa-
velJu íček, šéf q,robce autodílri Bra-
no Group.

Smysl podle něj delegace mají.
,,Nap íklad ve finanční sfé e firmy
pot ebují podporu, abyjim stát udě-
lil licence. Anebo u dodávek inves-
tičních celkri - tam rozhoduje státní
správa a tam to jinak nejde," myslí
si.

Obchod snri proJ&T?
podle zičastněn ch lidí si však vri-
bec tu největšíbyznysovou trefu p i-
vezla z Číny skupinaJ&T, byt oficiál-
ně jsou známé jen obrysy. Podle
mnoh chsevšak hraje o ob í kapitá-
lov vstup čínského investičního
konglomerátu CEFC China Energy
Company do strukturyJ&T.

Česko-slovenští finančníci by ridaj-
ně od Číňanri mohli získat investič-
ní st elivo v ádech desítek miliard
korun, a to v měnou za jisq , mino-
ritní podíl ve skupině. Podle lidí
z okruhuJ&T by šlo o vribec největší
propojení čínského a českého byz-
nysu vribec a J&T by se díky tomu
stal jedním z kapitálově nejsilněj-

šíchsubjekt vregionu. Oficiálněto
však zatím šéfové J&T komentovat
nechtějí.

,,vzhledem k náročnosti celého
procesu, jenž podléhá mnoha regu-
latorním podmínkám a schva]ová-
ním nejen v Číně, ale také u všech re-
gulátorri v zemích, kde J&T pťrsobí,
je p edčasné hovo it o q ši kapitálo-
vého vstupu či podílu," uvedl v pro-
hlášení spolumajitel J&T Patrik
Tkáč.

Dalibor Dědek, editel a majitel
Jablotronu, q robce zabezpečova-
cích a komunikačních systémťr v mi-
nulosti podobnou delegaci zažil, ale
neuznává je. ,,Zakázky většího roz-
sahu jsou o něčem jiném než o féro-
vém byznysu, nejen o dobrém pro-
duktu a q hodnl ch podmínkách.
Běžnou součástí byznysujsou navo-
něné červené obálky (na riplatky,
pozn. red,), dostaneteje už p i zalo-
žení tičtu v bance," líčí Dědek,
Podle něj to má jeden zásadní há-
ček - správně odhadnout, komu
obálku dát.

Podle seznamu, kterl MF DNES
poskytl Svaz prrimyslu, se podnika-
telské mise s prezidentem zťtčastni-
lo 52 zástupc firem.



Výroky, které Miloš Ze-
man pronesl v čínské
televizi, jdou daleko
za hranice pouhé zdvo-
řilosti. Česko se podle
něj může od komunis-
tické zeméučit, jak sta-
bilizovat společnost. Je
tojen nešťastnývýrok,
nebo se mění ce|áza-
hraniční politika?

}an Němec

PRAHA Mi]oš Zeman rystupoval
v Číně spíše jako obchodní cestující
nežjako hlava státu a pronášel výro-
ky, které jsou naprosto neslučitelné
s demokratickým systémem v Evro-
pě, kritizuje ho politolog Michael Ro-
mancov z Univerzity I(arlory. ,,A jak
prezident na kameru ukazoval plyšo-
vého Iktečka - to je docela hezké ly-
jádření, jakým reprezentantem re-
publi§ je"' říká Romancov v rozho-
voru pro MF DNES.

|ak hodnotíte qý.rok prezidenta
Zemana, že se přijel do Číny učit,

čenské stability, než je pluralitní de-
mokratický systém, který - alespoň
já si to myslím máme. Prezident Ze-

man si to zjevně nemyslí. ,Co ho
k tomu vede, nemám tušení. Protože
čínská společnost je stabilizovaná
díky zatím lysokému tempu růstu
ekonomiky, které umožňuje lidem
bohatnout, a represemi, které nutí
Část spoleČnosti nevystupovat na ve-
řejnosti,,,problematičtí" jedinci jsou
zaóráni do vězení a podobně.

