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PRUDKÝ PROPAD
DO BABIŠSTÁTU

Prezidentem republiky byl podruhé zvolen Miloš Zeman. Desetitisíce lidí protestovaly v ulicích Prahy a dalších velkých měst proti
nástupu komunisty Zdeňka Ondráčka do funkce předsedy komise
pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIPS).
Protesty vyznívaly rovněž proti Andreji Babišovi jako premiérovi,
který je trestně stíhán. Ředitel GIPS Michal Murín na nátlak Babiše odstoupil z funkce – začíná ovládnutí policie trestně stíhaným
Babišem. Republika se přiklonila k Západu vyhoštěním několika
ruských diplomatů-špionů, vydáním ruského hackera do USA
a schválením útoku USA, Velké Británie a Francie na chemické
zbraně v Sýrii.
Poprvé v historii proběhl chemický útok na půdě členského státu NATO – ve Velké Británii byl otráven nervovým jedem ruský
dublér a jeho dcera. Jediný podezřelý stát je Rusko. Západ se proti tomu ostře ohradil. Putina znovu zvolili ruským prezidentem.
Teroristické útoky pokračovaly.
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Bez ohledu na nedůvěru panuje Babišova vláda
dál
16. 1. 2018
Vážení přátelé!
Omlouvám se za zpoždění, s jakým píšu tuto zprávu. Zpozdil jsem se
proto, že jsem týden ležel v nemocnici Na Homolce. Byl jsem tam pár
dnů už před Vánocemi, protože mně otékaly nohy – výsledek špatné
činnosti srdce. Teď se to opakovalo. Udělali řadu vyšetření. Poslední
bylo tzv. jícnovým sonem – do žaludku mě vpravili přístroj, kterým si
odtamtud prohlíželi srdce. Je prý to nejlepší metoda na určení srdečních poruch.
Dvě hodiny nato mě odvezli na operační sál a z obou třísel šli lékaři dvěma katedry k srdci. Když si je prohlédli, našli jinou poruchu
než tu, kterou čekali. Měl jsem flutter síní – nepracovaly v souladu,
ale v arytmii. Proto se zákrok prodloužil z původně předpokládaných
dvou hodin o další tři čtvrtě hodiny. Prof. Petr Neužil se obává, že mě
bude muset ještě jednou katetrizovat, aby srdce opět krásně zvonilo.
Na Homolce je vždycky péče o pacienta dokonalá, je to špičková
nemocnice. Všechno platí zdravotní pojišťovna. Když jsem si uvědomil
rozsah vyšetření a samotný zákrok, tak odhaduji, že to stálo 200–300
tisíc korun.
Navíc mám předepsaný velký soubor léků. Krabička toho nejdražšího, který mě vystačí na měsíc, stojí 1 200 Kč, ale já doplácím jenom
100 Kč.
Koronografických případů mají na Homolce 1 200 ročně. Dostane
se tedy na každého pacienta. Naše zdravotnictví však zápasí s nedostatkem lékařů a sester. Ti si přinesli z minulosti nízké platy, protože
komunismus víc oceňoval nekvalifikovanou práci rukou, zatímco práci
mozku podceňoval.
Když jsem ležel v pokoji, najednou jsem si uvědomil, jak se naše
zdravotnictví od listopadu 1989 prudce změnilo. Za komunistického
režimu chyběly špičkové přístroje, jimiž disponoval Západ, rovněž
drahé unikátní léky. Doktoři neměli možnost jezdit na dlouhé stáže
do zahraničí, kde by sbírali praktické zkušenosti. Dnes jsou naši lékaři
na světové špičce. Není náhodou, že třeba Japonci si pozvali do Tokia
na tříhodinovou přednášku profesora Neužila – měl znalosti, které jim
chyběly. Takových příkladů známe víc.
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***
Minulá vláda zavedla na žádost ministra financí Babiše elektronickou evidenci tržeb (EET). Všichni obchodníci, restauratéři, hoteliéři
a další musí být internetem spojeni s finanční centrálou, které při
placení automaticky hlásí, kolik co stálo.
Mnozí se bouří. Na venkově zaniklo na 3 000 hospod – středisek
tamního života. Hodně hospod přežívalo na okraji existence, protože
tam bylo zakázáno kouřit. Hospodští, většinou starší lidé, neměli chuť
a peníze, aby se podřizovali elektronickému dozoru. Někde to obcházejí – z hospod dělají kluby, kde EET a nekouření neplatí.
Je to falešný přístup, který vymyslel Babiš. Tvrdí, že tím zvýší platby
do státního rozpočtu. Mnozí ekonomové však poukazují na to, že velké
peníze unikají od velkých firem, kdežto tyhle malé jsou zanedbatelné.
Avšak oligarcha Babiš zastává názor, že malé firmy nemají význam,
ekonomika stojí na velkých.
Ovšem koresponduje to se snahami socialistů, aby stát měl všechno
pod kontrolou, nic se nesmí vyvíjet volně.
***
Obávám se, že prožíváme pokus o zvrat poměrů – o Antilistopad.
Není to nic nového. Pokusy starých bolševických kádrů o návrat
do vysokých vládních funkcí prožíváme několik let. Začaly po odchodu
Václava Havla z Hradu a s jeho oslabováním díky zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Byl autoritou, která zdůrazňovala morálku společnosti,
a menší význam přikládal ekonomickým zájmům. Tento přístup od začátku narušoval Václav Klaus jako premiér a potom jako prezident –
hovořil o „demokracii bez přívlastků“. V podstatě tím nastoupil cestu
k autokratickému státu, bez ideového základu.
Ovšem to se promítlo i do myšlení řady politiků obou největších
stran – ODS a ČSSD. Někteří funkcionáři využívali toto členství k osobnímu obohacení. Části provinilců se to podařilo prokázat a zdlouhavě
je odsoudit, mnozí však unikli. Obě strany ztrácely kredit u voličů. Obdobný vývoj proběhl i jinde, například v Itálii a ve Francii.