Nejde však jen o Miloše Zemana.
Nedár.rro se nechal slyšet i expre-
miérJiří Rusnok, že byznys stojí
nad lidsk:í,rni prály. ,,Vyplatí" se

jakstabilizovatspolečnost? SeWDlatilonadřadit
Tento vYrok by dával smysl, ien po- - - ' J r- ^*--'
kudbypřiletělzezemězmítanéchro- ekOnOmiC§ ziSk
nick,ími neookoii nebo občanskou - t I

valkóu. neexistuje větší míra spole- SV},'rn nOOnOtam,

vůbec Česku dávat přednost byz-
nysu před lidskými právy?
Neznám jedinou zemi, která by byla
dlouhodobě schopna fungovat, po-
kud by nadřadila ekonomický zisk
tomu, na čem hodnotově spočívá.
Pokud se chceme rozloučit s tím, jak
fungujeme jako ewopská civilizova-
ná země, pak mají vl,roky pana Rus-
noka smysl. Ale pokud ne, pak říct
něco takového je nebetyčný blábol,
navíc pronesený někdejším, bl jen
úřednickým premiérem.

Jak si vysvětlit pozornost čínské
televize vůči státní návštěvě pre-
zidenta z malé ewopské země?
Pochybuji. že by průměrný Čínan
věděl, kdeje Česká republika. Přiro-
zen]frni partnery Číny jsou Spojené
státy, pak dlouho, dlouho nic a pak
jsou to ostatní velcí hráči. Česká re-
publika nemůže byt pro Čínu dlou-
hodobě zajímavým partnerem. Tak-
že z hlediska médií mohlo jít jen
o krátkodobou kuriozitu.

,,Neznám zemi,jžby

Michael Romancov, rJt}iit1:}leq

Miloš zeman ukazoval v televizi
hračku IGtečka a oznamoval, že
Čína natočí další díly. Stoji to vů-
bec za to?
Já myslím. že ne. Miloši Zemanovi
evidentně ano. Nezdá se, že by
měl jet do Washingtonu, a kvrili
tomu, co se děje na Ukrajině, ani
v blízké budoucnosti do Moshy.
A on chce byt podobně jako Vác-
lav l(Iaus viděn s vell<ými a mocný-
mi, takže mu z toho vyšla Čína,
kde pronášel vl.rokv. které.jsou na-
prosto neslučitelné s tím, jak má

fungovat evropská demokratická
země.

I(do teďvlastně forrhuluje zahra-
niční politiku Česka: prezident,
nebo vláda?
Aktuálně možná vůbec nikdo.
V ČSSD možná probíhá vnitřní boj,
v jehož důsledku ministr zahraničí
Lubomír Zaorálek, který získal pozi-
tivní body díky principiáinímu po-
stoji vůči dění na Ukrajině, není v po-
sledních týdnech prakticky vidět.
A vzhledem k tomu, že Andreje Babi-
še zahraniční politikajako taková ne-
zajímá, maximálně kšefty s tím spo-
jené, vláda není schopná svoji zahra-
niční politiku formulovat. A do uvoi-
něného prostoru se vlomil Miloš Ze,
man. Z Ústar,y však jednoznačně ply-
ne, že za zahraniční poiitiku odpoví-
dá vláda a formuluje jejíprincipy.

Jak vnímáte fakt, že prezident
bezprostředně po návštěvě komu-
nistické Číny lyznamenal oběti
protikomunistického odboje?
To nejde dohromady. Nejlépe to vy-
stihl ruslý disident Viktor Fajn-
berg, který lylíčil Miloše Zemana
jako člověka, který svého času pat-
řil mezi vedoucí polititry polistopa-
dového života a kterýje dnes dílem
směšnou a dílem odpudivou figur-
kou, která si snad ani neuvědomu-
je, že by neměl v pondělí pít víno
a v úterý kázat vodu. Což Miloš Ze-
man denně předvádí.

Jsme svědky širšího obiatu čes-
ké zahraniční politiky?
Doufám, že nikoliv. Domnívám se,
že vláda drží proevropský a pro-
atlantický kurz.

Nevzdalují nás Zemanoly qýro-
ky hodnotám Ewopské unie?
Myslím, že ne, právě proto, že zahra-
niční poliriku formuluje a prosazuje
vláda. A žádný vládní činitel nic tako-
vého zatírn nepronesl. Naši ewopští
partneři si už zlykli na to, že v čele
země stojí jedinec, ktery trousí něco
jiného, než si myslí vláda. V tomto
smyslu se Miloš Zeman zařadil po
bok václava klause. sice to není nic
dobrého, ale to přežijeme.



prezident Miloš zeman navštívil ko-
munistickou Č ínu bezprostředně
před státním svátkem 28, října,
K čínskému prezidentovi přivedl
nejbohatšího Čecha Pelra Kellne-
ra, letadlem jeho společnostj PPF
se pak ze státní návštěvy vrátil. Už
tehdy Zeman říkal, že jeho úkolem
neníškolit Čínu o lidslcých prá-
vech, ale pomoci vzájemnému byz-
nysu. Po návratu vyšlo najevo, že
dal čínské televizi rozhovor,
v němžzazněly ityto \4ríoky
(V překladu ČTK):

,,Nepoučujeme o tržním hospodář
ství či o lidských právech nebo
o něčem podobném. Naopak se
snažíme se poučit. A já jsem
v Cíně, abych se učil, jak a,4íšit eka-
nomicloj růst a jak stabilizovat spo-
lečnost."

,,PIně chápeme, že není možné se
vměšovat do vnitřních zatežitosti
kterékoti země včetně Číny."

,.To je lepší než poučovat o ekono-
mii- ukázat Krtka."

Krtka od ZdeňkaMilera Zeman vy-
užiljako příklad spolupráce - Číňa-
né postavičku znají a nyní natočí
další pokračování Krtkorrrých přÉ
běhŮ, v němž bude vystupovat i je-

.jich sIavná kreslená panda,

' 
',.1l'i,i,,:

Učíme se od Číny

ri ,!ii:l,i;]ťjlir!j.] Miloš Zeman v čínské
televizi ukazoval, kudy se může
spolupráce obou zemí ubírat.

Uspěeh, rr*ho prořrra? Česko dosud nikdy neprojevilo takovou vstřícnost
k Číně jako během řijnové státní návštěvy prezidenta Miloše Zemana. Na
snímku přednáší na univezitě v Pekingu. ?ri i; i,arlr3 ť"t*Ťí"?:*křft,&,
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Halloween 2ol4, děsivější než obrlyt<lé
Diář
Pavel P. Novotný

nglosaský svátek strašidel
a přízraků všeho druhu, kterlý
tradičně lychází na předvečer

křesťanské sla,"nosti Všech svaqých,
měl letos děsivou a dlouhou přede-
hru i v jinak hodně světském tuzem-
ském prostředí. Se zjevnÍ,rn odka-
zem na blížící se svátek děsu a hrů-
zy totiž qrukoval už začátkem mi-
nulého ýdne český prezident Miloš
Zeman během své obchodně-poli-
tické mise v daleké Číně.

Ten svou zálibu ve strašidelných
svátcích nezapřel zejména v proje-
vech bezbřehé úcty vůči čínskému
totalitnímu, bl zla§m lakem kapi-
talismu natřenému režimu, vůči
jeho politickým, mocenským
a územním zájmům. To vše navíc
vejménu všech občanů Česka.
Mezi čínská strašidla pak Zeman
fakticky zařadil také nebohého l(rt-
ka, jinak nemlurmého dobráka od
kosti, kterým prezident během
svých vystoupení na čínské půdě
mával do kamer. kam se na to hra-
be dutá šklebící se dý,ně ve tmě.

Tuzemský byznys se však duchů
už dávno nebojí. I proto byla čín-
ská,qýprava zejména v režii movi-
tých Čechů, kteří se do tibetských
vlajek nebalili nikdy, neb je zajíma-

jí pouze ajedině čínské peníze. Ani
ten nejmocnější z nich, majitel sku-
piny PPF Petr l(ellner, osobně ne-
pohrdl v zájmu zachování stability
svého finančního impéria službami
,,dveřníka" Zemana a ozkoušené
čínské spojky Jaros]ava T\rdíka.