Dnes to všechno vydatně přiživuje prezident Miloš Zeman svou politickou a ekonomickou orientací na Rusko, postsovětské republiky
a Čínu. U Zemana je to jedno z východisek nouze – pozvání k návštěvám
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od západních státníků dostává velmi málo, zato na východě si ho pěstují. Jako smršť se to projevilo při parlamentních volbách koncem října
2017. Do sněmovny vtrhly tzv. protestní strany – hnutí ANO 2011 miliardáře Andreje Babiše, Česká pirátská strana mladých ajťáků a Svoboda
a přímá demokracie (SPD) Českojaponce Tomia Okamury. SPD je ostře
protimuslimská strana s fašizujícím nádechem.
S vítězstvím ANO se počítalo, ale že bude tak vysoké, nikdo nepředpokládal – 29,64 % hlasů a 78 mandátů. Na druhém místě skončila
ODS, jež získala 11,32 % a 25 poslanců. Pirátská strana dostala 10,79 %
a SPD s 10,64 %, obě získaly shodně po 22 mandátech. Do sněmovny
ještě pronikly KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové a nezávislí. K volbám přišlo přes 60 % voličů, takže odrážejí skutečné nálady
veřejnosti.
Komunisté získali nejmenší procento hlasů od vzniku strany
v roce 1921. Z popela se zvedla ODS, zatímco ČSSD pohořela. Poprvé
se do sněmovny probojovali Piráti. Údajně máme nejsilnější pirátskou
stranu na světě.
Pohořely TOP 09 a KDU-ČSL, do sněmovny se dostaly jenom taktak.
Samotní Starostové tam rovněž jenom proklouzli. ODS, lidovci, Starostové a TOP 09 volilo celkem 27,6 % lidí. Dohromady mají 48 poslanců,
zatímco ANO se 30 % jich má o 30 víc. Před lety jsme přijali volební
systém, který vítězům neúměrně přidává. Argumentovalo se, že je třeba omezit vliv malých stran, které by mohly svým křepčením vnášet
do práce sněmovny a vlády chaos.
„Mezi čtyřmi zmíněnými stranami je spousta programových rozdílů a osobních animozit,“ napsal šéfredaktor časopisu Reportér Robert
Čásenský. „Kdyby se přes ně dokázaly přenést, dopadla by česká pravice mnohem lépe a mohla by reálně pomýšlet na souboj o vítězství. Pokud navíc strany od středu doprava považují Babiše za tak nebezpečného, jak v kampani říkaly, měly by o společném postupu uvažovat o to
více.“ A dál: „Jistě, zřejmě by bylo třeba obětovat část osobních ambicí
a připustit dříve nemyslitelná spojenectví a vzájemné kompromisy.“
Obávám se, že toto nepřátelství převáží nad racionálním pohledem.
***
V roce 2006 se zdálo, že republika přechází na systém dvou stran:
ČSSD a ODS. To se nepotvrdilo. Nemyslím si, že by se příliš vychýlila
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z tradičního obrazu politických stran. Otřesy v letech 2013 a 2017 byly
pořád menší, než krize na Slovensku, v Maďarsku a Polsku za poslední
čtvrtstoletí. Životní úroveň je stabilní, nic ji neohrožuje, máme se nejlíp
za našeho života.
ČSSD, byť na lopatkách, zůstala v čele demokratické levice, rovněž
tak ODS a TOP 09 jako pilíře pravice. Okamura a Babiš jsou vůdcovské
výstřelky. Kdyby majitel ANO – to je nejpřesnější vyjádření skutečnosti
– Babiš dostal infarkt, celé jeho politické skupenství se sesype, protože
nemá žádnou ideovou základnu. Totéž platí o Okamurově SPD. ANO
je populisticky levicové, proto vyluxovalo voliče jak ČSSD, tak KSČM.
Myslím, že obě formace se postupem času vyčerpají a zaniknou, ale
termíny odhadovat nedokážu, snad do čtyř až osmi let.
***
Proč měl Babiš takový úspěch? V Hospodářských novinách se nad tím
zamýšlel Filip Rožánek: „Nemusíte mít Babišovo hnutí vůbec rádi, ale
dlouhodobě je vidět, že má politický marketing v krvi. Mluví normálním, až lidovým jazykem a vsadilo na přímý kontakt. Babiš sám občas
cituje různé podklady, ze kterých je znát, že mu někdo připravuje
analytické svodky a profilování. Přinesl zkrátka do politiky metody,
na které je zvyklý – a které jsou běžnou součástí západní politiky.“
Pavel Šafr ve Svobodném fóru napsal: „Babiš ví, že musí tvrdě makat,
že musí neustále vystupovat, komunikovat a že nesmí nic podcenit.
V maximální míře pochopil smysl a technickou stránku mediální komunikace. A s tím i veškeré možnosti manipulace. Jeho základní konstrukční výhoda spočívá v tom, že nemá zábrany překračovat pravidla
hry, protože automaticky předpokládá, že je i ostatní překračují. Proto
si jako jediný člověk z byznysu dovolil koupit média a zároveň jít do politiky. Byla to odzbrojující drzost.“
Sociální demokraté si často stěžovali, že mnohá vládní rozhodnutí
ve prospěch občanů si přivlastňoval Babiš jako ministr financí. To je
pravda. Ukázalo se, že socani neumí komunikovat s veřejností, neumí
prodávat své výdobytky.
Babišovu politickou kariéru drtí dvě velké překážky.
Předně slovenský Ústavní soud rozhodl, že rozsudek bratislavského soudu, podle něhož nebyl agentem StB, neplatí. Jeho někdejší řídicí důstojníci StB tvrdili, že Babiše zapsali do seznamu agentů
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jenom proto, aby mohli vykázat dalšího člověka. Ústavní soud je označil
za nevěrohodné. Někteří komentátoři se domnívali, že je Babiš nechal
podplatit. Ovšem když je ve 12 svazcích zadán člověk 220krát, tak to
falšování vylučuje. Strávil jsem 10 let v archivech StB a musím potvrdit,
že takový podvod je naprosto vyloučený.
A potom ho tíží případ Čapího hnízda. Babiš si před léty nechal
vybudovat ve středních Čechách letní sídlo Čapí hnízdo spojené s hotelem. Požádal na něj dotaci od Evropské unie. Na to však neměl právo,
protože za ním stál mohutný koncern Agrofert, nikoli drobný podnikatel; tyto dotace byly určeny výhradně drobnému podnikání. Babiš
se pořád vymlouvá a tvrdí, že stíhání je účelové, vyrobila je mafie, aby
poškodila ANO před volbami.
Balvanem se stal nákup vydavatelství Mafra, které vydává MF Dnes
a Lidové noviny, což jsou listy s velkou reputací. Vyšlo najevo, že se
pokoušel řídit otištění některých článků namířených proti ČSSD.
***
Václav Klaus mladší se vrátil do ODS. Okamžitě začal psát do novin
komentáře, jimiž se odlišil od předsedy Petra Fialy. Stejně jako otec,
bývalý prezident, je proti EU. Nadhazuje možnost, že by ODS vstoupila
do Babišovy vlády.
V polovině ledna proběhl v Ostravě volební kongres ODS, na kterém
se Klaus neprosadil, zato Fiala získal silnou podporu. Pro jeho předsednictví hlasovalo 451 delegátů ze 483. Klaus měl zálusk na křeslo
jednoho z místopředsedů, ale nakonec to vzdal.
Fiala proklamoval, že chce, aby ODS opět získala voliče, stala se nejsilnější politickou stranou a chopila se vlády. Bude to běh na dlouhou
trať, 4 až 8 let.
***
Máme u nás celou řadu prokremelských webů, které se schovávají pod
různými i vlasteneckými názvy. Patří mezi ně i web, který si naprosto
neoprávněně říká Parlamentní listy. Podle pošty, kterou dostávám,
a Facebooku je lidé dost čtou a často jim věří. Pouze u zlomku z nich
lze dohledat vydavatele, většinou se schovávají v zahraničí pod ne
existujícími jmény.
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Jeden z nich poprvé ovlivnil výsledek voleb. Na severu Čech jsou
v zemi velké zásoby lithia, které je důležité pro elektroniku. Sociálnědemokratický ministr průmyslu podepsal na podzim 2016 smlouvu
o možné budoucí těžbě této suroviny s australskou firmou Geomet.
Nikdo si toho nevšiml, až o tom napsal prokremelský web Aeronet
– z republiky bude zase odcházet přírodní bohatství a zisky potečou
do Austrálie. Nebyla to pravda, nebyl to závazný dokument. Ale ANO
se toho chytilo a obvinilo ČSSD z výprodeje surovin. Všechny sdělovací
prostředky to propíraly, aniž znaly podstatu. Samozřejmě to zapůsobilo na část příznivců ČSSD, i když propad strany hlavně zavinila izolace
pražského vedení od veřejnosti.
***
Na podzim 2017 požádala policie parlament, aby zbavil imunity Babiše
a jeho věrného pomocníka Jaroslava Faltýnka kvůli trestnímu stíhání
za dotační podvod ohledně Čapího hnízda.
Parlament oba poslance vydal, ale protože proběhly nové volby,
musela policie svou žádost zopakovat. Mezitím přišla do Prahy zpráva OLAF, tedy Evropského úřadu pro boj proti podvodům, který hájí
zájmy Evropské unie. Ministerstvo financí ji chtělo veřejnosti zatajit,
mlžilo, ale její přečtení si na policejním prezídiu vynutili poslanci, kteří
jsou členy imunitního výboru, a unikla do médií.
Tady se projevilo majetnictví Mafry Babišem. Lidové noviny nejprve tiskly o zprávě OLAF zamlžující zprávu, teprve později byly přesnější. Naproti tomu MF Dnes v den, kdy to měly všechny ostatní noviny
na první stránce, se o tom jediným slovem nezmínily.
Závěr OLAF vyzněl tvrdě. Mezi Čapím hnízdem a Agrofertem zůstaly tak silné vazby, že farma neměla nárok na získání dotace. Evropské
komisi proto úřad doporučil, aby nechala dotaci 42 milionů korun
vyjmout z evropských fondů. Zástupcům farmy vytkl, že při žádosti o dotaci poskytli nepravdivé informace a další zatajili. „Za těchto
okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu
byly postiženy četnými porušeními národních a evropských zákonů,“
napsali vyšetřovatelé. České justici vzkázal, že mohlo dojít ke spáchání
trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Je to tedy na trest vězení až 12 let.
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***
Zeman se rozhodl, že Babiše jako předsedu nejsilnější strany jmenuje
premiérem. Bez ohledu na to, že je trestně stíhaný a byl agentem STB.
Svůj obrovský majetek získal pomocí ostrých loktů, na pravidla čistých
obchodů se neohlížel.
Ostatní strany prohlašovaly, že nemohou jít do kabinetu anebo ho
podporovat právě kvůli stíhání Babiše.
Babišovi to nevadilo. Od začátku snil o tom, že sestaví vládu bez koaličních partnerů a bude ji řídit jako firmu. Tedy autoritářky. Vznikne
menšinový kabinet, ale on předpokládal, že získá poslance některých
stran na různé body vládního programu. To se mu nepovedlo.
Když v úterý 9. ledna požádala vláda parlament o vyslovení důvěry,
strhla se slovní bitka. Některé strany, zvláště pak bojovní piráti, žádali,
aby imunitní výbor a potom parlament rozhodly o vydání Babiše a Faltýnka trestnímu stíhání. Dokud nebude tento proces dokončen, nelze
jednat o důvěře.