Čína a kontakty na tamní podni-
kyjsou pro nejbohatšího Čecha dů-
ležitější než kdy dříve. Čína by
měla PPF nahradit ztráty z Ruska
a zajistit skupině další růst. Zema-
novi pak za audienci u čínského
prezidenta na oplátku půjčil prona-
jatý soukromý tryskáč, aby se hla-
va státu nemusela plahočit vlád-
ním speciálem zpět do Česka.

Poté, co v minulých qidnech I(ell-
ner oznámil plán faktickyvypálit
minoritní akcionáře telekomuni
kační společnosti Or, může být
i pragmatická čínská mise další di
rou vjeho dříve prakticky bezchyb-
ném osobním ,,píár". Na rozdíl od
,,píár" Miloše Zemana, které připo-
mínalo reputační cedník odjakživa.

,,Halloweenský" týden pak zakon-
čil stylově b;ýwalý prezident Václav
I{aus, Těsně před Památkou zesnu,
lých si to I(aus v obsáhlém rozho-
voru MF DNESjednou provždyvy-
řídil se súm odvěk;im politicklý,rn
rivalem Václavem Havlem. Přece-
ňovaný symbol či reformní komu-
nista, Tak I(aus zhodnotil Havla tři
rokypo jeho smrti.

?

"yuáie 
k propaganF.

PRAHA Nedělní proslov Miloše Ze-
mana v rozhlasovém pořadu Hovo-
ry z Lán trval padesát minut.
A přestože největší zájem na sebe
strhlo několik sprostých slov, která
prezident pronesl, zaslouží si po-
zornost také věcný obsah rozhovo-
ru. A to především kvůli české za-
hraniční politice.

Například v Putinově Rusku
podle Zemana existují volby, poli
tické strany i opoziční tisk, nelze
tedy srovnávat tento reŽim se Sovět-
ským svazem.

,,V krátké době jsme se už poněko-
likáté dozvěděli, že prezident,"nímá
Cínu á Rusko nejenjako velké a důle-
žité hráče, cožje bezpochyby prav-
da. Ale také jako stabilní země, které
do této stability dospěly správným
a žádoucím způsobem,'' komentuje
to politolog Michael Romancov

z Univerzity l(arloly. Rusko se tak
podle něho může radovat - prezi,
dent evropské země je pochválil.
,,Reakci na tato Zemanova slova
jsem sice v ruských médiích zatím
nezaznamenal, ale určitě se objeví.
A přestože Zeman nehovořil napři
klad o anexi l§}rnu, bude to jistě
dáno do těchto souvislostí. Ruskoje
totiž nyní tak na kordy s cellfrn svě-
tem, že zoufale hledá jakoukoliv
zmínku, která by jeho aktivity nebo
prezidenta Putina ukázala v lepším
světle," upozorňuje Romancov.

To vadí i předsedovi TOP 09 i(ar-
]u Schwarzenbergovi, na kterého
Zeman v proje,"u odkazoval. ,Jeho
politické vYToky v Číně a k Ukralině
a tak dále jsou podle mého názoru
mnohem horší, než když používá
pár sprostých slov," konstatoval.

I(dyž Zeman v Hovorech z Lán re-

agoval na qýzvu syna ruské disi-
dentky Natalie Gorbaněvské, aby
promluvil o dodržování lidských
práv v Rusku, zhodnotil, že o mno-
hých vězních nelze mluvit jako o
politických.,,Deviantních dam, kte-
ré dělají randál v pravoslavném
chrámu, se zastávat nebudu,'. řekl
Zeman o členkách skupiny Pussy
Riot, Ty byly uvězněny za punko-
vou modlitbu v h]avním moskev-
ském chrámu s názvem Bohorodič-
ko, r,yžeň Putina před prezidentský-
mi volbami v roce2o12.