Poslanci ANO a SPD začali dělat ve sněmovně obstrukce, aby novému vydání obou mužů zabránili. Jedna poslankyně ANO dokonce
navrhla, aby se trestní stíhání odložilo, až oba pánové přestanou být
poslanci. Přitom zapomněla, že trestní stíhání míří na jedenáct lidí
včetně Babišovy manželky a dalších příbuzných – ti by tedy mohli být
odsouzeni okamžitě.
Dnes imunitní výbor doporučil sněmovně, aby oba poslance ke stíhání vydala. Oba s tím souhlasili, i když Babiš neustále mele, že se nic
nestalo, je to vykonstruovaný případ, který ho má politicky poškodit.
***
Už před volbami vyhlásily demokratické strany podmínku: vláda bez
Babiše. Na to nechtěl tento ambiciózní muž přistoupit. Raději počítal
s tichou podporou ve sněmovně od komunistů a SPD.
Komunisté a SPD jsou ochotné tuto vládu podporovat, pokud splní několik jejich požadavků. Jsou mezi nimi odchod z NATO (KSČM),
odchod z EU (SPD). Okamura nabízel Babišovi ministry, ale premiér
se od něho odtáhl. Je příliš hlasitě protievropský a protimuslimský.
Někteří jeho lidé jsou členy prokremelských a protižidovských organizací. Možná ho platí Kreml.
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Desetitisíce lidí protestovaly v ulicích Prahy a dalších velkých měst proti
nástupu komunisty Zdeňka Ondráčka do funkce předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIPS). Protesty vyznívaly rovněž
proti Andreji Babišovi jako premiérovi, který je trestně stíhán.

Nicméně Babiš jim povolil výhodné funkce v parlamentu. Proto se
mohl stát předsedou mandátového a imunitního výboru komunista
Stanislav Grospič, který nesouhlasí s Listopadem 1989. Šéfem bezpečnostního výboru je Radek Koten z SPD, který podporuje přijetí
referenda o vystoupení z EU a NATO, sdílí konspirační weby Aeronet,
AC24 a řadu jiných. „Mlátička“ z ledna 1989, příslušník Pohotovostního
pluku SNB, Zdeněk Ondráček (KSČM), se má stát předsedou výboru
pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Sněmovna
ho jednou odmítla, komunisté však trvají na jeho kandidatuře.
Dnes parlament odhlasoval nedůvěru Babišově vládě. Zeman Babišovi slíbil, že mu dá příležitost i podruhé.
***
ČSSD by se chtěla opět podílet na vládě. Předseda jejího poslaneckého
klubu Jan Chvojka řekl pro Echo TV, že ČSSD by měla už při druhém
pokusu jít do vlády Andreje Babiše. Nikoli ji jen podpořit, ale přímo
v ní zasednout. „Očekávám, že nás po prvním neúspěšném pokusu,
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až dostane od prezidenta další pověření, osloví,“ myslí si Chvojka. Jeho
strana by si ale měla dát pro účast v kabinetu jasné podmínky. ANO
se musí vzdát ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí.“ Kvůli případu Čapí hnízdo ve společné vládě tyto resorty nesmí ovládat ANO.
Komunisté by ve vládě přímo nezasedli, ale výměnou za programové
ústupky ji ve sněmovně podpoří.
Uvidíme, jestli se druhý Babišův kabinet podaří odsouhlasit a za jakých podmínek. Nedělám si iluze, že bude lepší. Spíš bude výsledkem
mocichtivosti některých politiků, kteří si nedokážou představit, že by
byli odstaveni od moci.
Třetího kandidáta na premiéra má podle ústavy jmenovat předseda Poslanecké sněmovny. Kdyby ani ten neuspěl, měly by nastoupit
předčasné volby.
***
Ve dnech 12. a 13. ledna se konaly volby prezidenta republiky. O tento
trůn mělo zájem několik mužů. Kromě Zemana, který by tam chtěl
strávit druhé období, ještě fyzikální chemik, lékař, muzikant, exředitel
mladoboleslavské Škodovky, diplomat.
Předvolební kampaň probíhala víceméně seriózně. Jedině Zeman
vybočoval. Nechtěl se účastnit žádných diskusí v televizi. Jednou týdně má rozhovor v soukromé televizi Barrandov, jejíž majitel mu fandí.
Všichni vedli účty, do kterých bylo vidět. Zemanovi přátelé, kteří se
dají těžko identifikovat, nechali oblepit republiku bilboardy v jeho
prospěch. Není jasné, kdo je platil. Existuje podezření, že to byla opět
Moskva.
Také jsme v televizi pozorovali, jak Zeman stále víc chátrá. Bez pomoci lidí z ochranky není schopen delší chůze – trpí neuromyopatií dolních
končetin. Má mírnou formu cukrovky. A kromě toho lékaři se domnívají,
že ho postihly i další choroby, což jeho zdravotní tým vyvrací.
Dr. Jan Hnízdil, který se zabývá celostní medicínou, konstatoval:
„Pohled na pana prezidenta u mne vyvolal smutek a lítost. Jeho zdravotní stav považuji za velmi vážný. Nemám tím na mysli jen potíže
tělesné, ale především rozpad osobnosti, ztrátu sebereflexe. Sám už
bohužel odejít nedokáže, odvolatelný není. Nepředpokládám, že by
v tomto stavu zvládl další volební období. Věřím, že k němu budou
voliči ohleduplní a umožní mu odchod na zasloužený odpočinek.“
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Neurolog Martin J. Stránský, který ordinuje v Praze i v New Yorku,
si myslí: „Pan prezident trpí progresivní chorobou, což komentuje i veřejnost. Má obrovské problémy s rovnováhou, je tam deficit soustředěnosti, zpomalený pohyb a má, jak se říká i lékařsky, prázdno v očích.“
Důvod? Obliba v alkoholu, intenzivní kouření a cukrovka: „To má
značný efekt na celý organismus, především na mozek a nervy. Ten
proces akceleruje, což neříkám ve zlém, ale prostě to tak bývá.“
Kardiochirurg prof. Jan Pirk prohlásil, že Zeman měl být už dávno
na penzi.
***
Čekalo se, že Zeman zvítězí, ale ne natolik, aby nemuselo proběhnout
druhé kolo. Dostal 38,86 %. Profesor Jiří Drahoš, donedávna předseda
Akademie věd, měl 26,60 %. Dalších sedm zájemců získalo 10 % a méně.
Za dva týdny tedy proběhne druhé kolo Zeman versus Drahoš. Favoritem je Drahoš. Čtyři zájemci, kteří zůstali za ním, vyzvali své voliče,
aby mu dali hlas. Michal Horáček mu dokonce nabídl své bilboardy,
které má pronajaté do konce ledna.
Nyní nastoupí hradní hnojomety a proruské weby, aby Drahoše
pohaněly. Hnojomet je přesný termín, který se objevil na Facebooku.
Čekáme, že spousta se bude vymykat politické kultuře.
Drahoš bude vykreslen jako milovník uprchlíků a ekonomických
migrantů, sluha Bruselu placený Georgem Sorosem. Vynoří se spousta
dalších nesmyslů z dílny Parlamentních listů, Aeronetu a televize Barrandov. Bude to vypadat jako svatá válka jakési blíže nespecifikované
„pražské kavárny“ s českými vlastenci.
Reportér Jaroslav Kmenta objevil přípravy diskreditace. Chystá se
falešné osvědčení ministerstva vnitra, podle něhož byl Drahoš agentem StB. Tajná policie ho přinutila ke spolupráci proto, že odhalila jeho
zálibu v chlapečcích.
Ukázkovým příkladem mentality fanatických zemanovců je výkřik
na Facebooku: „Drahoš prezidentem by znamenalo zavírání vlastenců,
občanská válka a invaze statisíců muslimů do ČR. Volte Miloše Zemana!“
***
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Podle německého deníku Süddeutsche Zeitung mají Zeman a Babiš
„flexibilní vztah“ k právnímu státu, což polovině Čechů nevadí. Pro
druhou polovinu Čechů je k dispozici přesvědčivý prezidentský protikandidát Jiří Drahoš, který odmítá populismus a vystupuje jasně
proevropsky. „Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy
odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den – pro
Česko a pro Evropu.“
Magazín Spiegel otiskl článek Nejhorší volba. Připomíná v něm
mimo jiné řadu Zemanových kontroverzních výroků, ať už směřovaly
na adresu novinářů, abstinentů nebo muslimů. „Když chce český prezident Miloš Zeman vtipkovat, je to často mimo – pak působí, jakoby
se už neovládal. Ale mnoho z toho, co třiasedmdesátiletý politik říká,
je vědomá hra se záští nebo záměrná provokace.“
***
Veřejnost rozdělilo nejen hnutí ANO, ale i prezidentská volba. Pokud
se ji nepodaří sjednotit, což by měl být úkol prezidenta Drahoše, bude
sešup od demokracie k autokracii pokračovat.
Mějte se krásně!

Neformální koalice ANO, komunistů a fašistů
11. 4. 2018
Milí přátelé!
V pátek dopoledne jsem se vrátil z Nemocnice na Homolce v Praze.
Ve čtvrtek mě prof. Petr Neužil skoro čtyři hodiny spravoval srdce – katetrem se k němu dostal a tam pomocí tepelného zdroje kouzlil. (Jindy
tkáň kryokauterem zmrazí a ta se zničí.) Na rozdíl od předcházejících
zákroků, kterým se říká ablace srdce, mě tentokrát uspali. Nepříjemné
je jenom to, že jsem musel po zákroku 5–7 hodin ležet v klidu, aby se
nenarušila třísla, jimiž se kardiologové dostávají k srdci.
V odborném článku na internetu jsem našel, že v naší republice
dělají lékaři ročně 3 500 ablací a tímto počtem patříme mezi světovou
špičku. Na Homolce mají nejvíc ablací v celé republice, číslo jsem zapomněl. Často to bývají unikáty, které Neužil vymýšlí, naposled díky
izraelskému vynálezci, který mu sestrojil speciální pomůcku.
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Prof. Neužil je světově uznávaná kapacita. Nedávno měli Američané v Orlandu na Floridě konferenci o arytmiích a vyžádali si televizní
přenos jeho zákroku na Homolce. Jindy ho pozvali Japonci na tříhodinovou přednášku. Stýskal si, že po ní neměl nikdo dotazy, ale později
se dověděl, že klást otázky by bylo podle tamní etiky neslušné, jenom
lidi otlučení americkými univerzitami si to dovolují.
Spravovat srdce katetrizací je titěrná práce, lékař do ní musí dávat
nejen svou sílu a umění, ale i své srdce. Tyhle zázraky bychom mohli
srovnat s výzkumem elementárních částic hmoty, jaký dělají fyzici,
anebo s pátráním astronomů po vzdálených nebeských světech. Klobouk dolů! A díky!
***
Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše loni v prosinci. Jsou tam jenom
zástupci nebo příznivci ANO, které vyhrálo v říjnu volby. Toto hnutí však má v Poslanecké sněmovně jenom 78 lidí ze 200. Babišovi se
nepodařilo sehnat aspoň 101 poslanců, aby ho podpořili. V polovině
ledna požádal jeho kabinet o důvěru, ale nedostal ji. Musel proto podat
demisi. Zeman však pověřil Babiše, aby zkusil sestavit nový kabinet,
který ve sněmovně obstojí.
Třebaže je vláda v demisi, jak zní úřední termín, ale počíná si, jako
by měla plnou důvěru. Babiš to zřejmě neumí jinak než vládnout jako
na dobytém území. Vyměnila nejen náměstky ministrů, ale i řadu vládních úředníků. Zběsile uzurpuje moc.
Opozice na to v parlamentu upozorňuje, ale Babiš si dělá, co chce.