,,Zeman se chopil dvou mediálně
známých případů Pussy Riot a Mi
chaila Chodorkovského a postavil
se do pozice toho, kdo ví, co jsou
ruští političtí vézni zač. Političtí věz-
ni ho ale vůbec nezajímají, jde mu
jen o to, jak jdou kšefty,., říká Ro-
mancov. - Zuzarta T aašová

)



Strarry

Miroslav l(orecký

Dodatečně děkujeme všem, kdo tak ve-

hementně prosazovali přímou volbu
prezidenta. Bez ní by se na Hrad nikdy

nedostal Miloš Zeman - a ochudili lry-

chom se o spoustu legIace, jak ukazují

nejen poslední dny.
.. l,Sude se Za. října na slavnostní recepci

na Pražském hradě podávat tlačenka s

cibulí?" Takzně}a sázka mezi dvěma po-

slanci TOP O9, Jiřím l(oubkem a Micha-

lem Kučerou, Ten první tornu nevěřii , a

sázku prohrál. Vsadili se stylově, ojelito,
Po historicky prr,ním státním lyzr'ame,

nání připnutém na teplákovou bundu
oznámil vicepremiér Pavel Bělobrádek,

že na příští ceremoniál přijde i on v teplá-

cích a v triku se sandokanem, co na to

ale strana pirátů?
Osobností je málo, a tak Zeman rozjel

druhou rundu: státní metály dostali už

dříve ocenění Nicholas Winton, Ilana He-

gerová, I(arel Kryl či lidický íaráŤJosel
Štemberka. Co si ale prezidenti počnou,

až už všichni budeme mít bilého lva?

U lyznamenaného bývalého místo-

předsedy KSČM Zdeňka l(lanici zmínil
prezident bůhvíproč jen zásluhyna poli
archeologickém, přitom stejně časté
jako ve vědeci<é literatuře je jeho jméno

i v Cibutkových seznamech,
Je záhadou, proč si Zeman zuolil na

."itr,, Čí.ry tryskáč Petra Kellnera, když

se už kdysi v médiích objevilo, že se

v něm podává nepřítiš kvalitrrí džus,

Je ale pravda, že zrowa džus asi neb11 te,

kutinou, kterou se v něm snažil ocenit,

Bohuslav Sobotka útočí na titul ,,Histo,

ricky nejpitomější počin českých premié,

rů". Minrrlou sobotu na r,Ýstar,ě koček

slavnostně předat pohár nejstarši
mice, patnáctileté mourovaté Cherry,

Pu.u4gx i.,ú§kich a ]etošnich ir:ieh:

ministr financí.{ndrej Babiš a na_<tár,ají-

cí nrimátorka Prahy Adriana tGnáčová

navšterr,r|í siejnou lektorku češtiny, aby

ovládL záejší úředníjazyk, Ve volnych

chvilích b1, se mohli zkoušet ze slovíček,

Petr Fiaia si může mnout ruce, jeho

ODS se opravdu odrazila ode dnajako
od trampolíny. V posledním průzkumu

STEM už dokonce o desetinku procenta

porazila lidovce a má krásných 6,4 %, _,.
Šumavský kůrovecje v ohrožení, vrhli

se na rrěj poslanci. V debatě nad noqim
zákonem o Šumavě se nejvíce rozohnil

okamurovec Martin Lank, zejména pro-

to, že mu na toto téma pořád chodí něja-

ké otravné e-maily. ,Ještě pár takových

mailů a budu hlasovat pro, aby se Suma-

va nechala lrybagTovat, protože už ně
to začalo obtěžovat," pohrozil temně,
, O Miroslavu Šloufovi se už konečně

může beztrestně psát jako o kmotrovi,
Před pár dny byl totiž za kmotra synovi

svéhá kamaráda. I(romě toho finišuje

s knihouJak dobýt Hrad, Tipujeme, že

z ní Miloš zeman nebude mít radost,

Celkem rychle hotový byl prezi
dent i se s{í,rn návraten z číny v leta_
dle společnosti PPF, za který ho kiti
zoval i premiér Bohuslav Sobotka.
,Jsem nabídce vděčný, protože jsem
mohl spát o tři a půl hodiny déle,"
twdil o svém letu z Číny v rádiu Ze-
man.