***
Zatímco já ležel na operačním stole a potom pod kapačkami na pokoji,
probíhalo další kolo zápasu o charakter republiky. Buď se staneme
Babištánem, anebo zůstaneme demokracií.
Babiš by nejraději vládl sám, bez koaličního partnera, se kterým by
se musel dohadovat. To vyplývá ze všech jeho vystoupení. Potřebuje
tedy partnera, povolného partnera.
Demokratické strany s ním odmítaly jednat kvůli jeho osobě – je
trestně stíhán pro podvod s evropskou dotací 50 milionů korun pro
jeho farmu Čapí doupě. Nakonec získal ČSSD, která se při loňských
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volbách propadla, má nejméně hlasů v historii. Kabinet ANO-ČSSD
měli tolerovat za určité ústupky komunisté. Třebaže i oni při volbách
zkrachovali, mají cenu svého poslaneckého klubu. Babiš tím jako první
premiér vytahuje KSČM ze dna – tím porušil nepsané pravidlo držet
komunisty daleko od moci. To není ostuda, to je zločin.
Ve čtvrtek 5. dubna jednání ANO-ČSSD o vytvoření stabilní vlády
s tolerancí komunistů skončilo neúspěchem.
Je to osobní krach vyjednávače Babiše. Všechny demokratické
strany tvrdily, že do vlády s trestně stíhaným premiérem nepůjdou.
Podvod s vylákáním dotace potvrdil i kontrolní úřad Evropské unie
OLAF i česká policie.
Babišova kauza se příliš táhne, protože obvinění si vymýšlejí obstrukce. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová loni v prosinci řekla: „Chci, aby trestní řízení v kauze dotace pro farmu Čapí
hnízdo co nejdřív skončilo.“
Časopis Respekt koncem března napsal, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch byl několik týdnů nemocen, teď opět pracuje. Kdy
padne žaloba nelze odhadnout, snad během několika týdnů. Pokud
by byl Babiš v té době v křesle premiéra, byla by to ostuda pro celou
republiku.
Když státní zastupitelství požádalo sněmovnu o vydání poslanců
Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání, její předseda Radek Vondráček
a prezident Zeman to kritizovali jako špatné „načasování“ – jako by
k tomu existovala nějaká „vhodná doba“.
Babiš se tváří ukřivděně, je to chudáček, kterému všichni ubližují.
Vytrvale opakuje, že je to spiknutí proti němu, on nic protiprávního
neudělal. Ani autorita OLAFu mu nestačí. Navíc slovenské soudy potvrdily, že byl vědomým agentem Státní bezpečnosti. Třebaže jeho jméno figuruje na 200 místech ve dvanácti svazcích, vytrvale opakuje, že
agentem nebyl. Mnozí lidé na tuto lež skočili.
ANO a ČSSD vyřešily během několika týdnů 17 cílů svých programů.
Zasekly se na personáliích.
Pokud by měl zůstat Babiš premiérem, socialisté požadovali, aby
dostali ministerstvo vnitra – tím by měli pod kontrolou policii. Chtěli
mít záruku, že Babiš potrestání neunikne. Ovšem policie tento jeho
případ už vyřešila, teď je pod ministerstvem spravedlnosti. Nicméně
v minulosti rozšiřoval své panství nevybíravými postupy, možná se
bojí, aby do nich nezačala policie šťourat.
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Další východisko by spočívalo v tom, že se Babiš vzdá funkce ve vládě a křeslo premiéra přepustí některému ze svých ministrů, nejspíš
ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. To Babiš nepřipouštěl – je chorobně ctižádostivý. Socialisté nabízeli sestavení vlády bez
předsedů obou stran. Ani to nevyšlo.
***
Socialističtí vyjednavači Jan Hamáček a Jiří Zimola „přiměli Babiše, aby
se naplno odkopal a fakticky v přímém přenosu předvedl, že obhajoba
osobní svobody své a nejbližších členů rodiny je pro něj důležitější
než společensky nejméně ostudná vláda z variant, jež se mu nabízejí,“
napsala Lenka Zlámalová do časopisu Echo.
Prezident Zeman už mu nefandí tolik, jako dřív. Babiš ho nejméně
dvakrát zklamal. Pokud chce miliardář-premiér obstát v Bruselu, musí
vést euroatlantickou politiku. Ostatně většina jeho obchodů probíhá
právě se západní Evropou a odtamtud dostávají jeho podniky sdružené v Agrofertu dotace. S Ruskem a Čínou, které protěžuje Zeman,
prakticky neobchoduje.
Proto Babiš souhlasil s vypovězením tří pracovníků ruské ambasády, členů civilní a vojenské rozvědky, v rámci jednotné akce Západu
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na potrestání Moskvy za atentát na dvojitého agenta Sergeje Skripala
ve Velké Británii. Také nezabránil tomu, aby jeho ministr spravedlnosti
Robert Pelikán nevydal ruského hackera Jevgenije Nikulina ke stíhání
do USA. Přitom Zemana požádal o jeho vydání do Ruska sám Putin
a prezident v tomto duchu dvakrát intervenoval. Podle Pelikána signalizovaly české tajné služby, že věznění Nikulina velké riziko. Kvůli obavám, aby ho někdo neotrávil, jeho stravu kontrolovali, také měl u sebe
neustále stráž. Ministr na nikoho neukázal, ale bylo zřejmé, že o jeho
likvidaci měli zájem Rusové – aby nic neprozradil, pokud by byl vydán
do USA. Může mít znalosti o státním systému hackerství v Rusku.
***
Zeman si roky udržoval vliv na ministerstvo vnitra. Nejdřív prostřednictvím ministra Milana Chovance, který patří k jeho příznivcům,
a nyní přes nestraníka Lubomíra Metnara. Babiš si od dob Stanislava
Grosse udržoval určité styky s policií. Loňská reorganizace policie mu
je zničila.