I(dyž se moderátor na závěr půlho-
dinového interview Zemana zeptai,
proč mluvil poněkud nevybíravě,
prezident mu lysvětlil, že se ,,inspi-
rova] I(arlem Schwarzenbergem, kte-
rý v každé druhé větě říká ho..o".

,.A vzhledem k tomu, že pražská ka-
várna má ráda pana Schwarzenber-
ga, tak jsem se snažil."mísit," koruno-
val svůj projev prezident.

,,Pražská kavárna" (coby skupina
lidí) Zemana asi hodně popouzí, pro-
tože na ni měl narážky v několika pa-
sážích projevu ajednouji označil do-
konce za ,,zběsilou lumpenkavár-
nu",

\§#
i l,*;,.o 11 |?."J:; §nE§

že Havel byl spíše utopista, ktery si
přál ,,krásný nový svět".

Václava l(ause včera usvědčila ar-
chivní videonahrávka z poněkud ne-
přesného q,jádření. I0aus se totiž
zmin1l, že při slavném Havlově pro-
jer,u v americkém KongIesu v roce
199O netleskal, protože se mu plo-
jev nelíbil. Záznam však o dvacet
čtyri let mladšího l(lause zachycuje,
jak se v publiku vesele baví se sou-
sedkou a současně tleská.

Prezidentská přestřelka o to, kdo
vzbudí pozornost silnějším výro-
kem. může v příštích dnech pokra-
čor-at, Klaus kvůli propagaci své
nové knihy naplánoval hned něko-
lik rozho1,orů.

-Jakub Pokorný
r, 7>';: i l"6l ěnlirn ?1rzv1;.4r:l 3Xť t: zi l: l t,ll,; í:

Zemanovy vulgarismy

Poprvé v historii použil prezident
republiky veřejně, navíc v přímém
přenosu, kde nelze střihat, sled hru-
bě vulgárních slov.
Zeman v debatě o politických
vězních v Rusku a skupině Pus-
sy Riot: ,.Víte. co je Pussy? K...a.
S prominutím v textech této skupi-
ny je k.,.a sem, k.,^a tam",. Nebudu
se zastávat - ted jsem chtěl říci
k.,ev - ale já nejsem Schwarzen-
berg..., tedy poněkud deviantních
dam."
Zeman na otázku k vulgaris-
mům: ,,Já,jsem se inspiroval pa-
nem Schwazenbergem, ktenl,

v každé druhé větě říká h...o."
zeman ke služebnímu zákonu:
,,Musím kritizovat vládu, prótože
podlehla panu Kalouskovi a zk..,ila
služební zákon z původní italské
podoby,"

,,Byia to hrubá
nesIuŠnost
a u normálního
člověka by to bylo
kvalifikováno jako
výržnicM."
EliškaWagnerová
sr:* *lrsrk a. * fn Lllt a4ť1'| **,*d*y **

ČMi sprostá slova jedním
dechem. Hovoff prezident
PRAHA Současný a bývalý prezident
jako by se chtěli v posledních dnech
tlumfovat, kdo pronese silnější vý-
rok. Václav l0aus mluvil o svém před-
chůdci Václavu Hadovi a Miloš Ze-
man zase o své cestě do Číny a vůbec
o zahraniční politice.
V pomyslném souboji vyhrál Ze-

man. Včera snad poprvé v dějinách
živého vysílání lyslovil ve svých roz-
hlasol}ch Hovorech z Lán ta nejlrrl-
gárnější česká s]ova včetně lý,razu
pro ženské přirození k...a.

Vrcholem byla asi čt5ři sprostá slo-
va vjediné odpovědi:

,,Víte co je Pussy? (z angličtiny,
pozn. red.) I(,..a. A jejich texty? Tam
je to k...a sem, k,..a tam, a já se nebu-
du zastávat k..ev," řekl Zeman.

I(dyž se debata s moderátolem sto-
čila na služebnizákon, Zeman poho-
vořil o tom, že ho hodlá napadnout
u Ústavního soudu, a to nejen kvůli
politick]í,m náměstkům, kteří mu
vadi. Přitom neopomněl dodat, že
,,vláda služební zákon zku....a" .

Č§ři sprostá slova jedním
dechem. Hovo ří pr eňdent

aftá *rxl:ť,?f.:

Už slušně pak současný prezident
rysvětloval, co si m,vslí o nevhod-
ném ob]ečení režiséra Roberta Sed-
Iáčka, který si přišel plo lyzname-
nání na Hrad v mikině, Označil to
za hloupé gesto, ,,N,lyslel jsem si, že
Robert zřejmě trpí něja§-rn trauma-
tem nebo komplexem, který ho
nutí zviditelnit se za každou cenu,"
řekl na sedláčkolrr adresu.

usvědčen z tleskání
Velik] ohlas qvolala také slova Vác-
lava l(lause, který už v sobotu v roz-
hovoru pro MF DNES šokoval rafuo-

kem, že Vác]av Havel byl vlastně
,,reformní komunista". Zeman mu
včera v Hovorech z Lán oponoval,r
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Slavný filmoqý režisérJan Němec při
nesl včera odpoledne na Pražský
hrad medaili Za záslllhy II. stupně,
kterou převzal v roce 2002 z rukou
Václava Havla. Rozhodl se tak protes-
tovat proti úternímu ceremoniáiu, re-
spektive někte{tsn oceněnýryn, které
vybral prezident Miloš Zeman.

Podle filmaře, jebož snímek Dé-
mantynoci patří ke klasic\fon dílům

ewopského filmu 60. let, Zeman oce-
nil ry, kteří ničím nepřispěli k česko-
slovenské státnosti. ,,Pouze ve své
profesi přímo či nepřímo pomohli
jednotlivé osobě k politické kariéře,"
uvedl. Zřejmě reagoval na ocenění Fi
lipa Renče, kter] pro Zemana natočil
spoty pro prezidentskou kampaň,
a Roberta Sedláčka, jenž o preziden-
tovi natočii dokument. iDNEs.cz

#g#kx,,ď

Ěffi

Ý}li.!i

PRAHA (poe) - Vzal si mi-
kinu a vyrazil na Hřad. Ne
ale jako turista, nýbrž pro
státní vyznamenání. Za
svůi přístup ke slavnost-
ní akci si vysloužil kritiku.
Ted' režisér Robert Sedlá-
ček (4l) vysvětluje, proč
si na sebe vzal mikinu.

,,Nemám podobné ce-
remoniály rád. Měl jsem
prostě potřebu ten ritu-
ál trošku znesvětit. ptal

jsem se pana Fořejta (šél: ném seznamu iako Filip
brotokolu), zda můžu jít, i Renč, který léta za pení-
iak chci. A on pravil, že : ze natáčí politickou pro-
áno, že to záleží na mně," i pagandu. Ale Miloš už je
prohlósil v rozhovoru pro i takový, kultuře neřozu-
Deník.cz. Sedláček, kte- i mí. Vidí ji tam, kam do-
rý mimo jiné natočil doku- i sáhne fyzicky rukou. Vidí
ment o hlavě státu. V úterý i mě, neboť isme se po,
večer dostal od prezidenta , tka]i, vidí Jiřinu Bohda,
Miloše Zemana medaili Za i lovou, Filipa Renče, který
zásluhy. Jak se cítil? ,,Po- i točívolebníšoty," vysvět-
dívejte, může mě trápit,": lil. Na dotaz, zda ho ales-
že jsem figuroval na stei- ; poň těši, že dostal oce-

nění od zemana,

klaus nebo václav
Navíc je první
zvolený lidem
A ztělesňuje češství -
molibostí, remcavostí,
belstvím." V
volbě současnou
státu ale nevolil. Byl
v zahraničí.