„Odmítnutím vlády s oligarchou sociální demokraté pouze spustili
proces, který povede ke zhroucení celé konstrukce, po níž se chce šéf
ANO vyšplhat do čela českého státu,“ zaprorokoval Petr Holub.
Babiš by mohl sestavit menšinovou vládu, kterou by ve sněmovně podpořili komunisté a okamurovci. Komunisty by Západ ještě
toleroval, ale Svobodu a demokracii (SPD) Tomia Okamury, která je
fašistická, antisemitská, výrazně protievropská a proruská, by ho pohřbila – nikdo by s ním nemluvil. Ostatně i nejméně čtyři jeho ministři
by kvůli SPD z vlády odešli. A hlavně by to mohlo nepříznivě ovlivnit
i na jeho obchody s Evropou.
Přesto Babiš k prosazení svých cílů ve sněmovně SPD používá.
Vznikla koalice ANO-KSČM-SPD. Ten člověk nemá skrupule, nemá
morálku, zatímco moc a peníze jsou mu nadevše.
Při posledních volbách spadli komunisté na nejnižší čísla od roku
1990. Jejich vliv by měl slábnout. Jenže menšinová vláda by se bez nich
neobešla. Už dnes dostávají víc, než na kolik by měli nárok. Bohužel
Havel se na jaře 1990 mýlil, když prorokoval, že brzy vymřou. Pravda
je, že většina jejich členů je v důchodu a mladí prakticky nepřicházejí.
Babiš je tvrdý kapitalista, který sám rozhoduje, není politik schopný
vyjednávat kompromisy, hledat nové cesty řešení problémů. To ukázal
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v minulých měsících, kdy poplival kdekoho, a přitom hledal partnera
do vlády. Metoda zastrašování, která se vyplácela při rozšiřování jeho
koncernu, se neosvědčila.
***
Babiš je první český premiér, který se plynně domluví anglicky a francouzsky. Za minulého režimu byl pracovníkem podniku zahraničního
obchodu a tam se bez cizích jazyků neobešel. Jeho předchůdci, pokud
něco uměli, lámali angličtinu.
Přesto není jeho pozice mezi evropskými lídry růžová. Jednak
úřaduje v demisi, jednak je trestně stíhán. Když bylo nedávno jednání v Bruselu, většina premiérů a prezidentů se účastnila neformální
večeře – tam se předjednávají různé otázky. Babiš jako jeden z mála
pozvánku nedostal.
Teď začínají proti Babišovi jako premiérovi protestovat lidé na ulicích. Začalo to demonstrací proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka
předsedou komise pro kontrolu GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů). Jako příslušník Veřejné bezpečnosti (policie) Ondráček
rozháněl v roce 1989 po Praze demonstranty. Na Václavském náměstí
se sešlo na 40 tisíc lidí. Mnozí nesli také transparenty proti Babišovi.
Současně pokračovala podpisová akce Milion chvilek pro demokracii
namířená proti němu. Už ji podepsalo 236 tisíc lidí.
Toto pondělí následovaly demonstrace proti Babišovi ve 40 městech pod heslem Za slušnou vládu a za slušného premiéra. V Praze
na Václavském náměstí, v horní části, se sešlo asi na 10 tisíc lidí.
Na Václavském náměstí zněla hesla: Je to pravda, je to tak, vládne
nám tu estébák. Nekoupíš nás koblihou. Nejsme tvoje firma. Na Hradě je
strašidlo. Putinova děvka. Neber prachy školám. Odleť už s tím čápem.
Normální je nelhat. Nejsme Rusko. Hymnu na závěr zazpívala slavná
operní pěvkyně Dagmar Pecková.
Přiznám se, že demonstrace proti Babišovi jsem nečekal tak brz –
vždyť dělá populistické kroky, jimiž se pokouší naklonit si veřejnost.
Třebaže demonstrantů jsou jenom tisíce a třebaže Babiš dostal při
podzimních volbách nejvíc preferenčních hlasů, tyto akce organizované mladými lidmi bez politického vyznání jsou přece jenom výstrahou.
Jejich svolavatelé se úzkostlivě vyhýbají jakýmkoli kontaktům s politickými stranami.
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Babišovi a Zemanovi se podařilo vytvořit spontánní hráz proti oligarchizaci, autokracii a za demokracii. Přitom to není „pražská kavárna“.
Ukřivděný Babiš si stýská, že s ním nechtějí diskutovat. Ne, opravdu ne!
Ven! Deset tisíc lidí uprostřed Prahy nemá však zatím sílu vymést ho,
na to by byla třeba manifestace na Letné jako v listopadu 1989.
Mládež si začíná uvědomovat další rizika, která by nás mohla nasměrovat k oligarchokracii. Prezident Zeman útočí na svobodná média, časti velmi sprostě a lživě. Množí se útoky proti novinářům, České
televizi a Českému rozhlasu, které kritizují různé nekalé praktiky.
Babiš před několika léty koupil mediální dům Mafra. Pomocí několika
svých redaktorů tak může ovlivňovat veřejnost.
Usiluje o ovládnutí policie. Klíčem k tomu má být vyhazov ředitele
GIPS (Generální inspekce bezpečnostních sborů) plukovníka Michala
Murína. Přes GIPS by mohl vymyslet, jak zkompromitovat vyšetřovatele Čapího hnízda a tím ho znevěrohodnotit.
„Svou mnohaměsíční neschopností vytvořit alespoň trochu akceptovatelnou vládu si Andrej Babiš zadělal na příští porážku,“ konstatoval
komentátor Bohumil Pečinka v Reflexu. Babiš, který se dosud hodně
řídil průzkumy veřejného mínění, selhal – označil lidi v ulicích jako
neúspěšné, kteří se nechtějí smířit s výsledky voleb. Poukazuje na 2,5
milionu hlasů, které ANO dostalo.
První polistopadový civilní ministr obrany Luboš Dobrovský říká,
že agent StB jako premiér je urážkou všech obětí komunistické totality.
***
Babišovo hnutí ANO si dopředu kupuje voliče populistickými dárky,
jakých se ani ČSSD neodvážila. Na podzim přidá všem důchodcům
po tisícikoruně. Od června budou mít slevu 75 % na železnici všechny
děti, studenti a senioři. Tento luxus bude stát 3,25 miliardy korun.
Kde na něj vzít? Utrhnout ho jinde. Prakticky všem rezortům seškrtali rozpočty. Ministerstvo školství přijde o 400 milionů korun, přitom
požadovalo navýšení peněz, aby mohlo lépe zaplatit učitele. Akademii
věd vzali 100 milionů, Technologické agentuře 216 milionů, Grantové
agentuře 150 milionů. Všechny instituce, které se zabývají vzdělaností,
vědou a kulturou, přišly o peníze.
Místo investic do budoucnosti, do čtvrté vědecko-technické digitální revoluce, se zakonzervovává stávající stav, jenom aby se ANO
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udrželo u moci. Je to krátkodechý pohled, který by žádný kapitalista
s rozhledem do budoucnosti neudělal. Babiš se projevuje jako obyčejný kupčík a vyžírka bez mozku.
O peníze přišly i další rezorty: obrana, zahraničí, práce a sociálních
věcí, atd.
Toto politikaření jako první prohlédli studenti. Vyhlásili heslo Nechceme lacinou jízdu za horším vzděláním.
***
Koncem ledna proběhly volby prezidenta republiky. Křeslo obhájil Zeman, získal 51,36 % hlasů. Protikandidát Jiří Drahoš, bývalý předseda
Akademie věd, měl pouze 48,63 %.
Začátkem března byl Zeman podruhé uveden do funkce. Už delší
dobu nevypadá dobře, takže mnozí doufají, že kvůli chatrnému zdraví
by mohl odstoupit. Ve svém nástupním projevu nemluvil o budoucnosti republiky, nýbrž vypočítal řadu svých nepřátel včetně některých redakcí, České televize a podnikatelů. Vlivná Miroslava Němcová z ODS,
bývalá předsedkyně sněmovny, se kvůli tomu zvedla a ze sálu odešla.
Následovala ji řada dalších politiků.
Jeden brněnský politik řekl, že má Zeman rakovinu. Prezident
na něj podal žalobu, ale po několika týdnech ji stáhl. Musel by ukázat
soudu svou zdravotnickou dokumentaci, a to odmítá.
***
Na podporu své nevinnosti nedávno tvrdil Babiš v parlamentu, že si lze
u nás objednat trestní stíhání na objednávku a kohokoli dostat do vězení. Stojí prý za tím mafie.
Policie, státní zástupci a soudci protestovali: Není to pravda!
Minulý týden vydali tři investigativní novináři – Sabina Slonková,
Jaroslav Kmenta a Janek Kroupa – prohlášení, že je policie v poslední
době často vyslýchá. Všichni tři se nakonec objevili v České televizi,
podruhé v historii se takto sešli, kde to vysvětlili. Získali náznaky, že
se někdo snaží shromažďovat informace, které by mohly vést k vykonstruování mafiánské struktury proti Babišovi.
Všichni tři totiž několikrát z různých úhlů popisovali útočné a nezákonné jednání Babiše jako politika a podnikatele.

685

25let sazba 536_.indd 685

15.08.18 15:57

2018
V poslední době se množí požadavky některých politiků, jako Zemana a Okamury, aby se zatnul tipec kritickým pořadům a článkům.
Tyto útoky nejvíc směřují proti České televizi a Českému rozhlasu.
Panují proto obavy, aby se vláda nepokusila tato dvě média zestátnit,
a tím nad nimi převzít kontrolu. To už se stalo v Polsku a Maďarsku.
V těchto zemích už umlčeli opozici a její média.
Dalším náznakem o směřování k nesvobodě je nasazení kamerového vozu policie na demonstracích na Václavském náměstí. Policisté
zaznamenávají jejich účastníky, což se jim může hodit později. Připomíná to akce proti odpůrcům komunistickému režimu.
***
Sociální demokraté měli o víkendu druhou část sjezdu – shodou okolností letos slaví 140 let od svého založení. Už dřív složilo vedení, které
bylo roky u moci, funkce.
Odešel i předseda ČSSD a expremiér Bohuslav Sobotka, kterého
mnozí považují za hlavního viníka propadu při podzimních volbách.
Ovšem byl to slušný politik, žádný podrazář, snažil se posunout ČSSD
ke středu, ale na to ještě není zralá doba. Zbavil se i poslaneckého křesla, bude se živit jako advokát.
Nedávno zvolili předsedou Jana Hamáčka a statutárním místopředsedou Jiřího Zimolu. Teď doplnili předsednictvo o další členy. Do nejužšího vedení se probojoval i severočeský poslanec Jan Foldyna, který
o sobě prohlašuje, že je kontroverzní. Podporuje Putina. Loni se tady
hrdě vítal s motoristy z proputinovského spolku. Jeho cílem je přitáhnout ČSSD voliče a dosáhnout v nových volbách zisku kolem dvaceti
procent. Někteří socialisté prohlašují, že se „široce rozkročili“, ve skutečnosti tím otevřeli dveře extrémistickým tendencím.
Babiš v pondělí 9. dubna poprvé připustil, že by nemusel být premiérem, ale neznělo to přesvědčivě. Stačilo by, kdyby Zeman jmenoval
premiérem jeho dosavadního náměstka Richarda Brabce. Ovšem jeho
vliv na vládnutí by zůstal, byť ne tak bezprostřední.
Představitelé ODS, TOP 09 a Starostů oznámili, že v tomto případě
by s ANO o účasti v příštím kabinetu uvažovali. Tím by se republika
vyhnula podpoře extremistických stran KSČM a SPD.
Poslanecký klub ANO však potvrdil, že chce, aby Babiš zůstal premiérem.
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